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Изменение 717
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 2 а (нова)
Директива 2002/20/ЕО
Член 3 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) В член 3 се добавя следният 
параграф:
„2а. Глобалните далекосъобщителни 
услуги не подлежат на друга 
процедура освен на опростена 
процедура на нотифициране с 
конкретно регистриране на дейност в 
областта на електронните
съобщителни услуги като „глобални 
далекосъобщителни услуги”. 
Глобалните далекосъобщителни 
услуги са услуги за управляване на 
бизнес данни и гласови услуги, 
предоставяни на мултинационални 
предприятия, разположени в различни 
страни и често на различни 
континенти. По своята същност те 
са презгранични, а в рамките на 
Европа – паневропейски.”

Or. en

Обосновка

Under the current EU General Telecommunications Framework, a provider of global 
telecommunications services (GTS) must comply with national authorization requirements in 
order to provide a pan-European service within each Member State. Such requirements vary 
substantially among Member States while compliance obligations imposed by national 
authorisation regimes often significantly diverge. Given its special nature and the competitive 
situation of the GTS market, it would be justified to subject GTS providers to a limited and 
harmonised authorisation process only.
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Изменение 718
Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis, Sharon Bowles, Ignasi Guardans Cambó

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 2 а (нова)
Директива 2002/20/ЕО
Член 3 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) В член 3 се добавя следният 
параграф:
„2а. Глобалните далекосъобщителни 
услуги не подлежат на друга 
процедура освен на опростена 
процедура на нотифициране с 
конкретно регистриране на дейност в 
областта на електронните 
съобщителни услуги като „глобални 
далекосъобщителни услуги”. 
Глобалните далекосъобщителни 
услуги са услуги за управляване на 
бизнес данни и гласови услуги, 
предоставяни на мултинационални 
предприятия, разположени в различни 
страни или на различни континенти. 
По своята същност те са 
презгранични, а в рамките на Европа –
паневропейски.”

Or. en

Обосновка

Under the current EU general telecommunications framework, a provider of global 
telecommunications services (GTS) must comply with national authorisation requirements in 
order a pan-European service within each member state to business clients. As such 
requirements very substantially between member states and given the special nature of the 
GTS market is justified to subject GTS providers only to a limited and harmonised 
authorisation process. This would contribute further to the development of pan-European 
services and in particular a corporate cross-border telecommunications market.
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Изменение 719
Reino Paasilinna

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 2 а (нова)
Директива 2002/20/ЕО
Член 3 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) В член 3 се добавя следният 
параграф:
„2а. Глобалните далекосъобщителни 
услуги подлежат на по-опростена 
процедура на нотифициране с 
конкретно регистриране на дейност в 
областта на електронните 
съобщителни услуги като „глобални 
далекосъобщителни услуги”.  
Глобалните далекосъобщителни 
услуги са услуги за управляване на 
бизнес данни и гласови услуги, 
предоставяни на мултинационални 
предприятия, разположени в различни 
страни и често на различни 
континенти. По своята същност те 
са презгранични, а в рамките на 
Европа – паневропейски.”

Or. en

Обосновка

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

Изменение 720
Patrizia Toia

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 2 а (нова)
Директива 2002/20/ЕО
Член 3 – параграф 2 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

В член 3 се добавя следният параграф:
„2а. Глобалните далекосъобщителни 
услуги не подлежат на друга 
процедура освен на опростена 
процедура на нотифициране с 
конкретно регистриране на дейност в 
областта на електронните 
съобщителни услуги като „глобални 
далекосъобщителни услуги”. 
Глобалните далекосъобщителни 
услуги са услуги за управляване на 
бизнес данни и гласови услуги, 
предоставяни на мултинационални 
предприятия, разположени в различни 
страни и често на различни 
континенти. По своята същност те 
са презгранични, а в рамките на 
Европа – паневропейски.”

Or. en

Обосновка

Under the current EU General Telecommunications Framework, a provider of global 
telecommunications services (GTS) must comply with national authorization requirements in 
order to provide a pan-European service within each Member State. Such requirements vary 
among Member States substantially. For example, while the UK imposes no initial 
registration obligation, most other Member States require notification and indication of the 
type of services to be provided. In addition, the compliance obligations imposed by national 
authorisation regimes often diverge significantly, and in many instances reflect social and 
economic regulatory policy concerns that do not apply to the GTS market. Given its special 
nature and the competitive situation of the GTS market it is justified to subject GTS providers 
only to a limited and harmonised authorisation process. This would contribute further to the 
development of pan-European services and in particular corporate cross-border 
telecommunications market for the benefit of the overall.
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Изменение 721
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 2 а (нова)
Директива 2002/20/ЕО
Член 3 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) В член 3 се добавя следният 
параграф:
„2а. Доставчиците на услуги, които 
предоставят услуги на 
мултинационални предприятия в 
повече от една държава-членка, не 
подлежат на друга процедура освен на 
опростена процедура на 
нотифициране с конкретно 
регистриране на дейност в областта 
на електронните съобщителни услуги 
като „глобални далекосъобщителни 
услуги”.”

Or. en

Обосновка

Under the current EU General Telecommunications Framework, a provider of global 
telecommunications services (GTS) must comply with national authorization requirements in 
order to provide a pan-European service within each Member State. Such requirements vary 
among Member States substantially. For example, while the UK imposes no initial 
registration obligation, most other Member States require notification and indication of the 
type of services to be provided. In addition, the compliance obligations imposed by national 
authorisation regimes often diverge significantly, and in many instances reflect social and 
economic regulatory policy concerns that do not apply to the GTS market. Given its special 
nature and the competitive situation of the GTS market it is justified to subject GTS providers 
only to a limited and harmonised authorisation process. This would contribute further to the 
development of pan-European services and in particular corporate cross-border 
telecommunications market for the benefit of the overall economies.
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Изменение 722
Erna Hennicot-Schoepges

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 3
Директива 2002/20/ЕО
Член 5 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки не обвързват
използването на радиочестоти с 
предоставянето на индивидуални 
права на ползване, а включват 
условията за използване на такива 
радиочестоти в общото разрешение, 
освен ако предоставянето на 
индивидуални права е оправдано с цел:

1. Държавите-членки улесняват
използването на радиочестоти, предмет 
на общо разрешение. Държавите-
членки могат да предоставят
индивидуални права с цел:

Or. en

Обосновка

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

Изменение 723
Lambert van Nistelrooij

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 3
Директива 2002/20/ЕО
Член 5 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки не обвързват
използването на радиочестоти с 
предоставянето на индивидуални 
права на ползване, а включват 
условията за използване на такива 
радиочестоти в общото разрешение, 
освен ако предоставянето на
индивидуални права е оправдано с цел:

1. Държавите-членки улесняват
използването на радиочестоти по 
силата на общо разрешение, в случай 
че подробен анализ е потвърдил, че 
принципът на предоставяне на
индивидуални права на ползване не е 
необходим, с цел:
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Or. en

Обосновка

Necessary conditions must be sufficiently defined and applied for deviating from the principle 
of individual rights. These conditions must imply the performance of thorough technical 
analysis to safeguard especially interference protection and efficient use of spectrum.

Изменение 724
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 3
Директива 2002/20/ЕО
Член 5 – параграф 1 – встъпителна формулировка

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки не обвързват 
използването на радиочестоти с 
предоставянето на индивидуални 
права на ползване, а включват 
условията за използване на такива
радиочестоти в общото разрешение, 
освен ако предоставянето на 
индивидуални права е оправдано с цел:

1. Държавите-членки предоставят 
ползване на радиочестоти в рамките 
на общи разрешения.  Държавите-
членки могат да предоставят
индивидуални права с цел:

Or. es

Изменение 725
Paul Rübig

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 3
Директива 2002/20/ЕО
Член 5 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки не обвързват 
използването на радиочестоти с 
предоставянето на индивидуални права 
на ползване, а включват условията за 
използване на такива радиочестоти в 

1. Държавите-членки обвързват 
използването на радиочестоти с
предоставянето на индивидуални права 
на ползване. Те включват условията за 
използване на радиочестоти в рамките
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общото разрешение, освен ако 
предоставянето на индивидуални 
права е оправдано с цел:

на общо разрешение в честотни 
ленти, определени за тази цел.

Or. en

Обосновка

General authorisation bears immense legal and technical problems in particular with regard 
to the management of harmful interferences. Also, the Commission ignores contracts that 
have been agreed and guaranteed between operators and sovereign states, and seeks to shift 
the current regime of specific authorisation to one of general authorisation without paying 
attention to the damage it does to spectrum users across Europe.

Изменение 726
Hannes Swoboda

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 3
Директива 2002/20/ЕО
Член 5 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки не обвързват 
използването на радиочестоти с
предоставянето на индивидуални права 
на ползване, а включват условията за 
използване на такива радиочестоти в
общото разрешение, освен ако 
предоставянето на индивидуални 
права е оправдано с цел:

1. Държавите-членки обвързват 
използването на радиочестоти с
предоставянето на индивидуални права 
на ползване. Те включват условията за 
използване на такива радиочестоти в
рамките на общо разрешение в 
честотни ленти, определени за тази 
цел.

Or. en

Обосновка

However, general authorisation bears immense legal and technical problems in particular 
with regard to the management of harmful interferences. Also, the Commission ignores 
contracts that have been agreed and guaranteed between operators and sovereign states, and 
seeks to shift the current regime of specific authorisation to one of general authorisation 
without paying attention to the damage it does to spectrum users across Europe.
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Изменение 727
Hannes Swoboda

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 3
Директива 2002/20/ЕО
Член 5 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) избягване на сериозен риск от 
вредни смущения; или

заличава се

Or. en

Обосновка

However, general authorisation bears immense legal and technical problems in particular 
with regard to the management of harmful interferences. Also, the Commission ignores 
contracts that have been agreed and guaranteed between operators and sovereign states, and 
seeks to shift the current regime of specific authorisation to one of general authorisation 
without paying attention to the damage it does to spectrum users across Europe.

Изменение 728
Paul Rübig

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 3
Директива 2002/20/ЕО
Член 5 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) избягване на сериозен риск от 
вредни смущения; или

заличава се

Or. en

Обосновка

General authorisation bears immense legal and technical problems in particular with regard 
to the management of harmful interferences. Also, the Commission ignores contracts that 
have been agreed and guaranteed between operators and sovereign states, and seeks to shift 
the current regime of specific authorisation to one of general authorisation without paying 
attention to the damage it does to spectrum users across Europe.
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Изменение 729
Erna Hennicot-Schoepges

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 3
Директива 2002/20/ЕО
Член 5 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) избягване на сериозен риск от
вредни смущения; или

a) избягване на възможността за
вредни смущения; или

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 730
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 3
Директива 2002/20/ЕО
Член 5 – параграф 1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) избягване на сериозен риск от вредни 
смущения; or

а) избягване възможни  вредни 
смущения;

Or. es
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Изменение 731
Robert Goebbels, Catherine Trautmann

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 3
Директива 2002/20/ЕО
Член 5 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) избягване на сериозен риск от вредни 
смущения; или

a) избягване на риска от вредни 
смущения; или

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 732
Gianni De Michelis

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 3
Директива 2002/20/ЕО
Член 5 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) избягване на сериозен риск от вредни 
смущения; или

a) избягване на сериозен риск от вредни 
смущения, като се отчита в 
максимална степен оценката, дадена 
от съответните технически 
организации и организации за 
стандартизация; или

Or. en

Обосновка

A series of safeguards are needed in order to guarantee quality of services for consumers and 
to avoid interferences. Therefore, it is of the utmost importance to provide for the assessment 
of technical and operational feasibility of the solutions envisaged by the Commission by 
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international organisms like CEPT/ECC and ETSI, which are institutionally requested to 
assist the European Commission in this technical field

Изменение 733
Reino Paasilinna

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 3
Директива 2002/20/ЕО
Член 5 – параграф 1 – буква аа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) гарантиране качеството на 
услугата;

Or. en

Обосновка

In addition to harmful interference also ‘quality of service’ should be a criterion for 
providing restrictions to the technological neutrality. This is particularly important in cases 
where shared use of spectrum is allowed.

Изменение 734
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 3
Директива 2002/20/ЕО
Член 5 – параграф 1 – буква aa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) гарантиране на техническото 
качество на услугата;

Or. es
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Изменение 735
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 3
Директива 2002/20/ЕО
Член 5 – параграф 1 – буква аб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аб) запазване на ефикасно ползване на 
спектъра;

Or. es

Изменение 736
Paul Rübig

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 3
Директива 2002/20/ЕО
Член 5 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) изпълняване на други цели от общ 
интерес.

заличава се

Or. en

Обосновка

General authorisation bears immense legal and technical problems in particular with regard 
to the management of harmful interferences. Also, the Commission ignores contracts that 
have been agreed and guaranteed between operators and sovereign states, and seeks to shift 
the current regime of specific authorisation to one of general authorisation without paying 
attention to the damage it does to spectrum users across Europe.
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Изменение 737
Hannes Swoboda

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 3
Директива 2002/20/ЕО
Член 5 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) изпълняване на други цели от общ 
интерес.

заличава се

Or. en

Обосновка

However, general authorisation bears immense legal and technical problems in particular 
with regard to the management of harmful interferences. Also, the Commission ignores 
contracts that have been agreed and guaranteed between operators and sovereign states, and 
seeks to shift the current regime of specific authorisation to one of general authorisation 
without paying attention to the damage it does to spectrum users across Europe.

Изменение 738
Erna Hennicot-Schoepges

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 3
Директива 2002/20/ЕО
Член 5 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) изпълняване на други цели от общ 
интерес.

б) гарантиране на ефективното 
ползване 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.
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Изменение 739
Rebecca Harms

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 3
Директива 2002/20/ЕО
Член 5 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) изпълняване на други цели от общ 
интерес.

б) изпълняване на други цели от общ 
интерес, в съответствие с правото на 
Общността, определени от всяка 
държава-членка.

Or. en

Обосновка

The aim is simply to preserve the competence of Member States to define general interest 
objectives.

Изменение 740
Erna Hennicot-Schoepges

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 3
Директива 2002/20/ЕО
Член 5 – параграф 1 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) гарантиране на техническото 
качество на услугите.

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.
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Изменение 741
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 3
Директива 2002/20/ЕО
Член 5 – параграф 1 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) гарантиране на ефективното 
ползване на спектъра.

Or. en

Обосновка

The general philosophy of spectrum policy should strive at ensuring efficient use of spectrum.

Изменение 742
Erna Hennicot-Schoepges

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 3
Директива 2002/20/ЕО
Член 5 – параграф 1 – буква бб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) изпълняване на други цели от общ 
интерес.

Or. en

Изменение 743
Paul Rübig

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 3
Директива 2002/20/ЕО
Член 5 – параграф 1 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) Държавите-членки 
хармонизират честотните ленти въз 
основа на общи основни принципи. 
Прилагат хармонизирани 
лицензионни правила по отношение 
на тези честотни ленти. 
Националните регулаторни органи 
отговарят за предоставянето на 
лицензиите и за техните 
спецификации.

Or. en

Обосновка

General authorisation bears immense legal and technical problems in particular with regard 
to the management of harmful interferences. Also, the Commission ignores contracts that 
have been agreed and guaranteed between operators and sovereign states, and seeks to shift 
the current regime of specific authorisation to one of general authorisation without paying 
attention to the damage it does to spectrum users across Europe.

Изменение 744
Hannes Swoboda

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 3
Директива 2002/20/ЕО
Член 5 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) Държавите-членки 
хармонизират честотните ленти въз 
основа на общи основни принципи. 
Прилагат хармонизирани 
лицензионни правила по отношение 
на тези честотни ленти. 
Националните регулаторни органи 
отговарят за предоставянето на 
лицензиите и за техните 
спецификации.
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Or. en

Обосновка

However, general authorisation bears immense legal and technical problems in particular 
with regard to the management of harmful interferences. Also, the Commission ignores 
contracts that have been agreed and guaranteed between operators and sovereign states, and 
seeks to shift the current regime of specific authorisation to one of general authorisation 
without paying attention to the damage it does to spectrum users across Europe.

Изменение 745
Paul Rübig

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 3
Директива 2002/20/ЕО
Член 5 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При необходимост от 
предоставяне на индивидуални права 
на ползване на радиочестоти и 
номера, държавите-членки
предоставят такива права по молба на 
всяко предприятие, което предоставя 
или ползва мрежи и услуги съгласно 
общото разрешение, в съответствие с 
разпоредбите на членове 6, 6а и 7 и член 
11, параграф 1, буква в) от настоящата 
директива и всички останали правила, 
които гарантират ефективното 
използване на тези ресурси в 
съответствие с Директива 2002/21/ЕО 
(Рамкова директива).

2. Държавите-членки предоставят 
индивидуални права по молба на всяко 
предприятие в съответствие с 
разпоредбите на членове 6, 6а и 7, и 
член 11, параграф 1, буква в), от 
настоящата директива и всички 
останали правила, които гарантират 
ефективното използване на тези ресурси 
в съответствие с Директива 2002/21/ЕО 
(Рамкова директива).

Or. en

Обосновка

General authorisation bears immense legal and technical problems in particular with regard 
to the management of harmful interferences. Also, the Commission ignores contracts that 
have been agreed and guaranteed between operators and sovereign states, and seeks to shift 
the current regime of specific authorisation to one of general authorisation without paying 
attention to the damage it does to spectrum users across Europe.
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Изменение 746
Hannes Swoboda

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 3
Директива 2002/20/ЕО
Член 5 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При необходимост от 
предоставяне на индивидуални права 
на ползване на радиочестоти и 
номера, държавите-членки
предоставят такива права по молба на 
всяко предприятие, което предоставя 
или ползва мрежи и услуги съгласно 
общото разрешение, в съответствие с 
разпоредбите на членове 6, 6а и 7 и член 
11, параграф 1, буква в) от настоящата 
директива и всички останали правила, 
които гарантират ефективното 
използване на тези ресурси в 
съответствие с Директива 2002/21/ЕО 
(Рамкова директива).

2. Държавите-членки предоставят 
индивидуални права по молба на всяко 
предприятие, в съответствие с 
разпоредбите на членове 6, 6а и 7, и 
член 11, параграф 1, буква в), от 
настоящата директива и всички 
останали правила, които гарантират 
ефективното използване на тези ресурси 
в съответствие с Директива 2002/21/ЕО 
(Рамкова директива).

Or. en

Обосновка

However, general authorisation bears immense legal and technical problems in particular 
with regard to the management of harmful interferences. Also, the Commission ignores 
contracts that have been agreed and guaranteed between operators and sovereign states, and 
seeks to shift the current regime of specific authorisation to one of general authorisation 
without paying attention to the damage it does to spectrum users across Europe.

Изменение 747
Erna Hennicot-Schoepges

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 3
Директива 2002/20/ЕО
Член 5 – параграф 2 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да бъдат нарушавани специалните 
критерии, определени предварително
от държавите-членки, за предоставяне 
на права на ползване на радиочестоти от 
доставчици на радио и телевизионно 
съдържание с оглед постигане на цели 
от общ интерес в съответствие с правото 
на Общността, такива права на ползване 
се предоставят чрез обективни, 
прозрачни, не допускащи
дискриминация и пропорционални 
процедури и, в случая на 
радиочестотите, в съответствие с 
разпоредбите на член 9 от Директива 
2002/21/ЕО (Рамкова директива). 
Процедурите също така са отворени, 
освен в случаи, когато 
предоставянето на индивидуални 
права на ползване на радиочестоти на 
доставчици на радио- и телевизионно 
съдържание може да се окаже 
съществено за изпълнение на дадено 
задължение, определено 
предварително от държавата-членка, 
което е необходимо за постигане на 
цел от общ интерес в съответствие с 
правото на Общността 

Без да бъдат нарушавани специалните 
критерии и процедури, приети от 
държавите-членки, за предоставяне на 
права на ползване на радиочестоти от 
доставчици на радио- и телевизионно 
съдържание с оглед постигане на цели 
от общ интерес в съответствие с правото 
на Общността, такива права на ползване 
се предоставят чрез обективни, 
прозрачни, недопускащи дискриминация 
и пропорционални процедури и, в 
случая на радиочестотите, в 
съответствие с разпоредбите на член 9 
от Директива 2002/21/ЕО (Рамкова 
директива).

Or. en

Изменение 748
Hannes Swoboda

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 3
Директива 2002/20/ЕО
Член 5 – параграф 2 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да бъдат нарушавани специалните 
критерии, определени предварително от 
държавите-членки, за предоставяне на 
права на ползване на радиочестоти от 
доставчици на радио и телевизионно 
съдържание с оглед постигане на цели 
от общ интерес в съответствие с правото 
на Общността, такива права на ползване 
се предоставят чрез обективни, 
прозрачни, не допускащи
дискриминация и пропорционални 
процедури и, в случая на 
радиочестотите, в съответствие с 
разпоредбите на член 9 от Директива
2002/21/ЕО (Рамкова директива). 
Процедурите също така са отворени, 
освен в случаи, когато 
предоставянето на индивидуални 
права на ползване на радиочестоти на 
доставчици на радио- и телевизионно 
съдържание може да се окаже 
съществено за изпълнение на дадено 
задължение, определено 
предварително от държавата-членка, 
което е необходимо за постигане на 
цел от общ интерес в съответствие с 
правото на Общността.

Без да бъдат нарушавани специалните 
критерии, определени предварително от 
държавите-членки, за предоставяне на 
права на ползване на радиочестоти от 
доставчици на радио- и телевизионно 
съдържание с оглед постигане на цели 
от общ интерес в съответствие с правото 
на Общността, такива права на ползване 
се предоставят чрез обективни, 
прозрачни, недопускащи дискриминация 
и пропорционални процедури и, в 
случая на радиочестотите, в 
съответствие с разпоредбите на член 9 
от Директива 2002/21/ЕО (Рамкова 
директива). Процедурите също така са 
отворени.

Or. en

Изменение 749
Gianni De Michelis

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 3
Директива 2002/20/ЕО
Член 5 – параграф 2 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да бъдат нарушавани специалните 
критерии, определени предварително от 
държавите-членки, за предоставяне на 
права на ползване на радиочестоти от 
доставчици на радио и телевизионно 
съдържание с оглед постигане на цели 
от общ интерес в съответствие с правото 
на Общността, такива права на ползване 
се предоставят чрез обективни, 
прозрачни, не допускащи
дискриминация и пропорционални 
процедури и, в случая на 
радиочестотите, в съответствие с 
разпоредбите на член 9 от Директива 
2002/21/ЕО (Рамкова директива). 
Процедурите също така са отворени, 
освен в случаи, когато предоставянето 
на индивидуални права на ползване на 
радиочестоти на доставчици на радио-
и телевизионно съдържание може да 
се окаже съществено за изпълнение на 
дадено задължение, определено 
предварително от държавата-членка, 
което е необходимо за постигане на цел 
от общ интерес в съответствие с правото 
на Общността

Без да бъдат нарушавани специалните 
критерии, определени предварително от 
държавите-членки, за предоставяне на 
права на ползване на радиочестоти от 
доставчици на радио- и телевизионно 
съдържание с оглед постигане на цели 
от общ интерес в съответствие с правото 
на Общността, такива права на ползване 
се предоставят чрез обективни, 
прозрачни, недопускащи дискриминация 
и пропорционални процедури и, в 
случая на радиочестотите, в 
съответствие с разпоредбите на член 9 
от Директива 2002/21/ЕО (Рамкова 
директива). Процедурите също така са 
отворени, освен в случаи, когато 
предоставянето на индивидуални права 
на ползване на радиочестоти може да се 
окаже съществено за изпълнение на 
дадено задължение, определено и 
обосновано предварително от 
държавата-членка, в светлината на 
технологичния напредък и 
развитието на пазара, което е 
необходимо за постигане на цел от общ 
интерес в съответствие с правото на 
Общността.

Or. en

Обосновка

A new provision is added to paragraph 2 to ensure that any deviation from the general 
principles applied to spectrum assignments must be duly justified by Member States taking 
into utmost account the technological and market developments. Therefore, there is no need 
to review the grant prior to 5 years before the end of that period of time. When extension is 
evaluated, the criteria to grant individual rights of use (i.e. the risk of interference and 
general interest objectives) should be taken into consideration. In addition, the period of 
notice should be at least 5 years, rather than “not more than”, to ensure that licensees have
sufficient notice period to inform end users of any changes proposed in spectrum use.
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Изменение 750
Pilar del Castillo Vera

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 3
Директива 2002/20/ЕО
Член 5 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да бъдат нарушавани специалните 
критерии, определени предварително от 
държавите-членки, за предоставяне на 
права на ползване на радиочестоти от 
доставчици на радио и телевизионно 
съдържание с оглед постигане на цели 
от общ интерес в съответствие с правото 
на Общността, такива права на ползване 
се предоставят чрез обективни, 
прозрачни, не допускащи
дискриминация и пропорционални 
процедури и, в случая на 
радиочестотите, в съответствие с 
разпоредбите на член 9 от Директива 
2002/21/ЕО (Рамкова директива). 
Процедурите също така са отворени, 
освен в случаи, когато предоставянето 
на индивидуални права на ползване на 
радиочестоти на доставчици на радио- и 
телевизионно съдържание може да се 
окаже съществено за изпълнение на 
дадено задължение, определено 
предварително от държавата-членка, 
което е необходимо за постигане на цел 
от общ интерес в съответствие с правото 
на Общността

Без да бъдат нарушавани специалните 
критерии, определени предварително от 
държавите-членки, за предоставяне на 
права на ползване на радиочестоти от 
доставчици на радио- и телевизионно 
съдържание с оглед постигане на цели 
от общ интерес в съответствие с правото 
на Общността, такива права на ползване 
се предоставят чрез открити,
обективни, прозрачни, недопускащи
дискриминация и пропорционални 
процедури и, в случая на 
радиочестотите, в съответствие с 
разпоредбите на член 9 от Директива 
2002/21/ЕО (Рамкова директива). 
Процедурите са отворени, освен в 
случаи, когато предоставянето на 
индивидуални права на ползване на 
радиочестоти на доставчици на радио- и 
телевизионно съдържание може да се 
окаже съществено за изпълнение на 
дадено задължение, определено и 
обосновано предварително от 
държавата-членка, което е необходимо 
за постигане на цел от общ интерес в 
съответствие с правото на Общността.

Or. en
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Изменение 751
Robert Goebbels, Catherine Trautmann

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 3
Директива 2002/20/ЕО
Член 5 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да бъдат нарушавани специалните 
критерии, определени предварително
от държавите-членки, за предоставяне 
на права на ползване на радиочестоти от 
доставчици на радио и телевизионно 
съдържание с оглед постигане на цели 
от общ интерес в съответствие с правото 
на Общността, такива права на ползване 
се предоставят чрез обективни, 
прозрачни, не допускащи
дискриминация и пропорционални 
процедури и, в случая на 
радиочестотите, в съответствие с 
разпоредбите на член 9 от Директива 
2002/21/ЕО (Рамкова директива). 
Процедурите също така са отворени, 
освен в случаи, когато предоставянето 
на индивидуални права на ползване на 
радиочестоти на доставчици на радио- и 
телевизионно съдържание може да се 
окаже съществено за изпълнение на
дадено задължение, определено 
предварително от държавата-членка, 
което е необходимо за постигане на цел 
от общ интерес в съответствие с правото 
на Общността

Без да бъдат нарушавани специалните 
критерии и процедури, приети от 
държавите-членки, за предоставяне на 
права на ползване на радиочестоти от 
доставчици на радио- и телевизионно 
съдържание с оглед постигане на цели 
от общ интерес в съответствие с правото 
на Общността, такива права на ползване 
се предоставят чрез обективни, 
прозрачни, недопускащи дискриминация 
и пропорционални процедури и, в 
случая на радиочестотите, в 
съответствие с разпоредбите на член 9 
от Директива 2002/21/ЕО (Рамкова 
директива). Процедурите също така са 
[отворени], освен в случаи, когато 
предоставянето на индивидуални права 
на ползване на радиочестоти на 
доставчици на радио- и телевизионно 
съдържание може да се окаже 
съществено за изпълнение на дадено 
задължение, определено предварително 
от държавата-членка, което е 
необходимо за постигане на цел от общ 
интерес в съответствие с правото на 
Общността.

Or. en
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Изменение 752
Robert Goebbels

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 3
Директива 2002/20/ЕО
Член 5 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

При предоставяне на права на ползване, 
държавите-членки посочват дали тези 
права могат да се прехвърлят от 
притежателя на правата и при какви 
условия. В случая на радиочестотите, 
такива разпоредби са в съответствие с 
член 9б от Директива 2002/21/ЕО 
(Рамкова директива).

При предоставяне на права на ползване, 
държавите-членки посочват дали тези 
права могат да се прехвърлят от 
притежателя на правата и при какви 
условия. В случая на радиочестотите, 
такива разпоредби са в съответствие с 
член 9 от Директива 2002/21/ЕО 
(Рамкова директива).

Or. en

Изменение 753
Erna Hennicot-Schoepges

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 3
Директива 2002/20/ЕО
Член 5 – параграф 2 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато държавите-членки предоставят 
права на ползване за ограничен период, 
продължителността е подходяща за 
съответната услуга с оглед на 
преследваната и предварително 
определена цел.

Когато държавите-членки предоставят 
права на ползване за ограничен период, 
продължителността е подходяща за 
съответната услуга с оглед на 
преследваната цел, като се отчита 
надлежно необходимостта да се 
предвиди съответен период за 
изплащане на инвестицията.

Or. en
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Изменение 754
Erna Hennicot-Schoepges

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 3
Директива 2002/20/ЕО
Член 5 – параграф 2 – алинея 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всяко индивидуално право на ползване 
на радиочестоти, което е 
предоставено за десет или повече 
години и което не може да се 
прехвърля или отдава под наем между 
предприятия съгласно предвиденото в 
член 9б от Рамковата директива, на 
всеки пет години и първоначално пет 
години след неговото издаване, 
подлежи на преразглеждане в 
контекста на критериите, заложени 
в параграф 1. Ако критериите за 
предоставяне на индивидуални права 
на ползване вече не са приложими, 
индивидуалното право на ползване се 
изменя в общо разрешение за ползване 
на радиочестоти, предмет на 
предварително известие не повече от 
пет години от приключване на 
преразглеждането, или неговото 
свободно прехвърляне или отдаване 
под наем между предприятия става 
възможно.

заличава се

Or. en

Обосновка

The proposed mechanism to review existing rights is not realistic, as justified for the 
amendments to Article 9a of the Framework Directive.
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Изменение 755
Anne Laperrouze

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 3
Директива 2002/20/ЕО
Член 5 – параграф 2 – алинея 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всяко индивидуално право на ползване 
на радиочестоти, което е предоставено
за десет или повече години и което не 
може да се прехвърля или отдава под 
наем между предприятия съгласно 
предвиденото в член 9б от Рамковата 
директива, на всеки пет години и 
първоначално пет години след 
неговото издаване, подлежи на 
преразглеждане в контекста на 
критериите, заложени в параграф 1. 
Ако критериите за предоставяне на 
индивидуални права на ползване вече 
не са приложими, индивидуалното 
право на ползване се изменя в общо 
разрешение за ползване на 
радиочестоти, предмет на 
предварително известие не повече от 
пет години от приключване на 
преразглеждането, или неговото 
свободно прехвърляне или отдаване под 
наем между предприятия става 
възможно.

Когато индивидуалните права на 
ползване на радиочестоти се 
предоставят за десет или повече 
години и не могат да се прехвърлят 
или отдават под наем между 
предприятия съгласно предвиденото в 
член 9б от Рамковата директива, 
националният регулаторен орган 
трябва да гарантира наличието на  
средства, които му позволяват да 
проверява приложимостта и 
спазването на критериите за 
предоставяне на въпросните 
индивидуални права за ползване 
докато тече срокът на лиценза. Ако 
тези критерии вече не са приложими, 
индивидуалното право на ползване се 
изменя в общо разрешение за ползване 
на радиочестоти, предмет на 
предварително известие, след 
изтичането на разумен срок, или 
неговото свободно прехвърляне или 
отдаване под наем между предприятия 
става възможно. При вземането на 
такова решение се взема надлежно 
предвид необходимостта от 
предоставяне на подходящ период за 
амортизация на инвестициите.

Or. fr

Обосновка

Numerous new platforms and services are obliged to amortize their investments over a period 
exceeding ten or at least five years. Considerable losses are often incurred over the first one 
or two years of exploitation. It would not be proportionate to institute a rigid requirement that 
the national regulatory authority should undertake a formal quinquennial re-examination of 
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all radio spectrum licenses. 

Изменение 756
Gianni De Michelis

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 3
Директива 2002/20/ЕО
Член 5 – параграф 2 – алинея 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всяко индивидуално право на ползване 
на радиочестоти, което е предоставено 
за десет или повече години и което не 
може да се прехвърля или отдава под 
наем между предприятия съгласно 
предвиденото в член 9б от Рамковата 
директива, на всеки пет години и 
първоначално пет години след
неговото издаване, подлежи на 
преразглеждане в контекста на 
критериите, заложени в параграф 1. Ако 
критериите за предоставяне на 
индивидуални права на ползване вече не 
са приложими, индивидуалното право 
на ползване се изменя в общо 
разрешение за ползване на 
радиочестоти, предмет на 
предварително известие не повече от 
пет години от приключване на 
преразглеждането, или неговото 
свободно прехвърляне или отдаване под 
наем между предприятия става 
възможно.

Всяко индивидуално право на ползване 
на радиочестоти, което е предоставено 
за десет или повече години и което не 
може да се прехвърля или отдава под 
наем между предприятия съгласно 
предвиденото в член 9б от Рамковата 
директива, подлежи на преразглеждане
пет години преди изтичането на срока 
му на действие, в контекста на 
критериите, заложени в параграф 1. Ако 
критериите за предоставяне на 
индивидуални права на ползване вече не 
са приложими, индивидуалното право 
на ползване се изменя в общо
разрешение за ползване на 
радиочестоти, предмет на 
предварително известие не по-малко от 
пет години от приключване на 
преразглеждането, или неговото 
свободно прехвърляне или отдаване под 
наем между предприятия става 
възможно.

Or. en

Обосновка

A new provision is added to paragraph 2 to ensure that any deviation from the general 
principles applied to spectrum assignments must be duly justified by Member States taking 
into utmost account the technological and market developments. Therefore, there is no need 
to review the grant prior to 5 years before the end of that period of time. When extension is 
evaluated, the criteria to grant individual rights of use (i.e. the risk of interference and 
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general interest objectives) should be taken into consideration. In addition, the period of 
notice should be at least 5 years, rather than “not more than”, to ensure that licensees have 
sufficient notice period to inform end users of any changes proposed in spectrum use.

Изменение 757
Hannes Swoboda

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 3
Директива 2002/20/ЕО
Член 5 – параграф 2 – алинея 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всяко индивидуално право на ползване 
на радиочестоти, което е предоставено 
за десет или повече години и което не 
може да се прехвърля или отдава под 
наем между предприятия съгласно 
предвиденото в член 9б от Рамковата 
директива, на всеки пет години и 
първоначално пет години след 
неговото издаване, подлежи на 
преразглеждане в контекста на 
критериите, заложени в параграф 1. Ако 
критериите за предоставяне на 
индивидуални права на ползване вече не 
са приложими, индивидуалното право 
на ползване се изменя в общо 
разрешение за ползване на 
радиочестоти, предмет на 
предварително известие не повече от 
пет години от приключване на 
преразглеждането, или неговото 
свободно прехвърляне или отдаване под 
наем между предприятия става 
възможно.

Всяко индивидуално право на ползване 
на радиочестоти, което е предоставено 
за десет или повече години и което не 
може да се прехвърля или отдава под 
наем между предприятия съгласно 
предвиденото в член 9б от Рамковата 
директива, подлежи на преразглеждане 
в контекста на критериите, заложени в 
параграф 1. Ако критериите за 
предоставяне на индивидуални права на 
ползване вече не са приложими, 
индивидуалното право на ползване се 
изменя в общо разрешение за ползване 
на радиочестоти, предмет на 
предварително известие от разумен 
период, който е поне толкова дълъг, 
колкото е периодът, за който е 
предоставено индивидуалното право 
на ползване, или неговото свободно 
прехвърляне или отдаване под наем 
между предприятия става възможно.

Or. en

Обосновка

However, general authorisation bears immense legal and technical problems in particular 
with regard to the management of harmful interferences. Also, the Commission ignores 
contracts that have been agreed and guaranteed between operators and sovereign states, and 
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seeks to shift the current regime of specific authorisation to one of general authorisation 
without paying attention to the damage it does to spectrum users across Europe.

Изменение 758
Catherine Trautmann

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 3
Директива 2002/20/ЕО
Член 5 – параграф 2 – алинея 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всяко индивидуално право на ползване 
на радиочестоти, което е предоставено 
за десет или повече години и което не 
може да се прехвърля или отдава под 
наем между предприятия съгласно 
предвиденото в член 9б от Рамковата 
директива, на всеки пет години и 
първоначално пет години след неговото 
издаване, подлежи на преразглеждане в 
контекста на критериите, заложени в 
параграф 1. Ако критериите за 
предоставяне на индивидуални права
на ползване вече не са приложими, 
индивидуалното право на ползване се 
изменя в общо разрешение за ползване 
на радиочестоти, предмет на 
предварително известие не повече от 
пет години от приключване на 
преразглеждането, или неговото 
свободно прехвърляне или отдаване под 
наем между предприятия става 
възможно.

Всяко индивидуално право на ползване 
на радиочестоти, което е предоставено 
за десет или повече години и което не 
може да се прехвърля или отдава под 
наем между предприятия съгласно 
предвиденото в член 9б от Рамковата 
директива, на всеки пет години и 
първоначално пет години след неговото 
издаване,  може да бъде подложено на 
преразглеждане в контекста на 
критериите, заложени в параграф 1. Ако 
индивидуалното право на ползване не 
отговаря на някой от тези критерии, 
индивидуалното право на ползване се 
изменя в общо разрешение за ползване 
на радиочестоти, предмет на 
предварително известие не повече от 
пет години от приключване на 
преразглеждането, или неговото 
свободно прехвърляне или отдаване под 
наем между предприятия става 
възможно. При вземането на такова 
решение се отчита надлежно 
необходимостта от определяне на 
съответен период за изплащане на 
инвестицията.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 759
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 3
Директива 2002/20/ЕО
Член 5 – параграф 2 – алинея 5 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

При вземането на решение относно 
права на ползване се отчита 
надлежно необходимостта от 
определяне на съответен период за 
изплащане на инвестицията.

Or. en

Обосновка

For many new platforms and services, investment will need to be amortized over a period 
exceeding ten or, at any rate, five years. It is not uncommon to have to sustain substantial 
losses during the first couple of years of operation. It would be disproportionate to introduce 
a rigid requirement for national regulatory authorities to conduct a formal review of all 
spectrum licenses every five years.

Изменение 760
Robert Goebbels

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 3
Директива 2002/20/ЕО
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Решенията относно права на ползване 
се вземат, съобщават и публикуват във 
възможно най-кратки срокове след 
получаването в националните 

3. Решенията относно права на ползване 
се вземат, съобщават и публикуват във 
възможно най-кратки срокове след 
получаването в националните 
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регулаторни органи на пълна молба в 
триседмичен срок за номера, 
разпределени за специфични цели в 
националния номерационен план, и в 
шестседмичен срок за радиочестоти, 
разпределени за електронни 
съобщения в националния честотен 
план. Последният срок не засяга 
приложимите разпоредби на 
международните споразумения, 
свързани с използването на 
радиочестотите или орбиталните 
позиции.

регулаторни органи на пълна молба в 
триседмичен срок за номера, 
разпределени за специфични цели в 
националния номерационен план, и в 
шестседмичен срок за радиочестоти, 
разпределени за специфични цели в 
националния честотен план. Последният 
срок не засяга приложимите разпоредби 
на международните споразумения, 
свързани с използването на 
радиочестотите или орбиталните 
позиции.

Or. en

Изменение 761
Robert Goebbels, Catherine Trautmann

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 3
Директива 2002/20/ЕО
Член 5 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато, след съгласуване със 
заинтересованите страни, в 
съответствие с разпоредбите на член 6 
от Директива 2002/21/ЕО (Рамкова 
директива) е взето решение, че правата 
на ползване на номера от изключителна 
икономическа стойност ще се 
предоставят чрез конкурсни или 
сравнителни процедури за подбор, 
държавите-членки могат да удължат 
максималния триседмичен срок с най-
много три седмици.

4. Когато, след съгласуване със 
заинтересованите страни, в 
съответствие с разпоредбите на член 6 
от Директива 2002/21/ЕО (Рамкова 
директива), е взето решение, че правата 
на ползване на номера от изключителна 
икономическа стойност ще се 
предоставят чрез конкурсни или 
сравнителни процедури за подбор, 
държавите-членки могат да удължат 
максималния триседмичен срок с най-
много още три седмици.

Or. en
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Изменение 762
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 3
Директива 2002/20/ЕО
Член 5 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите-членки не ограничават 
броя на предоставените права на 
ползване, освен когато това е 
необходимо за гарантиране на 
ефективното използване на 
радиочестотите в съответствие с 
разпоредбите на член 7.

5. Държавите-членки не ограничават 
броя на предоставените права на 
ползване, освен когато това е 
необходимо за гарантиране на 
ефективното използване на 
радиочестотите в съответствие с 
разпоредбите на член 7. Държавите-
членки вземат предвид заварените 
инвестиции и равнището на 
конкуренцията.

Or. en

Обосновка

Safeguard for making sure that legacy investments are taken into due account. Otherwise 
former investments might be devalued. This would severely distort the market and would 
negatively affect future investment decisions.

Изменение 763
Angelika Niebler, Giles Chichester

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 3
Директива 2002/20/ЕО
Член 5 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Националните регулаторни органи 
гарантират, че радиочестотите се 
използват ефикасно и ефективно в 

6. Националните регулаторни органи 
гарантират, че спектърът се използва
ефикасно и ефективно в съответствие с 
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съответствие с член 9, параграф 2 от 
Директива 2002/21/ЕО (Рамкова 
директива). Те също гарантират, че 
конкуренцията не се нарушава в 
резултат на прехвърляне или 
натрупване на права на ползване на 
радиочестоти. За такива цели, 
държавите-членки могат да 
предприемат подходящи мерки като 
намаляване, оттегляне или 
принуждаване за продажбата на 
право на ползване на радиочестоти.

член 9, параграф 2 от Директива 
2002/21/ЕО (Рамкова директива).

Or. en

Обосновка

The proposal is redundant since it is duplicating rules that already exist in EU Competition 
Law and which apply also to the transfer or accumulation of spectrum usage rights.

Изменение 764
Robert Goebbels

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 3
Директива 2002/20/ЕО
Член 5 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Националните регулаторни органи 
гарантират, че радиочестотите се 
използват ефикасно и ефективно в 
съответствие с член 9, параграф 2 от 
Директива 2002/21/ЕО (Рамкова 
директива). Те също гарантират, че 
конкуренцията не се нарушава в 
резултат на прехвърляне или натрупване 
на права на ползване на радиочестоти. 
За такива цели, държавите-членки 
могат да предприемат подходящи 
мерки като намаляване, оттегляне 
или принуждаване за продажбата на 
право на ползване на радиочестоти.

6. Националните регулаторни органи 
гарантират, че радиочестотите се 
използват ефикасно и ефективно в 
съответствие с член 9, параграф 2 от 
Директива 2002/21/ЕО (Рамкова 
директива). Те също гарантират, че 
конкуренцията не се нарушава в 
резултат на прехвърляне или натрупване 
на права на ползване на радиочестоти.
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Or. en

Изменение 765
Alexander Alvaro

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 3
Директива 2002/20/ЕО
Член 5 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Националните регулаторни органи 
гарантират, че радиочестотите се 
използват ефикасно и ефективно в 
съответствие с член 9, параграф 2 от 
Директива 2002/21/ЕО (Рамкова 
директива). Те също гарантират, че 
конкуренцията не се нарушава в 
резултат на прехвърляне или натрупване 
на права на ползване на радиочестоти. 
За такива цели, държавите-членки могат 
да предприемат подходящи мерки като 
намаляване, оттегляне или 
принуждаване за продажбата на право 
на ползване на радиочестоти.

6. Компетентните регулаторни органи 
гарантират, че радиочестотите се 
използват ефикасно и ефективно в 
съответствие с членове 8 и 9, 
параграф 2 от Директива 2002/21/ЕО 
(Рамкова директива). Те също 
гарантират, че конкуренцията не се 
нарушава в резултат на прехвърляне или 
натрупване на права на ползване на 
радиочестоти. За такива цели, 
държавите-членки могат да 
предприемат подходящи мерки като 
намаляване, оттегляне или 
принуждаване за продажбата на право 
на ползване на радиочестоти.

Or. en

Обосновка

As NRAs sometimes do not have the necessary authority to take such decisions, the 
Amendment is necessary.
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Изменение 766
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 3
Директива 2002/20/ЕО
Член 5 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Националните регулаторни органи
гарантират, че радиочестотите се 
използват ефикасно и ефективно в 
съответствие с член 9, параграф 2 от 
Директива 2002/21/ЕО (Рамкова 
директива). Те също гарантират, че 
конкуренцията не се нарушава в 
резултат на прехвърляне или натрупване 
на права на ползване на радиочестоти. 
За такива цели, държавите-членки могат 
да предприемат подходящи мерки като 
намаляване, оттегляне или 
принуждаване за продажбата на право 
на ползване на радиочестоти.

6. . Държавите-членки гарантират, че 
радиочестотите се използват ефикасно и 
ефективно в съответствие с член 8, 
параграф2 и член 9, параграф 2 от 
Директива 2002/21/ЕО (Рамкова 
директива). Те също гарантират, че 
конкуренцията не се нарушава в 
резултат на прехвърляне или натрупване 
на права на ползване на радиочестоти. 
За такива цели, държавите-членки могат 
да предвиждат подходящи мерки като 
намаляване, оттегляне или 
принуждаване за продажбата на право 
на ползване на радиочестоти.

Or. es

Обосновка

Here, replacing 'national regulatory authorities' by 'Member States' should dispel the doubts 
as to requisites such as 'independence' relating to the administrative bodies competent in the 
area of spectrum management. In addition, the addition of reference to Article 8(2) entails 
identification of efficient and effective radio frequency use in the context of general 
objectives. At the same time, Article 9(2) is concerned with achieving the same objectives via 
harmonisation measures adopted under the radioelectric spectrum directive. 

Изменение 767
Erna Hennicot-Schoepges

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 3
Директива 2002/20/ЕО
Член 5 – параграф 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Националните регулаторни органи
гарантират, че радиочестотите се 
използват ефикасно и ефективно в 
съответствие с член 9, параграф 2 от 
Директива 2002/21/ЕО (Рамкова 
директива). Те също гарантират, че 
конкуренцията не се нарушава в 
резултат на прехвърляне или натрупване 
на права на ползване на радиочестоти. 
За такива цели, държавите-членки могат 
да предприемат подходящи мерки като 
намаляване, оттегляне или 
принуждаване за продажбата на право 
на ползване на радиочестоти.

6. Държавите-членки гарантират, че 
радиочестотите се използват ефикасно и 
ефективно в съответствие с член 9, 
параграф 2 от Директива 2002/21/ЕО 
(Рамкова директива). Те също 
гарантират, че конкуренцията не се 
нарушава в резултат на прехвърляне или 
натрупване на права на ползване на 
радиочестоти. За такива цели, 
държавите-членки могат да 
предприемат подходящи мерки като 
намаляване, оттегляне или 
принуждаване за продажбата на право 
на ползване на радиочестоти. 

Or. en

Изменение 768
Reino Paasilinna

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 3
Директива 2002/20/ЕО
Член 5 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Националните регулаторни органи
гарантират, че радиочестотите се 
използват ефикасно и ефективно в 
съответствие с член 9, параграф 2 от 
Директива 2002/21/ЕО (Рамкова 
директива). Те също гарантират, че 
конкуренцията не се нарушава в 
резултат на прехвърляне или натрупване 
на права на ползване на радиочестоти. 
За такива цели, държавите-членки могат 
да предприемат подходящи мерки като 
намаляване, оттегляне или 
принуждаване за продажбата на право 

6. Държавите-членки гарантират, че 
радиочестотите се използват ефикасно и 
ефективно в съответствие с член 9, 
параграф 2 от Директива 2002/21/ЕО 
(Рамкова директива). Те също 
гарантират, че конкуренцията не се 
нарушава в резултат на прехвърляне или 
натрупване на права на ползване на 
радиочестоти. За такива цели, 
държавите-членки могат да 
предприемат подходящи мерки като 
намаляване, оттегляне или 
принуждаване за продажбата на право 
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на ползване на радиочестоти. на ползване на радиочестоти.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 769
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 3
Директива 2002/20/ЕО
Член 5 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Националните регулаторни органи 
гарантират, че радиочестотите се 
използват ефикасно и ефективно в 
съответствие с член 9, параграф 2 от 
Директива 2002/21/ЕО (Рамкова 
директива). Те също гарантират, че 
конкуренцията не се нарушава в 
резултат на прехвърляне или натрупване 
на права на ползване на радиочестоти. 
За такива цели, държавите-членки могат 
да предприемат подходящи мерки като 
намаляване, оттегляне или 
принуждаване за продажбата на право 
на ползване на радиочестоти.

6. Националните органи гарантират, че 
радиочестотите се използват ефикасно и 
ефективно в съответствие с член 9, 
параграф 2 от Директива 2002/21/ЕО 
(Рамкова директива). Те също 
гарантират, че конкуренцията не се 
нарушава в резултат на прехвърляне или 
натрупване на права на ползване на 
радиочестоти. За такива цели, 
държавите-членки могат да 
предприемат подходящи мерки като 
намаляване, оттегляне или 
принуждаване за продажбата на право 
на ползване на радиочестоти.

Or. en

Обосновка

The competent authority in spectrum issues is not always the same authority as the national 
regulatory authority as defined in the Framework Directive.
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Изменение 770
Hannes Swoboda

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 4 – буква а
Директива 2002/20/ЕО
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Общото разрешение за предоставяне 
на електронни съобщителни мрежи или 
услуги, правата на ползване на 
радиочестоти и правата на ползване на 
номера могат да подлежат само на 
условията, посочени в приложение I. 
Тези условия са недискриминационни, 
пропорционални и прозрачни и, в 
случай на права на ползване на 
радиочестоти, са в съответствие с член 9 
от Директива 2002/21/ЕО (Рамкова 
директива).

1. В случай на общо разрешение 
общото разрешение за предоставяне на 
електронни съобщителни мрежи или 
услуги, правата на ползване на 
радиочестоти и правата на ползване на 
номера могат да подлежат само на 
управлението на вредни 
радиосмущения и на условията, 
посочени в приложение I. Тези условия 
са недискриминационни, 
пропорционални и прозрачни и, в 
случай на права на ползване на 
радиочестоти, са в съответствие с член 9 
от Директива 2002/21/ЕО (Рамкова 
директива).

Or. en

Обосновка

The principle of individual authorisation should prevail, while general authorisation should 
be an exemption from the rule. The Commission should specify frequency bands which could 
be subject to general authorisation; and this measure should be included under Art. 6 (1).

Изменение 771
Herbert Reul

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 5
Директива 2002/20/ЕО
Член 6а – параграф 1 – алинея 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С цел постигане на целите, 
установени в член 1, и без засягане на

1. Без да се засягат разпоредбите на 
член 5, параграфи 1 и 2 от настоящата 
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разпоредбите на член 5, параграф 2 от 
настоящата директива, Комисията може 
да приеме мерки за изпълнение:

директива и членове 8а и 9 от 
Директива 2002/21/ЕО (Рамкова 
директива), Комисията може да приеме 
мерки за изпълнение:

Or. en

Изменение 772
Erna Hennicot-Schoepges

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 5
Директива 2002/20/ЕО
Член 6а – параграф 1 – алинея 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С цел постигане на целите, 
установени в член 1, и без засягане на 
разпоредбите на член 5, параграф 2 от 
настоящата директива, Комисията може 
да приеме мерки за изпълнение:

1. С цел постигане на целите, 
установени в член 1, и без засягане на 
разпоредбите на Решение 676/2002/ЕО
на Европейския парламент и на
Съвета от 7 март 2002 г. относно 
регулаторната рамка за политиката 
на Европейската общност в 
областта на радиочестотния 
спектър (Решение за радиочестотния 
спектър)1 и на член 5, параграф 2 от 
настоящата директива, Комисията може 
да приеме мерки за изпълнение:

___________
1 ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 1.

Or. en

Обосновка

EU harmonisation of conditions for grant of individual spectrum rights and general 
authorisations may facilitate wireless services deployment and promote investment and 
innovation to benefit end-users; if conforming with 2002 Radio Spectrum Decision. It is not 
appropriate or proportionate for the Commission to have power or responsibility to select 
undertakings to benefit from spectrum rights.
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Изменение 773
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 5
Директива 2002/20/ЕО
Член 6а – параграф 1 – алинея 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С цел постигане на целите, 
установени в член 1, и без засягане на 
разпоредбите на член 5, параграф 2 от 
настоящата директива, Комисията може 
да приеме мерки за изпълнение:

1. С цел постигане на целите, 
установени в член 1, и без засягане на 
разпоредбите на член 5, параграф 2 от 
настоящата директива и на Решение 
676/2002/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 7 март 
2002 г. относно регулаторната рамка 
за политиката на Европейската 
общност в областта на 
радиочестотния спектър (Решение за 
радиочестотния спектър)1, Комисията 
може да приеме мерки за изпълнение:

___________
1 ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 1.

Or. en

Обосновка

The reference to the Radio Spectrum Decision is crucial to achieve an integrated policy 
approach and coherent treatment of harmonisation measures.

Изменение 774
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 5
Директива 2002/20/ЕО
Член 6a – параграф 1 – алинея 1 – встъпителна формулировка

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С цел постигане на целите, 
установени в член 1, и без засягане на 
разпоредбите на член 5, параграф 2 от 

1. С цел постигане на целите, 
установени в член 1, и без засягане на 
разпоредбите на член 5, параграф 2 от 
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настоящата директива, Комисията може 
да приеме мерки за изпълнение:

настоящата директива или на 
Решението за радиочестотния 
спектър (Решение 676/2002/ЕО), 
Комисията може да приеме мерки за 
изпълнение:

Or. es

Изменение 775
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 5
Директива 2002/20/ЕО
Член 6a – параграф 1 – алинея 1 – буква -a

Текст, предложен от Комисията Изменение

-а) общоевропейски услуги;

Or. es

Изменение 776
Herbert Reul

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 5
Директива 2002/20/ЕО
Член 6а – параграф 1 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) за идентифициране на честотни
ленти, чиято употреба да подлежи на 
общи разрешения или индивидуални 
права на ползване на радиочестоти;

а) за идентифициране на честотни 
ленти, чиято употреба да подлежи на 
общи разрешения;

Or. en
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Изменение 777
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 5
Директива 2002/20/ЕО
Член 6a – параграф 1 – алинея 1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) за идентифициране на честотни 
ленти, чиято употреба да подлежи на 
общи разрешения или индивидуални 
права на ползване на радиочестоти;

а) за идентифициране на честотни 
ленти, чиято употреба да подлежи на 
разрешения;

Or. es

Изменение 778
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 5
Директива 2002/20/ЕО
Член 6а – параграф 1 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) за идентифициране на честотни 
ленти, чиято употреба да подлежи на 
общи разрешения или индивидуални 
права на ползване на радиочестоти;

а) за идентифициране на честотни 
ленти, осигуряващи паневропейски 
мрежи или електронни съобщителни 
услуги, чиято употреба да подлежи на 
общи разрешения или индивидуални 
права на ползване на радиочестоти;

Or. en

Обосновка

The scope of the article is far too open. Moreover, the wording is not in line with the principle 
of checks and balances. It is important to ensure that Member States’ competences regarding 
frequencies are not undermined by new centralized procedures at EU level. Insofar it is 
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appropriate to refer this article to pan-European services.

Изменение 779
Erna Hennicot-Schoepges

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 5
Директива 2002/20/ЕО
Член 6а – параграф 1 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) за идентифициране на честотни 
ленти, чиято употреба да подлежи на 
общи разрешения или индивидуални 
права на ползване на радиочестоти;

а) за идентифициране на честотни 
ленти, чиято употреба може да 
подлежи на общи разрешения или 
индивидуални права на ползване на 
радиочестоти; както и

Or. en

Обосновка

EU harmonisation of conditions for grant of individual spectrum rights and general 
authorisations may facilitate wireless services deployment and promote investment and 
innovation to benefit end-users; if conforming with 2002 Radio Spectrum Decision. It is not 
appropriate or proportionate for the Commission to have power or responsibility to select 
undertakings to benefit from spectrum rights.

Изменение 780
Erna Hennicot-Schoepges

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 5
Директива 2002/20/ЕО
Член 6а – параграф 1 – алинея 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) за хармонизиране на процедурите за 
предоставяне на общи разрешения 
или индивидуални права на ползване 
на радиочестоти или номера; 

заличава се

Or. en
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Обосновка

EU harmonisation of conditions for grant of individual spectrum rights and general 
authorisations may facilitate wireless services deployment and promote investment and 
innovation to benefit end-users if conforming with 2002 Radio Spectrum Decision. It is not 
appropriate or proportionate for the Commission to have power or responsibility to select 
undertakings to benefit from spectrum rights.

Изменение 781
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 5
Директива 2002/20/ЕО
Член 6a – параграф 1 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) за хармонизиране на процедурите за 
предоставяне на общи разрешения 
или индивидуални права на ползване 
на радиочестоти или номера;

заличава се

Or. es

Изменение 782
Herbert Reul

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 5
Директива 2002/20/ЕО
Член 6а – параграф 1 – алинея 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) за хармонизиране на процедурите за 
предоставяне на общи разрешения или 
индивидуални права на ползване на 
радиочестоти или номера; 

заличава се

Or. en
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Обосновка

All implementing measures under Article 6a (harmonisation) should be adopted according to 
the regulatory procedure with scrutiny. The urgency procedure is not justified for the 
adoption of these measures.

Изменение 783
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 5
Директива 2002/20/ЕО
Член 6а – параграф 1 – алинея 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) за хармонизиране на процедурите за 
предоставяне на общи разрешения или 
индивидуални права на ползване на 
радиочестоти или номера;

в) за хармонизиране на процедурите за 
предоставяне на общи разрешения или 
индивидуални права на ползване на 
радиочестоти, осигуряващи 
паневропейски мрежи или електронни 
съобщителни услуги, или на номера;

Or. en

Обосновка

The scope of the article is far too open. Moreover, the wording is not in line with the principle 
of checks and balances. It is important to ensure that Member States’ competences regarding 
frequencies are not undermined by new centralized procedures at EU level. Insofar it is 
appropriate to refer this article to pan-European services.

Изменение 784
Erna Hennicot-Schoepges

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 5
Директива 2002/20/ЕО
Член 6а – параграф 1 – алинея 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) за хармонизиране на условията, 
посочени в приложение II, свързани с 

заличава се
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общи разрешения или индивидуални 
права на ползване на радиочестоти 
или номера;

Or. en

Обосновка

EU harmonisation of conditions for grant of individual spectrum rights and general 
authorisations may facilitate wireless services deployment and promote investment and 
innovation to benefit end-users if conforming with 2002 Radio Spectrum Decision. It is not 
appropriate or proportionate for the Commission to have power or responsibility to select 
undertakings to benefit from spectrum rights.

Изменение 785
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 5
Директива 2002/20/ЕО
Член 6a – параграф 1 – алинея 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) за хармонизиране на условията, 
посочени в приложение II, свързани с 
общи разрешения или индивидуални 
права на ползване на радиочестоти 
или номера;

заличава се

Or. es

Изменение 786
Herbert Reul

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 5
Директива 2002/20/ЕО
Член 6а – параграф 1 – алинея 1 – буква г
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Текст, предложен от Комисията Изменение

г) за хармонизиране на условията, 
посочени в приложение II, свързани с 
общи разрешения или индивидуални 
права на ползване на радиочестоти 
или номера;

заличава се

Or. en

Изменение 787
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 5
Директива 2002/20/ЕО
Член 6а – параграф 1 – алинея 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) за хармонизиране на условията, 
посочени в приложение II, свързани с 
общи разрешения или индивидуални 
права на ползване на радиочестоти или 
номера;

г) за хармонизиране на условията, 
посочени в приложение II, свързани с 
общи разрешения или индивидуални 
права на ползване на радиочестоти, 
осигуряващи паневропейски мрежи 
или електронни съобщителни услуги,
или на номера;

Or. en

Обосновка

The scope of the article is far too open. Moreover, the wording is not in line with the principle 
of checks and balances. It is important to ensure that Member States’ competences regarding 
frequencies are not undermined by new centralized procedures at EU level. Insofar it is 
appropriate to refer this article to pan-European services.
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Изменение 788
Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis, Sharon Bowles, Ignasi Guardans Cambó

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 5
Директива 2002/20/ЕО
Член 6е – параграф 1 – алинея 1 – буква га (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) за хармонизиране на условията, 
посочени в приложение І, относно 
общите разрешения;

Or. en

Обосновка

Part A of Annex I contains a number of conditions which may be attached to general 
authorisations, such as conditions for electronic communications networks for business 
customers. For global telecommunications services (GTS) some have merit, such as financial 
contributions to the funding of universal services, while others provide an unnecesary 
regulatory burden. Therefore, the Commission should have the power to adopt harmonisation 
measures in this area.

Изменение 789
Patrizia Toia

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 5
Директива 2002/20/ЕО
Член 6а – параграф 1 – алинея 1 – буква га (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) за хармонизиране на условията, 
посочени в приложение І, относно 
общите разрешения;

Or. en

Обосновка

Part A of Annex I contains a number of conditions which may be attached to general 
authorisations, such as those for operating an electronic communications network for 
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business customers. Among the conditions are financial contributions to the funding of 
universal service and administrative charges as well as thirteen other conditions. For certain 
authorisations, such as for global telecommunications services, (GTS) the previously named 
financial conditions have merits. At the same time, other conditions with little or no merit are 
being imposed by one or the other national regulator creating a regulatory burden on 
providers of GTS. The Commission should have the power to adopt harmonisation measures 
in this area.

Изменение 790
Erna Hennicot-Schoepges

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 5
Директива 2002/20/ЕО
Член 6а – параграф 1 – алинея 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) за предвиждане на изменение или 
оттегляне на разрешения или права 
на ползване и процедурите, свързани с 
буква г);

заличава се

Or. en

Обосновка

EU harmonisation of conditions for grant of individual spectrum rights and general 
authorisations may facilitate wireless services deployment and promote investment and 
innovation to benefit end-users; if conforming with 2002 Radio Spectrum Decision. It is not 
appropriate or proportionate for the Commission to have power or responsibility to select 
undertakings to benefit from spectrum rights.

Изменение 791
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 5
Директива 2002/20/ЕО
Член 6a – параграф 1 – алинея 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) за предвиждане на изменение или заличава се
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оттегляне на разрешения или права 
на ползване и процедурите, свързани с 
буква г);

Or. es

Изменение 792
Herbert Reul

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 5
Директива 2002/20/ЕО
Член 6а – параграф 1 – алинея 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) за предвиждане на изменение или 
оттегляне на разрешения или права 
на ползване и процедурите, свързани с 
буква г);

заличава се

Or. en

Обосновка

All implementing measures under Article 6a (harmonisation) should be adopted according to 
the regulatory procedure with scrutiny. The urgency procedure is not justified for the 
adoption of these measures.

Изменение 793
Erna Hennicot-Schoepges

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 5
Директива 2002/20/ЕО
Член 6а – параграф 1 – алинея 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) за установяване на процедури за 
подбор на предприятия, на които да 

заличава се
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се предоставят индивидуални права 
на ползване на радиочестоти или 
номера от националните регулаторни 
органи, когато е приложимо в 
съответствие с разпоредбите на 
член 6б.

Or. en

Обосновка

EU harmonisation of conditions for grant of individual spectrum rights and general 
authorisations may facilitate wireless services deployment and promote investment and 
innovation to benefit end-users; if conforming with 2002 Radio Spectrum Decision. It is not 
appropriate or proportionate for the Commission to have power or responsibility to select 
undertakings to benefit from spectrum rights.

Изменение 794
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 5
Директива 2002/20/ЕО
Член 6a – параграф 1 – алинея 1 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) за установяване на процедури за 
подбор на предприятия, на които да 
се предоставят индивидуални права 
на ползване на радиочестоти или 
номера от националните регулаторни 
органи, когато е приложимо в 
съответствие с разпоредбите на 
член 6б.

заличава се

Or. es
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Изменение 795
Herbert Reul

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 5
Директива 2002/20/ЕО
Член 6а – параграф 1 – алинея 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) за установяване на процедури за 
подбор на предприятия, на които да 
се предоставят индивидуални права 
на ползване на радиочестоти или 
номера от националните регулаторни 
органи, когато е приложимо в 
съответствие с разпоредбите на 
член 6б. 

заличава се

Or. en

Обосновка

All implementing measures under Article 6a (harmonisation) should be adopted according to 
the regulatory procedure with scrutiny. The urgency procedure is not justified for the 
adoption of these measures.

Изменение 796
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 5
Директива 2002/20/ЕО
Член 6а – параграф 1 – алинея 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) за установяване на процедури за 
подбор на предприятия, на които да се 
предоставят индивидуални права на 
ползване на радиочестоти или номера от 
националните регулаторни органи, 
когато е приложимо в съответствие с 
разпоредбите на член 6б.

е) за установяване на процедури за 
подбор на предприятия, осигуряващи 
паневропейски мрежи или електронни 
съобщителни услуги, на които да се 
предоставят индивидуални права на 
ползване на радиочестоти или номера от 
националните регулаторни органи, 
когато е приложимо в съответствие с 
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разпоредбите на член 6б.

Or. en

Обосновка

The scope of the article is far too open. Moreover, the wording is not in line with the principle 
of checks and balances.

Изменение 797
Gianni De Michelis

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 5
Директива 2002/20/ЕО
Член 6а – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Мерките, посочени в букви от а) до г) и 
е), целящи изменение на несъществени 
елементи от настоящата директива чрез 
нейното допълване, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, предвидена в 
член 14а, параграф 3. При належаща 
нужда от спешни действия Комисията 
може да използва извънредната 
процедура, предвидена в член 14а, 
параграф 4.

Мерките, посочени в букви от а) до г) и 
е), целящи изменение на несъществени 
елементи от настоящата директива чрез 
нейното допълване, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, предвидена в 
член 14а, параграф 3. При належаща 
нужда от спешни действия Комисията 
може да прибегне до извънредната 
процедура, предвидена в член 14а, 
параграф 4. Комисията приема тези 
мерки, отчитайки в максимална 
степен оценката, дадена от 
съответните технически 
организации и организации за 
стандартизация, и след провеждане 
на консултации със 
заинтересованите страни.

Or. en
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Изменение 798
Erna Hennicot-Schoepges

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 5
Директива 2002/20/ЕО
Член 6а – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Мерките, посочени в букви от а) до г) и 
е), целящи изменение на несъществени 
елементи от настоящата директива чрез 
нейното допълване, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, предвидена в 
член 14а, параграф 3. При належаща 
нужда от спешни действия 
Комисията може да използва 
извънредната процедура, предвидена в 
член 14а, параграф 4.

Мерките, посочени в букви а) и б), 
целящи изменение на несъществени 
елементи от настоящата директива чрез 
нейното допълване, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, предвидена в 
член 14а, параграф 3.

Or. en

Обосновка

EU harmonisation of conditions for grant of individual spectrum rights and general 
authorisations may facilitate wireless services deployment and promote investment and 
innovation to benefit end-users; if conforming with 2002 Radio Spectrum Decision. It is not 
appropriate or proportionate for the Commission to have power or responsibility to select 
undertakings to benefit from spectrum rights.

Изменение 799
Herbert Reul

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 5
Директива 2002/20/ЕО
Член 6а – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Мерките, посочени в букви от а) до г) и 
е), целящи изменение на несъществени 
елементи от настоящата директива чрез 
нейното допълване, се приемат в 

Мерките, посочени в алинея първа, 
целящи изменение на несъществени 
елементи от настоящата директива чрез 
нейното допълване, се приемат в 
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съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, предвидена в 
член 14а, параграф 3. При належаща 
нужда от спешни действия 
Комисията може да използва 
извънредната процедура, предвидена в 
член 14а, параграф 4.

съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, предвидена в 
член 14а, параграф 3.

Or. en

Обосновка

All implementing measures under Article 6a (harmonisation) should be adopted according to 
the regulatory procedure with scrutiny. The urgency procedure is not justified for the 
adoption of these measures.

Изменение 800
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 5
Директива 2002/20/ЕО
Член 6a – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Мерките, посочени в букви от а) до г) и 
е), целящи изменение на несъществени 
елементи от настоящата директива чрез 
нейното допълване, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, предвидена в
член 14а, параграф 3. При належаща 
нужда от спешни действия Комисията 
може да използва извънредната 
процедура, предвидена в член 14а, 
параграф 4.

Мерките, посочени в предходния 
параграф, целящи изменение на 
несъществени елементи от настоящата 
директива чрез нейното допълване, се 
приемат в съответствие с процедурата 
по регулиране с контрол, предвидена в 
член 14а, параграф 3. При належаща 
нужда от спешни действия Комисията 
може да използва извънредната 
процедура, предвидена в член 14а, 
параграф 4.

Or. es
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Изменение 801
Hannes Swoboda

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 5
Директива 2002/20/ЕО
Член 6а – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията оценява обосновката на 
молбата, отчитайки специфичната 
ситуация в държавата-членка, и 
може да позволи частично 
освобождаване, временна дерогация 
или и двете, стига това да не води до 
прекомерно отлагане на прилагането 
на мерките за изпълнение, посочени в 
параграф 1, или да създава прекомерни 
разлики в конкурентните или 
регулаторните позиции между 
държавите-членки.

заличава се

Or. en

Изменение 802
Hannes Swoboda

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 5
Директива 2002/20/ЕО
Член 6а – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При изпълнението на разпоредбите 
на настоящия член, Комисията може 
да бъде подпомагана от Европейския 
орган за пазара на електронни 
съобщения (наричан по-долу 
„Органът“). Комисията отчита в 
максимална степен становището на 
Органа, ако има такова, представено 
в съответствие с член 11 от 
Регламент [ ].

заличава се
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Or. en

Изменение 803
Erna Hennicot-Schoepges

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 5
Директива 2002/20/ЕО
Член 6а – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При изпълнението на разпоредбите на 
настоящия член, Комисията може да 
бъде подпомагана от Европейския 
орган за пазара на електронни 
съобщения (наричан по-долу 
„Органът“). Комисията отчита в 
максимална степен становището на 
Органа, ако има такова, представено 
в съответствие с член 11 от 
Регламент [ ].

3. При изпълнението на разпоредбите на 
настоящия член Комисията отчита в 
максимална степен националните 
планове за разпределение на 
радиочестотите и разпоредбите на 
радиорегламента на Международния 
съюз по далекосъобщения (IТU). 

Or. en

Изменение 804
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 5
Директива 2002/20/ЕО
Член 6a – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменениеt

3. При изпълнението на разпоредбите на 
настоящия член, Комисията може да 
бъде подпомагана от Европейския 
орган за пазара на електронни 
съобщения (наричан по-долу 
„Органът“). Комисията отчита в 
максимална степен становището на
Органа, ако има такова, представено 
в съответствие с член 11 от 

3. При изпълнението на разпоредбите на 
настоящия параграф, Комисията може 
да бъде подпомагана от ОЕРД. 
Комисията отчита в максимална степен 
становището на ОЕРД.
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Регламент [ ].

Or. es

Изменение 805
Hannes Swoboda

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 5
Директива 2002/20/ЕО
Член 6б

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6 б заличава се
Обща процедура по подбор за 

предоставяне на права
1. Техническата мярка за изпълнение, 
посочена в член 6а, параграф 1, 
буква е) може да позволи на Органа да 
прави предложения за подбора на 
предприятия, на които следва да 
бъдат предоставени индивидуални 
права на ползване на радиочестоти 
или номера, в съответствие с член 12 
от Регламент [..].
В такива случаи мярката посочва 
периода, в рамките на който Органът 
приключва подбора, процедурата, 
правилата и условията, приложими 
за подбора, и подробности за всякакви 
такси, налагани на притежатели на 
права на ползване на радиочестоти 
и/или номера, с цел гарантиране на 
оптималната употреба на спектъра 
или номерационните ресурси. 
Процедурата по подбор следва да бъде 
отворена, прозрачна, 
недискриминационна и обективна.
2. Отчитайки в максимална степен 
становището на Органа, Комисията 
приема мярка за подбор на 
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предприятията, на които да се 
издадат индивидуални права на 
ползване на радиочестоти или 
номера. Мярката посочва времето, в 
рамките на което такива права на 
ползване следва да бъдат 
предоставени от националните 
регулаторни органи. В този случай 
Комисията действа в съответствие с 
процедурата, предвидена в член 14а, 
параграф 2.

Or. en

Изменение 806
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 5
Директива 2002/20/ЕО
Член 6б – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Техническата мярка за изпълнение, 
посочена в член 6а, параграф 1, буква е) 
може да позволи на Органа да прави 
предложения за подбора на 
предприятия, на които следва да бъдат 
предоставени индивидуални права на 
ползване на радиочестоти или номера, в 
съответствие с член 12 от Регламент [..].

1. Техническата мярка за изпълнение, 
посочена в член 6а, параграф 1, буква е) 
може да позволи на Органа да прави 
предложения за подбора на 
предприятия, осигуряващи 
паневропейски мрежи или електронни 
съобщителни услуги, на които следва 
да бъдат предоставени индивидуални 
права на ползване на радиочестоти или 
номера, в съответствие с член 12 от 
Регламент [..].

Or. en

Обосновка

Article 6 b is not in line with the principle of subsidiarity. It is important to ensure that 
Member States’ competences regarding frequencies are not undermined by new centralized 
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procedures at EU level. Insofar it is appropriate to refer this article to pan-European 
services.

Изменение 807
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 5
Директива 2002/20/ЕО
Член 6б – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Отчитайки в максимална степен 
становището на Органа, Комисията 
приема мярка за подбор на 
предприятията, на които да се издадат 
индивидуални права на ползване на 
радиочестоти или номера. Мярката 
посочва времето, в рамките на което 
такива права на ползване следва да 
бъдат предоставени от националните 
регулаторни органи. В този случай 
Комисията действа в съответствие с 
процедурата, предвидена в член 14а, 
параграф 2.

2. Отчитайки в максимална степен 
становището на Органа, Комисията 
приема мярка за подбор на 
предприятията, осигуряващи 
паневропейски мрежи или електронни 
съобщителни услуги, на които да се 
издадат индивидуални права на 
ползване на радиочестоти или номера. 
Мярката посочва времето, в рамките на 
което такива права на ползване следва 
да бъдат предоставени от националните 
регулаторни органи. В този случай 
Комисията действа в съответствие с 
процедурата, предвидена в член 14а, 
параграф 2.

Or. en

Обосновка

Article 6 b is not in line with the principle of subsidiarity. It is important to ensure that 
Member States’ competences regarding frequencies are not undermined by new centralized 
procedures at EU level. Insofar it is appropriate to refer this article to pan-European 
services.
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Изменение 808
Rebecca Harms

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 8 – буква а
Директива 2002/20/ЕО
Член 10 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В тази връзка държавите-членки 
оправомощават съответните 
компетентни власти да налагат, при 
необходимост, финансови санкции. 
Мерките и причините, върху които 
те се основават, се съобщават на
съответното предприятие незабавно 
и се определя разумен срок за 
изпълнение на мерките от 
предприятието.

В тази връзка държавите-членки 
оправомощават съответните 
компетентни власти да налагат:

а) при необходимост, възпиращи
финансови санкции, които могат да 
включват периодични санкции със 
задна дата; както и
б) да издават нареждания за 
прекратяване на предоставянето на 
услуга или пакет от услуги, които 
биха довели до съществено нарушение 
на конкуренцията, докато бъдат 
спазени задълженията за осигуряване
на достъп, наложени след анализ на 
пазара по реда на член 16.

Or. en

Обосновка

The amendment proposes two explicit enforcement powers which are currently available to 
some, but not all regulators and which have proved useful in aiding enforcement. In 
particular, the ability to prevent a dominant operator from launching a service which would 
foreclose competition before access is made available to allow all to enter on a level playing 
field is important in ensuring that markets can be competitive (rather than monopolised) from 
the outset, which tends to boost roll-out and lower prices.
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Изменение 809
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 8 – буква а
Директива 2002/20/ЕО
Член 10 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В тази връзка държавите-членки 
оправомощават съответните 
компетентни власти да налагат, при 
необходимост, финансови санкции. 
Мерките и причините, върху които 
те се основават, се съобщават на 
съответното предприятие незабавно 
и се определя разумен срок за 
изпълнение на мерките от 
предприятието.

В тази връзка държавите-членки 
оправомощават съответните 
компетентни власти да налагат:

а) при необходимост, възпиращи
финансови санкции, които могат да 
включват периодични санкции със 
задна дата; както и
б) да издават нареждания за 
прекратяване на предоставянето на 
услуга или пакет от услуги, които 
биха довели до съществено нарушение 
на конкуренцията, докато бъдат 
спазени задълженията за достъп, 
наложени след анализ на пазара по 
реда на член 16.

Or. en

Обосновка

The amendment proposes two explicit enforcement powers which are currently available to 
some, but not all regulators and which have proved useful in aiding enforcement. In 
particular, the ability to prevent a dominant operator from launching a service which would 
foreclose competition before access is made available to allow all to enter on a level playing 
field is important in ensuring that markets can be competitive (rather than monopolised) from 
the outset, which tends to boost roll-out and lower prices.
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Изменение 810
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 8 – буква в
Директива 2002/20/ЕО
Член 10 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай на тежки и повторни 
нарушения на условията на общото 
разрешение или на правата на ползване 
или специфичните задължения, 
посочени в член 6, параграф 2, когато не 
се постигне изпълнение на мерките, 
целящи гарантиране на спазването и 
посочени в параграф 3 от настоящия 
член, националните регулаторни органи 
могат да попречат на съответното 
предприятие да продължи да предоставя 
електронни съобщителни мрежи или 
услуги, да прекратят или отнемат 
правата на ползване. Санкции и 
наказания, които са ефективни, 
пропорционални и възпиращи, могат да 
се прилагат за покриване на периода на 
всяко нарушение, дори ако нарушението 
е било поправено впоследствие.

В случай на тежки или повторни 
нарушения на условията на общото 
разрешение или на правата на ползване 
или специфичните задължения, 
посочени в член 6, параграф 2, когато не 
се постигне изпълнение на мерките, 
целящи гарантиране на спазването и 
посочени в параграф 3 от настоящия 
член, националните регулаторни органи 
могат да попречат на съответното 
предприятие да продължи да предоставя 
електронни съобщителни мрежи или 
услуги, да прекратят или отнемат 
правата на ползване. Санкции и 
наказания, които са ефективни, 
пропорционални и възпиращи, могат да 
се прилагат за покриване на периода на 
всяко нарушение, дори ако нарушението 
е било поправено впоследствие.

Or. en

Изменение 811
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 8 – буква г)
Директива 2002/20/ЕО
Член 10 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. 6. Независимо от разпоредбите на 
параграфи 2, 3 и 5, когато разполагат с 
доказателства за нарушаване на 
условията на общото разрешение, 

6. 6. Независимо от разпоредбите на 
параграфи 2, 3 и 5, когато разполагат с 
доказателства за нарушаване на 
условията на общото разрешение, 
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правата на ползване или специфичните 
задължения, посочени в член 6, 
параграф 2, което представлява 
непосредствена и сериозна опасност за 
обществената безопасност, 
обществената сигурност или 
общественото здраве или ще създаде 
сериозни икономически или оперативни 
проблеми на други доставчици или 
потребители на електронни 
съобщителни мрежи или услуги, 
компетентните органи могат да 
предприемат спешни временни мерки за 
отстраняване на нарушението преди да 
вземат окончателно решение. След това, 
на въпросното предприятие се дава 
разумна възможност да изрази 
становището си и да предложи мерки за 
отстраняване на нарушението. При 
необходимост, компетентните власти 
могат да потвърдят временните мерки, 
които са валидни за максимален срок от 
3 месеца.

правата на ползване или специфичните 
задължения, посочени в член 6, 
параграф 2, което представлява 
непосредствена и сериозна опасност за 
обществената безопасност, 
обществената сигурност или 
общественото здраве или ще създаде 
сериозни икономически или оперативни 
проблеми на други доставчици или 
потребители на електронни 
съобщителни мрежи или услуги, 
компетентните органи могат да 
предприемат спешни временни мерки за 
отстраняване на нарушението преди да 
вземат окончателно решение. След това, 
на въпросното предприятие се дава 
разумна възможност да изрази 
становището си и да предложи мерки за 
отстраняване на нарушението. При 
необходимост, компетентните власти 
могат да потвърдят временните мерки, 
които са валидни за максимален срок от 
3 месеца, с възможност за 
продължаване за допълнителни три 
месеца, в случай се процедурата по 
прилагане не е била завършена.

Or. es

Изменение 812
Mary Honeyball

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 9a (нова)
Директива 2002/20/ЕО
Член 11 – параграф 1 – алинея 1 – буква еа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

9а) В член 11, параграф 1, алинея 
първа се добавя следната буква:
„еа) насърчаване на ефикасното 
използване и ефективното управление 
на радиочестотите.“
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Or. en

Обосновка

Spectrum trading encourages spectrum efficiency and should eliminate spectrum hording. 
However accurate figures on spectrum usage from undertakings would help BERT and NRAs 
accurately assess spectrum usage.

Изменение 813
Gianni De Michelis

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 13
Директива 2002/20/ЕО
Article 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да се засягат разпоредбите на 
член 9а от Директива 2002/21/ЕО 
(Рамкова директива), държавите-членки 
приравняват разрешенията, които вече 
съществуват към 31 декември 2009 г., в 
съответствие с членове 5, 6 и 7 и 
приложение I към настоящата директива 
най-късно до 31 декември 2010 г.

1. Без да се засягат разпоредбите на 
член 9а от Директива 2002/21/ЕО 
(Рамкова директива), държавите-членки 
приравняват разрешенията, които вече 
съществуват към 31 декември 2009 г., в 
съответствие с членове 5, 6 и 7 и 
приложение I към настоящата директива 
най-късно до ...*.

___________
* Пет години от датата на 
транспониране на настоящата 
директива.

Or. en

Обосновка

The transition from the current spectrum management regime to a new one is critical to many 
industry sectors, and a cautious approach should be taken. In order to properly deal with 
legacy issues for licence holders who currently possess long-term licences which are valid 
long beyond the current proposed date, it is unsuitable for the review periods to be so short. 
This undermines the important investments made under the current system of licensing. We 
deem it opportune to link the obligation on member States to bring existing licenses into 
conformity with the new regime to the timing of the regulatory review.
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Изменение 814
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 13
Директива 2002/20/ЕО
Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да се засягат разпоредбите на 
член 9а от Директива 2002/21/ЕО 
(Рамкова директива), държавите-членки 
приравняват разрешенията, които вече 
съществуват към 31 декември 2009 г., в 
съответствие с членове 5, 6 и 7 и 
приложение I към настоящата директива 
най-късно до 31 декември 2010 г.

1. Без да се засягат разпоредбите на 
член 9а от Директива 2002/21/ЕО 
(Рамкова директива), държавите-членки 
приравняват общите разрешения и 
права за ползване, които вече 
съществуват към [дата на 
транспониране], в съответствие с 
членове 5, 6 и 7 и приложение I към 
настоящата директива най-късно до [две 
години след влизането в сила].

Or. es

Изменение 815
Gianni De Michelis

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 13
Директива 2002/20/ЕО
Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато прилагането на параграф 1 
води до намаляване на правата или 
разширяване на задълженията по 
съществуващите разрешения, 
държавите-членки могат да удължат 
срока на валидност на тези права и 
задължения най-късно до 
30 септември 2011 г., при условие че 
това не засяга правата на други 
предприятия в съответствие със 
законодателството на Общността. 
Държавите-членки уведомяват 
Комисията за удължаването на срока и 

2. Когато прилагането на параграф 1 
води до намаляване на правата или 
разширяване на задълженията по 
съществуващите разрешения, 
държавите-членки могат да удължат 
срока на валидност на тези права и 
задължения за още една година, при 
условие че това не засяга правата на 
други предприятия в съответствие със 
законодателството на Общността. 
Държавите-членки уведомяват 
Комисията за удължаването на срока и 
постановяват причините за това.



PE407.807v01-00 70/79 AM\727532BG.doc

BG

постановяват причините за това.

Or. en

Обосновка

The transition from the current spectrum management regime to a new one is critical to many 
industry sectors, and a cautious approach should be taken. In order to properly deal with 
legacy issues for licence holders who currently possess long-term licences which are valid 
long beyond the current proposed date, it is unsuitable for the review periods to be so short. 
This undermines the important investments made under the current system of licensing. We 
deem it opportune to link the obligation on member States to bring existing licenses into 
conformity with the new regime to the timing of the regulatory review.

Изменение 816
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 13
Директива 2002/20/ЕО
Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато прилагането на параграф 1 
води до намаляване на правата или 
разширяване на задълженията по 
съществуващите разрешения, 
държавите-членки могат да удължат 
срока на валидност на тези права и 
задължения най-късно до 
30 септември 2011 г., при условие че 
това не засяга правата на други 
предприятия в съответствие със 
законодателството на Общността. 
Държавите-членки уведомяват 
Комисията за удължаването на срока и 
постановяват причините за това.

2. Когато прилагането на параграф 1 
води до намаляване на правата или 
разширяване на задълженията по 
съществуващите общи разрешения или 
права за ползване, държавите-членки 
могат да удължат срока на валидност на 
тези права и задължения най-късно до 
[дата на транспониране], при условие 
че това не засяга правата на други 
предприятия в съответствие със 
законодателството на Общността. 
Държавите-членки уведомяват 
Комисията за удължаването на срока и 
постановяват причините за това.

Or. es
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Изменение 817
Gianni De Michelis

Предложение за директива – акт за изменение
Приложение I – точка 3 – буква а
Директива 2002/20/ЕО
Приложение I – част А – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Достъпност на номерата от 
националния номерационен план за 
крайни потребители, номера от ЕТНП и 
универсални международни 
безплатни телефонни номера (UIFN), 
и условия в съответствие с Директива 
2002/22/ЕО (Директива за 
универсалната услуга).

4. Достъпност на номерата от 
националния номерационен план за 
крайни потребители и глобални 
международни схеми за номериране, 
управлявани от сектор 
„Стандартизация“ към 
Международния съюз по 
далекосъобщенията (ITU-T) и ЕТНП,
включително условия в съответствие с 
Директива 2002/22/ЕО (Директива за 
универсалната услуга).

Or. en

Обосновка

The Commission’s proposal should be based on real market demand and needs. Concerning 
ETNS, it is important to stress that these numbers are needed only in case of provision of pan-
European services, provided on the basis of commercial agreements between undertakings 
based in different member States.

Изменение 818
Catherine Trautmann

Предложение за директива – акт за изменение
Приложение I – точка 3 – буква а
Директива 2002/20/ЕО
Приложение I – част А – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Достъпност на номерата от 
националния номерационен план за 
крайни потребители, номера от ЕТНП и 
универсални международни безплатни 
телефонни номера (UIFN), и условия в 

4. Достъпност на номерата от 
националните номерационни планове 
на държавите-членки за крайни 
потребители, номера от ЕТНП и 
универсални международни безплатни 



PE407.807v01-00 72/79 AM\727532BG.doc

BG

съответствие с Директива 2002/22/ЕО 
(Директива за универсалната услуга).

телефонни номера (UIFN), и условия в 
съответствие с Директива 2002/22/ЕО 
(Директива за универсалната услуга).

Or. en

Обосновка

Cross-border access to numbers is required for the internal market.

Изменение 819
Stefano Zappalà

Предложение за директива – акт за изменение
Приложение I – точка 3 – буква а
Директива 2002/20/ЕО
Приложение I – част А – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Достъпност на номерата от 
националния номерационен план за 
крайни потребители, номера от ЕТНП и 
универсални международни безплатни 
телефонни номера (UIFN), и условия в 
съответствие с Директива 2002/22/ЕО 
(Директива за универсалната услуга).

4. Достъпност на номерата от 
националните номерационни планове 
на държавите-членки за крайни 
потребители, номера от ЕТНП и 
универсални международни безплатни 
телефонни номера (UIFN), и условия в 
съответствие с Директива 2002/22/ЕО 
(Директива за универсалната услуга).

Or. en

Обосновка

Cross-border access to numbers is required for the internal market. This change is consistent 
with the proposed changes to Article 28 of the Universal Service Directive.

Изменение 820
Lambert van Nistelrooij

Предложение за директива – акт за изменение
Приложение I – точка 3 – буква ж
Директива 2002/20/ЕО
Приложение I – част А – точка 19
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Текст, предложен от Комисията Изменение

19. Спазване на националните мерки 
за изпълнение на Директива 
2001/29/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета и Директива 2004/48/ЕО 
на Европейския парламент и на 
Съвета.

заличава се

Or. en

Обосновка

It would be more efficient and welcome if discussion on the protection of copyright and 
related issues on electronic communications networks would be dealt with within the Content 
Online consultation. This initiative intends to create the right environment for a dialogue 
where all stakeholders from across the electronic value chain can work together to find 
solutions that are based on self-regulation and will be supported by all stakeholders.

Изменение 821
Paul Rübig

Предложение за директива – акт за изменение
Приложение I – точка 3 – буква жа (нова)
Директива 2002/20/ЕО
Приложение I – част А – точка 19а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) Добавя се следната буква:
„19а. Задължения за прозрачност за 
доставчиците на обществени 
съобщителни мрежи, за да се 
гарантира връзка между всички 
крайни устройства, включително 
неограничен достъп до съдържание, 
услуги и приложения в съответствие 
с целите и принципите, посочени в 
член 8 от Директива 2002/21/ЕО, 
разкриване на ограниченията за 
достъп до услуги и приложения и до 
политиките за управление на 
трафика, както и – по 
целесъобразност и пропорционално –
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достъп за националните регулаторни 
органи до такава информация, 
необходима за проверката на 
точността на такова разкриване.“

Or. en

Обосновка

The existing set of conditions do not explicitly include transparency obligations for the 
purpose of ensuring that end-user access rights are protected. It is particularly important that 
NRAs have enough information to evaluate public communications networks providers’ 
compliance with their obligations to permit end-users to have access to content, services and 
applications of their choice. The general authorisation conditions provide a mechanism for 
ensuring transparency among communications network providers that do not have significant 
market power.

Изменение 822
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Предложение за директива – акт за изменение
Приложение I – точка 4 – буква a)
Директива 2002/20/ЕО
Приложение I – част Б – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Задължение за предоставяне на услуга 
или за използване на вида технология, 
за които са предоставени правата на 
ползване на честотата, включително, 
когато е приложимо, изисквания за 
обхват.

1. Задължение за предоставяне на услуга 
или за използване на вида технология, 
за които са предоставени правата на 
ползване на честотата, включително, 
когато е приложимо, ексклузивна 
употреба на дадена честота за 
предаване на специфично 
аудиовизуално съдържание или услуги 
и изисквания за обхват.

Or. fr

Обосновка

Exclusive use of a frequency for a broadcasting service should still be possible. Effective 
frequency use could be a condition attached to rights of use.
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Изменение 823
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Предложение за директива – акт за изменение
Приложение I – точка 4 – буква a)
Директива 2002/20/ЕО
Приложение I – част Б – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Задължение за предоставяне на услуга 
или за използване на вида технология, 
за които са предоставени правата на 
ползване на честотата, включително, 
когато е приложимо, изисквания за 
обхват.

1. Задължение за предоставяне на услуга 
или за използване на вида технология, 
за които са предоставени правата на 
ползване на честотата, включително, 
когато е приложимо, изисквания за 
обхват и качество.

Or. es

Изменение 824
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Предложение за директива– акт за изменение
Приложение I – точка 4 – буква в)
Директива 2002/20/ЕО
Приложение I – част Б – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) в точка 4, думите ‘предмет на 
корекциите с оглед на националния 
честотен план’ се заличават.

заличава се

Or. es

Изменение 825
Lambert van Nistelrooij

Предложение за директива – акт за изменение
Приложение I – точка 4 – буква г
Директива 2002/20/ЕО
Приложение I – част Б – точка 7
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Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Доброволни ангажименти на 
предприятието, което получава права на 
ползване, поети в хода на конкурсна или 
сравнителна процедура за подбор.

7. Доброволни ангажименти на 
предприятието, което получава права на 
ползване, поети в хода на конкурсна или 
сравнителна процедура за подбор. В 
случай че такъв ангажимент 
фактически съответства на едно или 
няколко от задълженията, посочени в 
членове 9–13а от Директива 
2002/19/ЕО, ангажиментът се счита 
за изтекъл най-късно на 1 януари 
2010 г.

Or. en

Обосновка

Regulatory obligations shall only be imposed on undertakings with significant power in a 
market justifying ex ante regulation. Prior to the 2002 framework, the obtainment of usage 
rights had sometimes been made conditional upon 'voluntary commitment' by new entrants 
which corresponded to such regulatory obligations (non-discrimination obligations etc). To 
avoid perpetuated regulation irrespective of market power, such 'voluntary commitments' 
shall be regarded to be expired after a transition period.

Изменение 826
Mary Honeyball

Предложение за директива – акт за изменение
Приложение I – точка 4а (нова)
Директива 2002/20/ЕО
Приложение I – част В – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В част В, точка 1 се заменя със 
следния текст:
„1. Определяне на услугата, за която 
ще се ползват номерата, включително 
евентуални изисквания във връзка с 
предоставянето на тази услуга и, за да 
се избегнат всякакви съмнения, 
тарифни принципи и максимални 
цени, приложими за номерационни 
блокове с цел гарантиране на 
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защитата на потребителите в 
съответствие с член 8, параграф 4, 
буква б) на Директива 2002/21/ЕО 
(Рамкова Директива).“

Or. en

Обосновка

Specific number ranges refer to particular types of service (free phone, national rate, local 
rate). It is important that NRAs can ensure that the charges operators levy for these services 
are within the range expected by customers. For example, customers could reasonably expect 
a (non-geographic) national rate number to be charged at their normal national rate.

Изменение 827
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Предложение за директива – акт за изменение
Приложение II
Директива 2002/20/ЕО
Приложение II

Текст, предложен от Комисията Изменение

Добавя се следното Приложение II 
към Директива 2002/20/ЕО 
(Директива за разрешение):

заличава се

Or. es

Обосновка

Consistency with the deletion of Article 6a(d) as mentioned.

Изменение 828
Lambert van Nistelrooij

Предложение за директива – акт за изменение
Приложение II
Директива 2002/20/ЕО
Приложение II
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Добавя се следното Приложение II 
към Директива 2002/20/ЕО 
(Директива за разрешение):

заличава се

Or. en

Обосновка

This is consistent with the amendment to the proposed articles 6a and 6b of the Authorisation 
Directive.

Изменение 829
Mary Honeyball

Предложение за директива – акт за изменение
Приложение II
Директива 2002/20/ЕО
Приложение II – точка 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) метод за определяне на таксите за 
употреба на право на ползване на 
радиочестоти, 

(г) метод за определяне на таксите за 
употреба на право на ползване на 
радиочестоти, без да се засягат 
системите, определени от 
държавите-членки, при които 
задължението да се заплащат такси 
за употреба е заменено от 
задължението да се изпълняват 
конкретни цели от общ интерес;

Or. en

Обосновка

It must remain possible for Member States to maintain or introduce systems where the 
obligation to pay usage fees is replaced by an obligation to fulfil specific general interest 
objectives. Such systems are commonplace with regard to terrestrial broadcastings 
frequencies where they serve media pluralism objectives.
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Изменение 830
Anne Laperrouze

Предложение за директива – акт за изменение
Приложение II
Директива 2002/20/ЕО
Приложение II – точка 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) метод за определяне на таксите за 
употреба на право на ползване на 
радиочестоти;

г) метод за определяне на таксите за 
употреба на право на ползване на 
радиочестоти, без да се засягат 
системите, определени от 
държавите-членки с оглед 
задължението да се заплащат такси 
за употреба да се замени от 
задължението да се изпълняват 
конкретни цели от общ интерес; 

Or. fr

Обосновка

Member States should be allowed to keep the option of retaining or introducing mechanisms 
for replacing the user rights obligation by an obligation to meet specific general interest 
objectives. Such mechanisms, which serve the objectives of media pluralism, correspond to 
usual practice in the context of frequency allocation for land broadcasting.
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