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Изменение 29
Alexander Alvaro

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 26 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26а) Настоящата директива 
предвижда хармонизацията на 
разпоредбите на държавите-членки, 
необходима за осигуряване на 
еквивалентно ниво на защита на 
основни права и свободи, и по-
специално правото на 
неприкосновеност на личния живот  
и правото на поверителност и 
сигурност на системите за 
информационна технология по 
отношение на обработката на лични 
данни в сектора на електронните 
съобщения и за осигуряване на 
свободно движение на такива данни и 
на оборудване за електронни 
съобщения и услуги в Общността.

Or. en

Изменение 30
Stavros Lambrinidis

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 26 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26а) При определяне на мерките за 
изпълнение във връзка със 
сигурността на обработката 
съгласно процедурата по регулиране с 
контрол, посочена в член 14 а, 
параграф 2, Комисията включва 
всички съответни европейски органи 
и организации (Европейската агенция 
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за мрежова и информационна 
сигурност (ENISA), Европейския 
надзорен орган по защита на данните 
(EDPS) и работната група по член 29), 
както и всички съответни 
заинтересовани лица, най-вече с цел 
да бъде осведомявана относно най-
добрите решения, както технически, 
така и икономически, подходящи за 
подобряване на прилагането на 
директивата. 

Or. en

Изменение 31
Alexander Alvaro

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 28 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28а) За целите на настоящата 
директива „данни за трафик“ не 
означава само всякакви данни, 
обработени с цел пренасяне на 
съобщение през съобщителни мрежи 
или за изготвяне на сметка за това, 
но също и лични данни по смисъла на 
член 2 от Директива 95/46/ЕО, когато 
посочените данни, било 
самостоятелно или в съчетание с 
други законно достъпни данни, са 
свързани с лице, което може да бъде 
пряко идентифицирано от 
обработващата данните 
институция.

Or. en
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Изменение 32
Kathalijne Maria Buitenweg

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 28 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28а) За целите на настоящата 
директива „данни за трафик“ не 
означава само всякакви данни, 
обработени с цел пренасяне на 
съобщение през съобщителни мрежи 
или за изготвяне на сметка за това, 
но също и лични данни, когато 
посочените данни, било 
самостоятелно или в съчетание с 
други данни, са свързани с лице, което 
може да бъде идентифицирано пряко 
или косвено от администратора на 
данни.

Or. en

Обосновка

The definition of "traffic data" should be consistent with Directive 95/46/EC, which includes 
as personal data, information that identifies an individual both "directly" and "indirectly".

Изменение 33
Alexander Alvaro

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) Нарушаване на сигурността, 
водещо до загуба или компрометиране 
на лични данни на индивидуален абонат 
може, ако не бъде овладян по подходящ 
и навременен начин, да причини 
значителна икономическа загуба или 
социална вреда, включително фалшива 
самоличност. Поради това, абонатите, 
засегнати от такива инциденти със 

(29) Сериозно нарушаване на 
сигурността, водещо до загуба или 
компрометиране на лични данни на 
индивидуален абонат може, ако не бъде 
овладянo по подходящ и навременен 
начин, да причини значителна 
икономическа загуба или социална 
вреда, включително фалшива 
самоличност. Поради това 
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сигурността, следва незабавно да се 
уведомяват и информират с цел 
предприемане на необходимите 
предпазни мерки. Уведомяването 
следва да включва информация за 
мерките, предприети от доставчика за 
овладяване на нарушаването, както и 
препоръки към засегнатите 
потребители.

националният регулаторен орган 
следва незабавно са се уведоми. 
Уведомяването следва да включва 
информация за мерките, предприети от 
доставчика за овладяване на 
нарушението, както и препоръки към 
засегнатите потребители. 

Компетентният орган ще разгледа и 
определи сериозността на 
нарушението. Ако нарушението се 
счете за сериозно, компетентният 
орган изисква от доставчика на 
публично достъпни електронни 
съобщителни услуги и от доставчика 
на услуги на информационното 
общество да уведомят без ненужно 
забавяне лицата, засегнати от 
нарушението.

Or. en

Изменение 34
Kathalijne Maria Buitenweg

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) Нарушаване на сигурността, 
водещо до загуба или компрометиране 
на лични данни на индивидуален абонат 
може, ако не бъде овладян по подходящ 
и навременен начин, да причини 
значителна икономическа загуба или 
социална вреда, включително фалшива 
самоличност. Поради това, абонатите, 
засегнати от такива инциденти със 
сигурността, следва незабавно да се 
уведомяват и информират с цел 
предприемане на необходимите 
предпазни мерки. Уведомяването 
следва да включва информация за 
мерките, предприети от доставчика за 
овладяване на нарушаването, както и 
препоръки към засегнатите 

(29) Нарушаване на сигурността, 
водещо до загуба или компрометиране 
на лични данни на индивидуален абонат 
може, ако не бъде овладянo по 
подходящ и навременен начин, да 
причини значителна икономическа 
загуба или социална вреда, включително 
фалшива самоличност. Поради това, 
абонатите, засегнати от такива 
инциденти със сигурността и 
националният регулаторен орган
следва незабавно да се уведомяват. 
Уведомяването следва да включва 
информация за мерките, предприети от 
доставчика за овладяване на 
нарушението, както и препоръки към 
засегнатите потребители. 



AM\728240BG.doc 7/58 PE406.051v03-00

BG

потребители. Националните регулаторни органи 
следва да разгледат и определят 
сериозността на нарушението и при 
необходимост следва да изискат от 
доставчика да уведоми без ненужно 
забавяне абонатите, засегнати пряко 
от нарушението.

Or. en

Изменение 35
Bill Newton Dunn

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 30 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30a) Член 15, параграф 1 от 
настоящата директива следва да се 
разбира така, че разкриването на 
лични данни по смисъла на член 8 от 
Директива 2004/48 не засяга 
настоящата директива или 
Директива 1995/46, ако се извършва 
въз основа на оправдана, т.е. 
достатъчно обоснована и 
пропорционална заявка в 
съответствие с установените от 
държавите-членки процедури, 
гарантиращи спазването на тези 
мерки за сигурност.

Or. en

Обосновка

Article 8, Directive 2004/48 on the enforcement of intellectual property rights relates to 
disclosure of information, which may involve data protected under this Directive (2002/58) 
and/or Directive 1995/46. It is clear from Article 15(1) of this Directive and Article 13(1)(g) 
of Directive 1995/46 that such disclosure may take place, as it is necessary to protect the 
rights and freedoms of third parties. In view of recent case-law it seems relevant to clarify at 
EU-level the relationship between the specific disclosure provision in Article 8 of Directive 
2004/48 and the provisions of this Directive, and thereby increase legal certainty for all 
parties.
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Изменение 36
Patrick Gaubert

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 30 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30a) При прилагането на мерките за 
транспониране на Директива 
2002/58/ЕО органите и съдилищата на 
държавите-членки трябва не само да 
тълкуват националното си 
законодателство в съответствие с 
директивата, но и да се уверят, че не 
се уповават на тълкуване на 
директивата, което би било в 
противоречие с други основни права 
или общи принципи на общностното 
законодателство, като например 
принципа на пропорционалност.

Or. fr

Обосновка

This amendment takes account of the Court of Justice judgment of 29 January 2008 in the 
Promusicae v Telefónica case, which reaffirms that Member States must interpret the 
directive in a manner that does not conflict with other fundamental rights or general 
principles of law. This constitutes a guarantee for the protection of the rights and freedoms of 
others.

Изменение 37
Jean-Marie Cavada

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 30 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30a) При прилагането на мерките за 
транспониране на настоящата 
директива органите и съдилищата на 
държавите-членки трябва не само да 
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тълкуват националното си 
законодателство в съответствие с 
директивата, но и да се уверят, че не 
се уповават на тълкуване на 
директивата, което би било в 
противоречие с основните права или 
други общи принципи на 
общностното законодателство, като 
например принципа на 
пропорционалност.

Or. fr

Обосновка

This amendment is based on the wording of the Court of Justice judgment of 29 January 2008 
in the Promusicae v Telefónica case. In its ruling, the court reaffirms that Member States 
must, when implementing the directive, rely on an interpretation that does not conflict with 
fundamental rights or other general principles of Community law.

Изменение 38
Jean Lambert

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 30 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30a) При прилагането на мерките за 
транспониране на настоящата 
директива органите на държавите-
членки следва не само да тълкуват 
националното си законодателство в 
съответствие с настоящата 
директива, но и да се уверят, че не се 
уповават на тълкуване на 
настоящата директива, което би 
довело до противоречие с основните 
права или с други общи принципи на 
общностното законодателство, като 
например принципа на 
пропорционалност.

Or. en
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Изменение 39
Michael Cashman

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 30 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30a) При прилагането на мерките за 
транспониране на директивата 
органите и съдилищата на 
държавите-членки трябва не само да 
тълкуват националното си 
законодателство в съответствие с 
настоящата директива, но и да се 
уверят, че не се уповават на 
тълкуване на директивата, което би 
било в противоречие с основните 
права или с други общи принципи на 
общностното законодателство, като 
например принципа на 
пропорционалност.

Or. en

Обосновка

This amendment incorporates the wording of the recent ECJ ruling in the “Promusicae/ 
Telefónica” case (29 January 2008). This Court decision reaffirms that when implementing 
this Directive, Member States must make sure that they follow an interpretation which doesn’t 
conflict with fundamental rights and other general principles of Community law.

Изменение 40
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) Органът може да допринесе за 
повишеното ниво на защита на личните 
данни и неприкосновеността на личния 
живот в Общността чрез, наред с друго, 

(33) Европейската агенция за мрежова 
и информационна сигурност (ENISA), 
съвместно с националните 
регулаторни органи в областта на 
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осигуряване на експертни познания и 
препоръки, насърчаване на обмена на 
най-добри практики в управлението на 
риска и установяване на общи 
методологии за оценка на риска. В 
частност, той може да допринесе за 
хармонизацията на подходящи 
технически и организационни мерки за 
сигурност.

съобщенията, може да допринесе за
повишеното ниво на защита на личните 
данни и неприкосновеността на личния 
живот в Общността чрез, наред с друго, 
осигуряване на експертни познания и 
препоръки, приемане на стандарти за 
мрежова сигурност по отношение на 
електронните съобщения и данни, 
насърчаване на обмена на най-добри 
практики в управлението на риска и 
установяване на общи методологии за 
оценка на риска. В частност, той може 
да допринесе за хармонизацията на 
подходящи технически и 
организационни мерки за сигурност.

Or. ro

Обосновка

It is necessary to strengthen the role of ENISA and that of the national regulatory authorities 
for electronic communications.

Изменение 41
Syed Kamall

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) Органът може да допринесе за 
повишеното ниво на защита на личните 
данни и неприкосновеността на личния 
живот в Общността чрез, наред с друго, 
осигуряване на експертни познания и 
препоръки, насърчаване на обмена на 
най-добри практики в управлението на 
риска и установяване на общи 
методологии за оценка на риска. В 
частност, той може да допринесе за 
хармонизацията на подходящи 
технически и организационни мерки 
за сигурност.

(33) Органът може да допринесе за 
повишеното ниво на защита на личните 
данни и неприкосновеността на личния 
живот в Общността чрез, наред с друго, 
осигуряване на експертни познания и 
препоръки, насърчаване на обмена на 
най-добри практики в управлението на 
риска и установяване на общи 
методологии за оценка на риска.
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Or. en

Изменение 42
Bill Newton Dunn

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) Софтуер, който тайно следи 
действията на потребителя и/или 
нарушава работата на крайното
оборудване на потребителя в полза на 
трета страна (така нареченият „софтуер 
за наблюдение“), представлява сериозна 
заплаха за неприкосновеността на 
потребителя. Следва да се гарантира 
високо и равностойно ниво на защита на 
личния живот на потребителите, 
независимо от това дали нежелани 
програми за наблюдение са свалени по 
невнимание през електронни 
съобщителни мрежи или са доставени и 
инсталирани скрити в софтуер, 
разпространяван на други външни 
носители за съхранение на данни, като 
компактдискове, CD-ROM дискове, 
устройства за съхранение с USB 
интерфейс.

(34) Софтуер, който тайно следи 
действията на потребителя и/или 
нарушава работата на терминалното
оборудване на потребителя в полза на 
трета страна (така нареченият „софтуер 
за наблюдение“), представлява сериозна 
заплаха за неприкосновеността на 
потребителя. Следва да се гарантира 
високо и равностойно ниво на защита на 
личния живот на потребителите, 
независимо от това дали нежелани 
програми за наблюдение са свалени по 
невнимание през електронни 
съобщителни мрежи или са доставени и 
инсталирани скрити в софтуер, 
разпространяван на други външни 
носители за съхранение на данни, като 
компактдискове, CD-ROM дискове, 
устройства за съхранение с USB 
интерфейс.
Държавите-членки насърчават 
крайните потребители да 
предприемат необходимите мерки за 
защита на своето терминално 
оборудване срещу вируси и софтуер за 
наблюдение.

Or. en

Обосновка

The terminal equipment is the weakest link in a network and, hence, should be well protected.
End-users should understand the risks they face while surfing the internet, when they 
download and use software or data storage media.
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Изменение 43
Syed Kamall

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35) Доставчиците на електронни 
съобщителни услуги следва да направят 
значителни инвестиции за борба срещу 
нежеланите търговски съобщения 
(„спам“). Те също така се намират в по-
добра позиция спрямо крайните 
потребители, тъй като разполагат с 
познанията и ресурсите, необходими за 
засичане и идентифициране на 
разпространители на нежелани 
съобщения. Поради това, доставчиците 
на електронни пощенски услуги и други 
доставчици на услуги следва да имат 
възможността да предприемат съдебни 
действия срещу разпространители на 
нежелани съобщения и така да 
защитават интересите на своите 
клиенти, както и своите собствени 
законни бизнес интереси.

(35) Доставчиците на електронни 
съобщителни услуги следва да направят 
значителни инвестиции за борба срещу 
нежеланите търговски съобщения 
(„спам“). Те също така се намират в по-
добра позиция спрямо крайните 
потребители, тъй като разполагат с 
познанията и ресурсите, необходими за 
засичане и идентифициране на 
разпространители на нежелани 
съобщения. Поради това, доставчиците 
на електронни пощенски услуги и други 
доставчици на услуги следва да имат 
възможността да предприемат съдебни 
действия срещу разпространители на 
нежелани съобщения за такива 
нарушения и така да защитават 
интересите на своите клиенти, както и 
своите собствени законни бизнес 
интереси.

Or. en

Изменение 44
Syed Kamall

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 35 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35а) Когато могат да бъдат 
обработени данни за 
местонахождение, различни от данни 
за трафик, те следва да бъдат 
обработени само ако се направят 
анонимни или със съгласието на 
потребителите или абонатите. На 
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потребителите и абонатите следва 
да бъде предоставена ясна и 
разбираема информация за 
възможността да оттеглят по всяко 
време съгласието си за обработка на 
данните за трафик. 

Or. en

Изменение 45
Alexander Alvaro

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 35 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35а) Когато могат да бъдат 
обработени данни за 
местонахождение, различни от данни 
за трафик, те може да бъдат 
обработени само ако се направят 
анонимни или с предварителното 
съгласие на потребителите или 
абонатите. На потребителите и 
абонатите се предоставя ясна и 
разбираема информация за 
възможността да оттеглят по всяко 
време съгласието си за обработка на 
данните за трафик.

Or. en

Изменение 46
Alexander Alvaro

Предложение за директива - акт за изменение
Член 2 - точка -1 (нова)
Директива 2002/58/EО
Член 1 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1. Член 1, параграф 1 се заменя със 
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следния текст:
1. Настоящата директива предвижда 
хармонизацията на разпоредбите на 
държавите-членки, необходими за 
осигуряване на еквивалентно ниво на 
защита на основни права и свободи, и 
по-специално правото на 
неприкосновеност на личния живот и 
правото на поверителност и 
сигурност на информационните 
технологии  по отношение на 
обработката на лични данни в 
сектора на електронните съобщения и 
да се осигури свободно движение на 
такива данни и оборудване за 
електронни съобщения и услуги в 
Общността.

Or. en

Изменение 47
Kathalijne Maria Buitenweg

Предложение за директива - акт за изменение
Член 2 - точка -1 б (нова)
Директива 2002/58/EО
Член 2 - буква (б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1б. Член 2, параграф 2 се заменя със 
следния текст:
б) „данни за трафик“ означава 
всякакви данни, обработени с цел 
пренасяне на съобщение през 
електронни съобщителни мрежи или 
за изготвяне на сметка за това. Данни 
за трафик по смисъла на настоящия 
член означава също лични данни по 
смисъла на Директива 95/46/ЕО, 
когато посочените данни, било 
самостоятелно или в съчетание с 
други данни, са свързани с лице, което 
може да бъде идентифицирано пряко 
или косвено от администратора на 
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данни.

Or. en

Обосновка

Under Directive 95/46 an IP address is a personal data because from the IP address, it is 
possible to identify an individual indirectly.

Изменение 48
Ioannis Varvitsiotis, Georgios Papastamkos

Предложение за директива - акт за изменение
Член 2 - точка -1 б (нова)
Директива 2002/58/EО
Член 2 - буква (б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1б. Член 2, параграф 2 се заменя със 
следния текст:
б) „данни за трафик“ означава 
всякакви данни, обработени с цел 
пренасяне на съобщение през 
електронни съобщителни мрежи или 
за изготвяне на сметка за това. Данни 
за трафик по смисъла на настоящия 
член са също така лични данни по 
смисъла на член 2 от Директива 
95/46/ЕО, само ако съответните 
данни са свързани с лице, което може 
да бъде пряко идентифицирано от 
обработващата данните институция 
с помощта на допустими средства.

Or. en

Обосновка

There is a need to clarify in which cases traffic data must be considered personal data.
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Изменение 49
Alexander Alvaro

Предложение за директива - акт за изменение
Член 2 - точка -1 б (нова)
Директива 2002/58/EО
Член 2 - буква (б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1б. Член 2, буква б) се заменя със 
следния текст:
б) „данни за трафик“ означава 
всякакви данни, обработени с цел 
пренасяне на съобщение през 
електронни съобщителни мрежи или 
за изготвяне на сметка за това. Данни 
за трафик по смисъла на настоящия 
член означава също лични данни по 
смисъла на член 2 от Директива 
95/46/ЕО, когато посочените данни, 
било самостоятелно или в съчетание 
с други законно достъпни данни, са 
свързани с лице, което може да бъде 
пряко идентифицирано от 
обработващата данните 
институция.

Or. en

Изменение 50
Jean-Marie Cavada

Предложение за директива - акт за изменение
Член 2 - точка -1 в (нова)
Директива 2002/58/EО
Член 2 - буква (г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1в. Член 2, буква г) се заменя със 
следния текст:
г) „съобщение“ означава всяка 
информация, обменена или пренесена 
между определен брой страни с 
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помощта на публично достъпни 
електронни съобщителни услуги. Това 
не включва информация, пренасяна 
като част от услуга за публично 
радиоразпръскване или друго 
съобщение за публиката през 
електронни съобщителни мрежи с 
изключение на информацията, която 
може да бъде свързана с 
идентифицируем абонат или 
потребител, получаващ 
информацията;

Or. fr

Обосновка

The information carried by services communicated to the public, such as new on-line services 
(including streaming, webcasting, simulcasting and interactive services), should not be 
deemed confidential, because it is transmitted to the public. It should therefore be excluded 
from the scope of 'communication'.

Изменение 51
Bill Newton Dunn

Предложение за директива - акт за изменение
Член 2 - точка -1 в (нова)
Директива 2002/58/EО
Член 2 - буква (г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1в. Член 2, буква г) се заменя със 
следния текст:
г) „съобщение“ означава всяка 
информация, обменена или пренесена 
между определен брой страни с 
помощта на публично достъпни 
електронни съобщителни услуги. Това 
не включва информация, пренасяна 
като част от каквото и да е съобщение
за публиката през електронни 
съобщителни мрежи, включително 
радиоразпръскване, с изключение на 
информацията, която може да бъде 
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свързана с идентифицируем абонат 
или потребител, получаващ 
поисканата и законно предадена 
информация. 

Or. en

Обосновка

The 2002 privacy Directive was excluding broadcasting from the notion of "electronic 
communications". The purpose of this amendment is to update and delineate the notion of 
"communication" in the context of this Directive - it is to take into consideration the 
specificities of new services (for example webcasting and other similar types of 
services) in the online world. This amendment is consistent with Directive 2007/65/EC.

Изменение 52
Michael Cashman

Предложение за директива - акт за изменение
Член 2 - точка -1 в (нова)
Директива 2002/58/EО
Член 2 - буква (г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1в. Член 2, буква г) се заменя със 
следния текст:
г) „съобщение“ означава всяка 
информация, обменена или пренесена 
между определен брой страни с 
помощта на публично достъпни 
електронни съобщителни услуги. Това
не включва информация, пренасяна 
като част от каквото и да е съобщение
за публиката през електронни 
съобщителни мрежи, включително 
радиоразпръскване, с изключение на 
информацията, която може да бъде 
свързана с идентифицируем абонат 
или потребител, получаващ 
поисканата и законно предадена 
информация;

Or. en
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Изменение 53
Alexander Alvaro

Предложение за директива - акт за изменение
Член 2 - точка 3 - буква a a (нова)
Директива 2002/58/EО
Член 4 - параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Без да се нарушават разпоредбите 
на Директиви 95/46/ЕО и 2006/24/ЕО 
тези мерки включват:

- подходящи технически и 
организационни мерки, за да се 
осигури, че достъп до личните данни 
може да има само упълномощен 
персонал, и да се защитят 
съхраняваните или предавани лични 
данни от инцидентно или незаконно 
унищожаване, инцидентна загуба или 
промяна, неупълномощено или 
незаконно съхраняване, обработка, 
достъп или разкриване;

- подходящи технически и 
организационни мерки, за да се 
защитят мрежата и услугите от 
инцидентно, незаконно или 
неупълномощено използване, намеса 
или спъване на действието или 
достъпността им.

- план за сигурност по отношение на 
обработката на лични данни;
- ïðîöåäóðà çà èäåíòèôèêàöèÿ è îöåíêà íà 
óÿçâèìèòå ìåñòà â ñèñòåìèòå, êîèòî å 
âúçìîæíî äà áúäàò ïðåäâèäåíè, ïîääúðæàíè 
îò äîñòàâ÷èêà íà åëåêòðîííè ñúîáùèòåëíè 
óñëóãè, êîÿòî âêëþ÷âà ðåäîâåí ìîíèòîðèíã 
çà íàðóøåíèÿ íà ñèãóðíîñòòà;
- процедура за предприемане на 
действия за превенция, коригиране и 
ограничаване на щетите по 
отношение на уязвими места, 
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открити при процедурата, описана в 
трето тире, както и процедура за 
предприемане на действия за 
превенция, коригиране и ограничаване 
на щетите по отношение на 
инциденти със сигурността, които 
може да доведат до нарушаване на 
сигурността.

Or. en

Изменение 54
Kathalijne Maria Buitenweg

Предложение за директива - акт за изменение
Член 2 - точка 3 - буква б
Директива 2002/58/EО
Член 4 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случай на нарушаване на 
сигурността, водещ до инцидентно или 
незаконно унищожаване, загуба, 
промяна, неупълномощено разкриване 
или достъп до лични данни, предавани, 
съхранявани или по друг начин 
обработвани във връзка с 
предоставянето на публично достъпни 
електронни комуникационни услуги в 
Общността, доставчикът на публично 
достъпни електронни комуникационни
услуги уведомява без ненужно забавяне 
съответния абонат и националния 
регулаторен орган за такова 
нарушаване. Уведомяването на абоната
описва най-малко характера на 
нарушаването и препоръчителни мерки 
за смекчаване на евентуалните 
неблагоприятни последици. При 
уведомяването на националния 
регулаторен орган в допълнение се 
описват последиците от нарушаването 
на сигурността, както и предприетите от 
доставчика мерки за неговото 
овладяване.

3. В случай на нарушаване на 
сигурността, водещ до инцидентно или 
незаконно унищожаване, загуба, 
промяна, неупълномощено разкриване 
или достъп до лични данни, предавани, 
съхранявани или по друг начин 
обработвани във връзка с 
предоставянето на публично достъпни 
електронни съобщителни услуги в 
Общността, доставчикът на публично 
достъпни електронни съобщителни
услуги, както и всяко дружество, 
доставящо услуги на потребителите 
по интернет, т.е. администраторът 
на данни и доставчикът на услуги на 
информационното общество,
уведомява без ненужно забавяне 
съответния потребител националния 
регулаторен орган за такова нарушение. 
Уведомяването на абоната описва най-
малко характера на нарушението и 
препоръчителни мерки за смекчаване на 
евентуалните неблагоприятни 
последици. При уведомяването на 
националния регулаторен орган в 
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допълнение се описват последиците от 
нарушаването на сигурността, както и 
предприетите от доставчика мерки за 
неговото овладяване. Уведомяването на 
абоната описва най-малко характера на 
нарушението и препоръчителни мерки 
за смекчаване на евентуалните 
неблагоприятни последици. При 
уведомяването на националния 
регулаторен орган в допълнение се 
описват последиците от нарушаването 
на сигурността, както и предприетите от 
доставчика мерки за неговото 
овладяване.

Or. en

Обосновка

A user of an electronic communication service is not necessarily a subscriber of this 
particular service e.g. while being in contact with a subscriber. The provisions of this article 
should also cover former subscribers. Therefore, the word "user" is more appropriate.

Изменение 55
Alexander Alvaro

Предложение за директива - акт за изменение
Член 2 - точка 3 - буква б
Директива 2002/58/EО
Член 4 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случай на нарушаване на 
сигурността, водещ до инцидентно или 
незаконно унищожаване, загуба, 
промяна, неупълномощено разкриване 
или достъп до лични данни, предавани, 
съхранявани или по друг начин 
обработвани във връзка с 
предоставянето на публично достъпни 
електронни комуникационни услуги в 
Общността, доставчикът на публично 
достъпни електронни комуникационни
услуги уведомява без ненужно забавяне 

3. В случай на нарушаване на 
сигурността, водещ до инцидентно или 
незаконно унищожаване, загуба, 
промяна, неупълномощено разкриване 
или достъп до лични данни, предавани, 
съхранявани или по друг начин 
обработвани във връзка с 
предоставянето на публично достъпни 
електронни съобщителни услуги в 
Общността, което може да причини 
вреда на потребителя, доставчикът на 
публично достъпни електронни 
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съответния абонат и националния 
регулаторен орган за такова 
нарушаване. Уведомяването на абоната
описва най-малко характера на 
нарушаването и препоръчителни мерки 
за смекчаване на евентуалните 
неблагоприятни последици. При 
уведомяването на националния 
регулаторен орган в допълнение се 
описват последиците от нарушаването 
на сигурността, както и предприетите от 
доставчика мерки за неговото 
овладяване.

съобщителни услуги, а така също и 
всяко дружество, работещо по 
интернет и доставящо услуги на 
потребителите, което се явява 
администратор на данни и доставчик 
на услуги на информационното 
общество, уведомява без ненужно 
забавяне националния регулаторен 
орган или компетентния орган 
съгласно националното право на 
държавата-членка за такова 
нарушение.  Уведомяването на 
компетентния орган описва най-малко 
характера на нарушението и 
препоръчителни мерки за смекчаване на 
евентуалните неблагоприятни 
последици. При уведомяването на 
компетентния орган в допълнение се 
описват последиците от нарушаването 
на сигурността, както и предприетите от 
доставчика мерки за неговото 
овладяване.

Or. en

Изменение 56
Stavros Lambrinidis

Предложение за директива - акт за изменение
Член 2 - точка 3 - буква б
Директива 2002/58/EО
Член 4 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случай на нарушаване на 
сигурността, водещ до инцидентно или 
незаконно унищожаване, загуба, 
промяна, неупълномощено разкриване 
или достъп до лични данни, предавани, 
съхранявани или по друг начин 
обработвани във връзка с 
предоставянето на публично достъпни 
електронни комуникационни услуги в 
Общността, доставчикът на публично 
достъпни електронни 

3. В случай на нарушаване на 
сигурността, водещ до инцидентно или 
незаконно унищожаване, загуба, 
промяна, неупълномощено разкриване 
или достъп до лични данни, предавани, 
съхранявани или по друг начин 
обработвани във връзка с 
предоставянето на публично достъпни 
електронни съобщителни услуги и 
доставчици на услуги на 
информационното общество  в 
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комуникационни услуги уведомява без 
ненужно забавяне съответния абонат 
и националния регулаторен орган за 
такова нарушаване. Уведомяването на 
абоната описва най-малко характера на 
нарушаването и препоръчителни мерки 
за смекчаване на евентуалните 
неблагоприятни последици. При 
уведомяването на националния 
регулаторен орган в допълнение се 
описват последиците от нарушаването 
на сигурността, както и предприетите от 
доставчика мерки за неговото 
овладяване.

Общността, доставчикът уведомява без 
ненужно забавяне всички засегнати 
лица и националния регулаторен орган 
за такова нарушение. Уведомяването на 
абоната описва най-малко характера на 
нарушението и препоръчителни мерки 
за смекчаване на евентуалните 
неблагоприятни последици. При 
уведомяването на националния 
регулаторен орган в допълнение се 
описват последиците от нарушаването 
на сигурността, както и предприетите от 
доставчика мерки за неговото 
овладяване. Националните 
регулаторни органи трябва да 
извършват периодично 
статистически анализи по 
предприятия и отрасли на видовете и 
честотата на свързани с данните 
нарушения през съответните 
периоди, както и на скоростта и 
ефективността на смекчаване на 
последствията от тези нарушения.  
Националните регулаторни органи 
трябва също така да следят, дали 
предприятията изпълняват съвестно 
задълженията си за уведомяване 
съгласно настоящия член и дали в 
случай на нарушение налагат 
подходящи санкции, включително 
съответно оповестяване.

Or. en

Обосновка

The notification requirements should include all affected persons whose data has effectively 
been compromised by the security breach, not just “subscribers”. Also, the role of NRAs 
needs to be further clarified in order to ensure the effective implementation of the measures 
provided for.
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Изменение 57
Syed Kamall

Предложение за директива - акт за изменение
Член 2 - точка 3 - буква б
Директива 2002/58/EО
Член 4 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случай на нарушаване на 
сигурността, водещ до инцидентно или 
незаконно унищожаване, загуба, 
промяна, неупълномощено разкриване 
или достъп до лични данни, предавани, 
съхранявани или по друг начин 
обработвани във връзка с 
предоставянето на публично достъпни 
електронни комуникационни услуги в 
Общността, доставчикът на публично 
достъпни електронни комуникационни
услуги уведомява без ненужно забавяне 
съответния абонат и националния 
регулаторен орган за такова 
нарушаване. Уведомяването на абоната
описва най-малко характера на 
нарушаването и препоръчителни мерки 
за смекчаване на евентуалните 
неблагоприятни последици. При 
уведомяването на националния 
регулаторен орган в допълнение се 
описват последиците от нарушаването 
на сигурността, както и предприетите от 
доставчика мерки за неговото 
овладяване.

3. В случай на сериозно нарушаване на 
сигурността, водещ до инцидентно или 
незаконно унищожаване, загуба, 
промяна, неупълномощено разкриване 
или достъп до лични данни, предавани, 
съхранявани или по друг начин 
обработвани във връзка с 
предоставянето на публично достъпни 
електронни съобщителни услуги в 
Общността, което представлява 
сериозна заплаха да причини вреда на 
потребителите, доставчикът на 
публично достъпни електронни 
съобщителни услуги уведомява без 
ненужно забавяне компетентния орган 
за такова нарушение. Уведомяването на 
националния регулаторен орган 
описва най-малко характера на 
нарушението и препоръчителни мерки 
за смекчаване на евентуалните 
неблагоприятни последици. При 
уведомяването на компетентния орган 
в допълнение се описват последиците от 
нарушаването на сигурността, както и 
предприетите от доставчика мерки за 
неговото овладяване.

Or. en

Изменение 58
Alexander Alvaro

Предложение за директива - акт за изменение
Член 2 - точка 3 - буква б
Директива 2002/58/EО
Член 4 - параграф 3 a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Компетентният орган разглежда 
и определя сериозността на 
нарушението. Ако нарушението се 
счете за сериозно, компетентният 
орган изисква от доставчика на
публично достъпни електронни 
съобщителни услуги и от доставчика 
на услуги на информационното 
общество да уведомят по подходящ 
начин без ненужно забавяне лицата, 
засегнати от нарушението. 
Уведомлението трябва да съдържа 
информацията, описана в параграф 3.

Уведомяването при сериозно 
нарушение може да бъде отсрочено, в 
случаите, когато то може да попречи 
на напредъка на съдебно разследване, 
свързано със сериозното нарушение.

Or. en

Изменение 59
Alexander Alvaro

Предложение за директива - акт за изменение
Член 2 - точка 3 - буква б
Директива 2002/58/EО
Член 4 - параграф 3 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3в. Нарушението не се определя като 
сериозно и доставчикът на публично 
достъпни електронни съобщителни 
услуги, както и доставчикът на 
услуги на информационното 
общество се освобождават от 
изискването за уведомяване на 
засегнатите лица, ако може да се 
докаже, че не съществува сериозен 
риск за личните данни, засегнати от 
нарушението, поради използването на 
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подходящи технологични мерки за 
защита, включващи например, без 
това изброяване да се счита за 
изчерпателно, подходящи технологии 
за криптиране.

В случай на инцидентна или 
неправомерна загуба, промяна, 
неупълномощено разкриване или 
неупълномощен достъп до предавани 
или съхранявани лични данни, 
технологичните мерки за защита 
биха направили данните или 
неразбираеми за трето лице или, в 
случай на инцидентна или 
неправомерна загуба на 
технологичните мерки за защита, 
данните биха останали достъпни за 
доставчика на публично достъпни 
електронни съобщителни услуги и за 
доставчика на услуги на 
информационното общество.

Or. en

Изменение 60
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за директива - акт за изменение
Член 2 - точка 3 - буква б
Директива 2002/58/EО
Член 4 - параграф 3 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3в. Доставчиците на електронни 
съобщителни услуги, предназначени за 
обществеността, и доставчиците на 
специфични услуги на 
информационното общество  
предприемат технически мерки за 
намаляване на уязвимостта на 
личните данни, които съхраняват 
или обработват, и рисковете, водещи 
до неупълномощен достъп и 
разпространение или инцидентна или 
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незаконна промяна или загуба на тези 
данни. В случай на доставчици на 
специфични услуги на 
информационното общество и по-
специално на електронни 
административни услуги тези 
технически мерки могат да 
включват, без да се ограничават само 
до тях, подходящи технологии за 
криптиране на данни. 

Or. ro

Обосновка

Providers of electronic communications services need to take appropriate measures to ensure 
personal data protection.

Изменение 61
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за директива - акт за изменение
Член 2 - точка 3 - буква б
Директива 2002/58/EО
Член 4 - параграф 3 г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3г. Доставчиците на електронни 
съобщителни услуги, предназначени за 
обществеността, и доставчиците на 
специфични услуги на 
информационното общество се 
освобождават от задължението за 
уведомяване на абонатите в 
случаите, когато може да се докаже, 
че предаваните, съхранявани или 
обработвани лични данни, които са 
засегнати от нарушение на 
сигурността, са били защитени 
посредством подходящи 
технологически предпазни мерки, 
така че да бъдат неизползваеми в 
случай на неразрешен достъп или 
инцидентна или незаконна промяна 
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или загуба, като същевременно могат 
да бъдат възстановени, ако отново се 
получи достъп до тях. Абонатите се 
уведомяват само в случаите, когато 
използването на личните им данни, 
които са загубени или до които е 
получен достъп чрез измама, би могло 
да доведе до значителни финансови 
загуби или социална вреда.

Or. ro

Обосновка

Notifications of this type should only be made where a breach of security would lead to 
significant losses, unauthorised divulgation or unauthorised access to such data and the 
fraudulent use of lost personal data could be seriously prejudicial to the persons concerned.

Изменение 62
Bill Newton Dunn

Предложение за директива - акт за изменение
Член 2 - точка 3 - буква б
Директива 2002/58/EО
Член 4 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. С цел гарантиране на 
последователност в прилагането на 
мерките, упоменати в параграфи 1, 2 и 
3, след като се консултира с 
Европейския орган за пазара на 
електронни съобщения (наричан по-
долу „Органът“), и Европейския 
надзорен орган по защита на данните,
Комисията може да приема подходящи 
технически мерки за изпълнение 
относно inter alia обстоятелствата, 
формата и процедурите, приложими 
за изискванията за информация и 
уведомяване, посочени в настоящия 
член.

4. С цел гарантиране на 
последователност в прилагането на 
мерките, упоменати в параграфи 1, 2 и 3 
а-в, след като се консултира с 
Европейския надзорен орган по 
защита на данните, със съответните 
заинтересовани страни и с 
Европейска агенция за мрежова и 
информационна сигурност (ENISA), 
Комисията препоръчва подходящи 
технически мерки за изпълнение 
относно inter alia мерките, описани в 
параграф 1а и обстоятелствата, 
формата и процедурите, приложими 
за изискванията за информация и 
уведомяване, посочени в параграфи 3а 
и 3б.
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Or. en

Изменение 63
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за директива - акт за изменение
Член 2 - точка 3 - буква б
Директива 2002/58/EО
Член 4 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. С цел гарантиране на 
последователност в прилагането на 
мерките, упоменати в параграфи 1, 2 и 
3, след като се консултира с 
Европейския орган за пазара на 
електронни съобщения (наричан по-
долу „Органът“), и Европейския 
надзорен орган по защита на данните, 
Комисията може да приема подходящи 
технически мерки за изпълнение 
относно inter alia обстоятелствата, 
формата и процедурите, приложими за 
изискванията за информация и 
уведомяване, посочени в настоящия 
член. 

С цел гарантиране на последователност 
в прилагането на мерките, упоменати в 
параграфи 1, 2 и 3, след като се 
консултира с националните 
регулаторни органи в областта на 
електронните съобщения и 
Европейския надзорен орган по защита 
на данните, Комисията може да приема 
стандарти за сигурност, заедно с 
подходящи технически мерки за 
изпълнение относно inter alia 
обстоятелствата, формата и 
процедурите, приложими за 
изискванията за информация и 
уведомяване, посочени в настоящия 
член. 

Or. ro

Обосновка

The role of the national regulatory authorities for electronic communications needs to be 
strengthened and not diminished.

Изменение 64
Stavros Lambrinidis

Предложение за директива - акт за изменение
Член 2 - точка 3 - буква б
Директива 2002/58/EО
Член 4 - параграф 4 - алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. С цел гарантиране на 
последователност в прилагането на 
мерките, упоменати в параграфи 1, 2 и 
3, след като се консултира с 
Европейския орган за пазара на 
електронни съобщения (наричан по-
долу „Органът“), и Европейския 
надзорен орган по защита на данните, 
Комисията може да приема подходящи 
технически мерки за изпълнение 
относно inter alia обстоятелствата, 
формата и процедурите, приложими за 
изискванията за информация и 
уведомяване, посочени в настоящия 
член.

4. С цел гарантиране на 
последователност в прилагането на 
мерките, упоменати в параграфи 1, 2 и 
3, след като се консултира с 
Европейската агенция за мрежова и 
информационна сигурност (ENISA),
Европейския надзорен орган по защита 
на данните и с работната група по
член 29, Комисията следва да приеме
подходящи технически мерки за 
изпълнение относно inter alia 
обстоятелствата, формата и 
процедурите, приложими за 
изискванията за информация и 
уведомяване, посочени в настоящия 
член. Комисията включва всички 
съответни заинтересовани страни, 
най-вече с цел да бъде осведомявана 
относно най-добрите решения, както 
технически, така и икономически, 
подходящи за подобряване на 
прилагането на директивата.

Or. en

Обосновка

The Article 29 Working Party should also be consulted since any measures introduced will 
directly affect the information to be given to persons concerned. Industry should be consulted 
as well.

Изменение 65
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за директива - акт за изменение
Член 2 - точка 3 - буква б
Директива 2002/58/EО
Член 4 - параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Националните регулаторни органи 
в областта на електронните 
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съобщения всеки шест месеца 
представят на Комисията доклад, 
обобщаващ получените уведомления 
относно сигурността по отношение 
на обработката на данни и 
електронните съобщителни мрежи, 
както и предложените мерки за 
подобрение. Въз основа на тази 
информация Комисията представя 
всяка година доклад на Европейския 
парламент, съпроводен от 
предложения за мерки за подобряване 
на сигурността на електронните 
съобщителни мрежи и специфичните 
услуги на информационното 
общество.

Or. ro

Обосновка

In view of the rapid pace of change in the field of electronic communications, measures to 
improve network security for such communications and for specific information society 
services need to be taken with sufficient regularity to enable providers to take a proactive 
rather than a reactive approach.

Изменение 66
Michael Cashman

Предложение за директива - акт за изменение
Член 2 - точка -3 (нова)
Директива 2002/58/EО
Член 5 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

-3. Член 5, параграф 1 се заменя със 
следния текст:

1. Държавите-членки гарантират 
конфиденциалност на съобщенията и 
свързания трафик на данни през 
публични комуникационни мрежи и 
публично достъпни електронни 
комуникационни услуги, чрез 
националното си законодателство. 
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По-специално те забраняват слушане, 
записване, съхранение и други видове 
подслушване или наблюдение на 
съобщения и свързаните данни за 
трафика от страна на лица, различни
от потребители без съгласието на 
заинтересованите потребители, с 
изключение на законно 
упълномощени да извършват това в 
съответствие с член 15 параграф 1 и 
член 13, параграф 1 от  Директива 
95/46/EО. Настоящият параграф не 
пречи на техническото съхранение, 
което е необходимо за пренасяне на 
комуникация, без да противоречи на 
принципа за конфиденциалност.

Or. en

Обосновка

This amendment clarifies that Article 15 should also be read in light of Article 13 of the 1995 
Data Protection Directive and therefore incorporates recent ECJ case law (C-275/06).

Изменение 67
Stavros Lambrinidis

Предложение за директива - акт за изменение
Член 2 - точка 4
Директива 2002/58/EО
Член 5 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите-членки гарантират, че 
съхраняването на информация или 
получаването на достъп до информация, 
вече съхранявана в крайното
оборудване на абоната или потребителя 
е позволено само при условие, че на
заинтересования абонат или 
потребител е предоставена ясна и 
цялостна информация в съответствие с 
Директива 95/46/ЕО, inter alia относно 
целите на обработката и е предложено 

3. Държавите-членки гарантират, че 
съхраняването на информация или 
получаването на достъп до информация, 
вече съхранявана в терминалното
оборудване на абоната или потребителя 
директно или косвено чрез каквото и 
да било средство за съхраняване, е
забранено освен ако абонатът или 
потребителят е дал 
предварителното си съгласие и му е 
предоставена ясна и цялостна 
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правото да се откаже такава 
обработка от администратора на 
данни.  Това не пречи на всякакво 
техническо съхранение или достъп с 
единствена цел осъществяване или
улесняване на предаването на 
комуникация през електронна 
комуникационна мрежа или като точно 
необходима, за да се предостави 
информационна обществена услуга, 
изрично поискана от абоната или 
потребителя.

информация в съответствие с Директива 
95/46/ЕО, inter alia относно целите на 
обработката. Това не пречи на всякакво 
техническо съхранение или достъп с 
единствена цел осъществяване или 
улесняване на предаването на 
съобщение през електронна 
съобщителна мрежа или при 
изключителна необходимост, за да се 
предостави информационна обществена 
услуга, изрично поискана от абоната 
или потребителя.

Or. en

Изменение 68
Alexander Alvaro

Предложение за директива - акт за изменение
Член 2 - точка 4
Директива 2002/58/EО
Член 5 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите-членки гарантират, че 
съхраняването на информация или 
получаването на достъп до информация, 
вече съхранявана в крайното
оборудване на абоната или потребителя 
е позволено само при условие, че на 
заинтересования абонат или потребител 
е предоставена ясна и цялостна 
информация в съответствие с Директива 
95/46/ЕО, inter alia относно целите на 
обработката и е предложено правото да 
се откаже такава обработка от 
администратора на данни. Това не пречи 
на всякакво техническо съхранение или 
достъп с единствена цел осъществяване 
или улесняване на предаването на 
комуникация през електронна 
комуникационна мрежа или като точно 
необходима, за да се предостави 
информационна обществена услуга, 
изрично поискана от абоната или 

3. Държавите-членки гарантират, че 
съхраняването на информация или 
получаването на достъп до информация, 
вече съхранявана в терминалното
оборудване на абоната или потребителя 
директно или косвено чрез каквото и 
да било средство за съхраняване, е
забранено освен ако
заинтересованият абонат или 
потребител е дал предварителното си 
съгласие, като съответната 
настройка на браузъра представлява 
предварително съгласие и е 
предоставена ясна и цялостна 
информация в съответствие с Директива 
95/46/ЕО, inter alia относно целите на 
обработката и е предложено правото да 
се откаже такава обработка от 
администратора на данни. Това не пречи 
на всякакво техническо съхранение или 
достъп с единствена цел осъществяване 
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потребителя. на предаването на съобщение през 
електронна съобщителна мрежа или при 
изключителна необходимост, за да се 
предостави информационна обществена 
услуга, изрично поискана от абоната 
или потребителя.

Or. en

Изменение 69
Syed Kamall

Предложение за директива - акт за изменение
Член 2 - точка 4 a (нова)
Директива 2002/58/EО
Член 6 - параграф 6a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. В член 6 се добавя следният 
параграф 6а:
6а. Данни за трафик може да бъдат 
обработени от всяко физическо или 
юридическо лице с цел прилагане на 
технически мерки за гарантиране на 
сигурността на публична електронна 
съобщителна услуга, публична или 
частна електронна съобщителна 
мрежа, информационна обществена 
услуга, или на съответно терминално 
и електронно съобщително 
оборудване.  Такава обработка трябва 
да бъде ограничена до изключително 
необходимото за целите на такива 
мерки за сигурност.

Or. en

Изменение 70
Alexander Alvaro

Предложение за директива - акт за изменение
Член 2 - точка 4 б (нова)
Директива 2002/58/EО
Член 9 - параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4б) В член 9, параграф 1 се заменя със 
следното:
1. Когато данни за местонахождение, 
различни от данни за трафик, 
отнасящи се до потребители или 
абонати на публични съобщителни
мрежи или публично достъпни 
електронни съобщителни услуги, 
могат да бъдат обработени, такива 
данни могат да бъдат обработени, 
само когато се направят анонимни 
или с предварителното съгласие на 
потребители или абонати до степен и 
продължителност необходими за 
предоставяне на услуга с добавена 
стойност. Доставчикът на услуга 
трябва да информира потребители 
или абонати, преди да получи тяхното 
съгласие, за типа на данни за 
местонахождение, различни от данни 
за трафик, които ще бъдат 
обработени, за целите и за 
продължителността на обработката и 
дали данните ще бъдат предадени на 
трета страна с цел предоставяне на 
услуга с добавена стойност. На 
потребителите или абонатите се дава
възможност по всяко време да 
оттеглят своето съгласие за обработка 
на данни за местонахождение, 
различни от данни за трафик. На 
потребители или абонати се дава 
ясна и разбираема информация за 
възможността да оттеглят по всяко 
време съгласието си за обработка на 
данни за трафика.

Or. en
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Изменение 71
Syed Kamall

Предложение за директива - акт за изменение
Член 2 - точка 4 в (нова)
Директива 2002/58/EО
Член 9 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4в. Член 9, параграф 1 се заменя със 
следния текст:
1. Когато данни за местонахождение, 
различни от данни за трафик, 
отнасящи се до потребители или 
абонати на публични съобщителни
мрежи или публично достъпни 
електронни съобщителни услуги, 
могат да бъдат обработени, такива 
данни могат да бъдат обработени, 
само когато се направят анонимни 
или с предварителното съгласие на 
потребители или абонати до степен и 
продължителност необходими за 
предоставяне на услуга с добавена 
стойност. Доставчикът на услуга 
трябва да информира потребители 
или абонати, преди да получи тяхното 
съгласие, за типа на данни за 
местонахождение, различни от данни 
за трафик, които ще бъдат 
обработени, за целите и за 
продължителността на обработката и 
дали данните ще бъдат предадени на 
трета страна с цел предоставяне на 
услуга с добавена стойност. На 
потребителите или абонатите се дава 
възможност по всяко време да 
оттеглят своето съгласие за обработка 
на данни за местонахождение, 
различни от данни за трафик. На 
потребители или абонати се дава 
ясна и разбираема информация за 
възможността да оттеглят по всяко 
време съгласието си за обработка на 
данни за трафика.
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Or. en

Изменение 72
Carlo Casini, Stefano Zappalà

Предложение за директива - акт за изменение
Член 2 - точка 4 г (нова)
Директива 2002/58/EО
Член 12 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

4г. В член 12, параграф 2 се изменя 
както следва:

2. Държавите-членки гарантират, че 
[...] информацията за всички крайни 
потребители на електронни 
съобщителни услуги и мрежи се 
включва в базите данни на указателя 
и че крайните потребители изрично 
са попитани, при подаване на заявка 
за услугата и на равни интервали след 
това, по какъв начин желаят 
съответната информация, която се 
отнася до тях, да бъде включена в 
подобни бази данни. На крайните 
потребители се предлага също така 
възможността за включване на 
определени сведения в базите данни, 
без те да се разкриват на 
потребителите на справочните 
услуги, както и да проверяват, 
коригират или оттеглят такива 
данни. Невключването в публичния 
указател на абонати, проверката, 
коригирането или оттеглянето на 
лични данни от него трябва бъде 
безплатно.

Or. it

Обосновка

Directory enquiry services are of crucial importance, particularly to disabled and elderly 
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users (as is recognised in the Universal Services Directive). The inclusion of information on 
end-users is, in many cases, made difficult by the fact that operators are unaccustomed to 
seeking consent. This is particularly true of alternative fixed-line network operators and 
mobile network operators. In Member States which have not legislated in this area, end-user 
data – particularly for mobile-network customers – are only very rarely included.

The systems currently used enable data for use in directory assistance services to be included 
in databases without the users of such services having direct access to the data. This enables 
directory enquiry service providers to help people to get in touch with their customers without 
violating anyone's privacy (because the customer data are not made public).

Изменение 73
Bill Newton Dunn

Предложение за директива - акт за изменение
Член 2 - точка 4 д (нова)
Директива 2002/58/EО
Член 12 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

4д. В член 12, параграф 2 се заменя със 
следния текст:

2. Държавите-членки гарантират, че 
информацията за всички крайни 
потребители на електронни 
съобщителни мрежи и услуги се 
включва автоматично в базите данни 
на указателя и че крайните 
потребители изрично са попитани, 
при подаване на заявка за услугата и 
на равни периоди след това, по какъв 
начин желаят съответната 
информация да бъде включена в 
подобни бази данни на указателя. На 
крайните потребители се предлага 
също така възможността за 
включване на определени сведения в 
базите данни, без те да се разкриват 
на потребителите на справочните 
услуги, на абонатите се дава 
възможност да определят дали 
техните лични данни да бъдат 
включени в публичен указател и, ако 
е така, кои данни, до степен 
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достатъчна за целите на указателя, 
както е определено от доставчика на 
указателя, както и да проверяват, 
коригират или оттеглят такива 
данни. Невключването в публичния 
указател на абонати, проверката, 
коригирането или оттеглянето на 
лични данни от него е безплатно.

Or. en

Обосновка

The inclusion of information on end-users in directory databases is, in many instances, 
restricted by the practice of operators of not effectively collecting consents

Изменение 74
Stavros Lambrinidis

Предложение за директива - акт за изменение
Член 2 - точка -5 a (нова)
Директива 2002/58/EО
Член 13 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

-5а. Член 13, параграф 1 се заменя със 
следния текст:
1. Използването на автоматизирани 
повикващи и съобщителни системи 
без човешка намеса (автоматично 
повикващи машини), машини за 
факсимилета (факс) или електронна 
поща и мобилни телефонни услуги за 
целите на директна търговия, може 
да бъде позволено само по отношение 
на потребители, които са дали 
предварително своето съгласие, 
както е установено в Директива 
95/46/ЕО.

Or. en
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Обосновка

In order to cover the constant development and changes of technologies we refer to 
"automated calling and communication systems" in order to maintain a technology neutral 
approach whilst taking into account ongoing technological changes.

Изменение 75
Alexander Alvaro

Предложение за директива - акт за изменение
Член 2 - точка -5 б (нова)
Директива 2002/58/EО
Член 13 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

-5б. Член 13, параграф 1 се заменя със 
следния текст:

1. Използването на автоматизирани 
повикващи и съобщителни системи 
без човешка намеса (автоматично 
повикващи машини), машини за 
факсимилета (факс),  или електронна 
поща (включително услуги „кратки 
съобщения“ (SMS) и мултимедийни 
услуги (MMS)) за целите на директна 
търговия може да бъде позволено 
само по отношение на абонати, които 
са дали предварително своето 
съгласие.

Or. en

Изменение 76
Syed Kamall

Предложение за директива - акт за изменение
Член 2 - точка 5 a (нова)
Директива 2002/58/EО
Член 14 - параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. В член 14, параграф 1 се заменя със 
следния текст:
1. При изпълнението на разпоредбите 
на настоящата директива държавите-
членки гарантират, при условията на 
параграфи 2 и 3, че няма да се 
налагат задължителни изисквания за 
специфични технически 
характеристики, включително, без 
ограничение, с цел разкриване, 
прекратяване или предотвратяване 
на нарушения на правата на 
интелектуална собственост от 
страна на потребителите, относно 
терминали или друго електронно 
оборудване за съобщения, които 
могат да пречат на пускането на 
оборудване на пазара и свободното 
движение на такова оборудване в и 
между държавите-членки.

Or. en

Изменение 77
Syed Kamall

Предложение за директива - акт за изменение
Член 2 - точка 5 б (нова)
Директива 2002/58/EО
Член 14 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. В член 14, параграф 3 се заменя със 
следния текст:
3. Когато се изисква, могат да се 
приемат мерки, за да се осигури 
терминалното оборудване бъде 
конструирано по начин, който е 
съвместим с правото на 
потребителите да защитават и 
контролират използването на техните 
лични данни, в съответствие с 
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Директива 1999/5/ЕО и Решение на 
Съвета 87/95/ЕИО от 22 декември 
1986 година, относно стандартизация 
в областта на информационните 
технологии и съобщения. Подобни 
мерки спазват принципа на 
технологична неутралност.

Or. en

Изменение 78
Michael Cashman

Предложение за директива - акт за изменение
Член 2 - точка -7 a (нова)
Директива 2002/58/EО
Член 15 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

-7а. В член 15, параграф 1 се заменя 
със следния текст:
1. „Държавите-членки могат да 
приемат законодателни мерки, за да 
ограничат на обхвата на правата и 
задълженията, предвидени в член 5, 
член 6, член 8, параграфи 1, 2, 3 и 4, и 
в член 9 от настоящата директива, 
когато такова ограничаване 
представлява необходима, подходяща 
и пропорционална мярка в 
демократично общество, за да 
гарантира национална сигурност (т.е. 
държавна сигурност), отбрана, 
обществена безопасност и 
превенцията, разследването, 
разкриването и преследването  на 
криминални нарушения или 
неразрешено използване на 
електронна съобщителна система, или 
защитата на правата и свободите на 
други лица, както е посочено в член 
13, параграф 1 от Директива 
95/46/ЕО. В тази връзка, държавите-
членки могат inter alia, да одобрят 
законодателни мерки, предвиждащи 
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съхранението на данни за ограничен 
период, оправдани на основанията, 
изложени в настоящия параграф. 
Всички мерки, упоменати в 
настоящия параграф, са в 
съответствие с общите принципи на 
законодателството на Общността, 
включително онези, упоменати в член 
6, параграф 1 и 2 от Договора за 
Европейския съюз.

Or. en

Обосновка

This amendment reiterates that the e-privacy Directive completes the 1995 Framework 
privacy Directive and that Article 15 should also be read in light of Article 13 of the 
Framework Privacy Directive. The purpose of this amendment is to increase legal certainty 
as confirmed by the recent ECJ case law (C-275/06).

Изменение 79
Alexander Alvaro

Предложение за директива - акт за изменение
Член 2 - точка -7 б (нова)
Директива 2002/58/EО
Член 15 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

-7б. В член 15, параграф 1 се заменя 
със следния текст:
1. Държавите-членки могат да 
приемат законодателни мерки, за да 
ограничат обхвата на правата и 
задълженията, предвидени в член 5, 
член 6, член 8, параграф 1, 2, 3, и 4 и 
член 9 от настоящата директива, 
когато такова ограничаване 
представлява необходима, подходяща 
и пропорционална мярка в рамките 
на демократично общество, за да 
гарантира национална сигурност (т.е 
държавна сигурност), отбрана, 
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обществена безопасност и 
превенцията, разследването, 
разкриването и преследването на 
криминални нарушения или 
неразрешено използване на 
електронна съобщителна система, 
включително правото на 
собственост, както е посочено в член 
13, параграф 1 от Директива 
95/46/ЕО. В тази връзка, държавите-
членки могат, inter alia, да одобрят 
законодателни мерки, предвиждащи 
съхранението на данни за ограничен 
период, оправдани на основанията, 
изложени в настоящия параграф. 
Всички мерки, упоменати в 
настоящия параграф, са в 
съответствие с общите принципи на 
законодателството на Общността, 
включително онези, упоменати в член 
6, параграф 1 и 2 от Договора за 
Европейския съюз. 

Or. en

Изменение 80
Jean-Marie Cavada

Предложение за директива - акт за изменение
Член 2 - точка -7 в (нова)
Директива 2002/58/EО
Член 15 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

-7в. В член 15, параграф 1 се заменя 
със следния текст:
1. Държавите-членки могат да 
приемат законодателни мерки за 
ограничаване на обхвата на правата и 
задълженията, предвидени в член 5, 
член 6, член 8, параграфи 1, 2, 3 и 4, и 
в член 9 от настоящата директива, 
когато подобно ограничаване 
представлява необходима, подходяща 
и пропорционална мярка в 
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демократично общество, с цел да се 
гарантира националната сигурност 
(т.е. държавната сигурност), 
отбраната, обществената сигурност, 
както и предотвратяването, 
разследването, разкриването и 
преследването по съдебен път на 
углавни престъпления или 
неразрешено ползване на 
електронната съобщителна система, 
както и защитата на правата и 
свободите на други лица, както е 
посочено в член 13, параграф 1 от 
Директива 95/46/ЕО. В тази връзка, 
държавите-членки могат, inter alia, да 
одобрят законодателни мерки, 
предвиждащи съхранението на данни 
за ограничен период, оправдани на 
основанията, изложени в настоящия 
параграф. Всички мерки, упоменати в 
настоящия параграф, трябва да бъдат 
в съответствие с общите принципи на 
законодателството на Общността, 
включително онези, упоменати в член 
6, параграф 1 и 2 от Договора за 
Европейския съюз.

Or. fr

Обосновка

This amendment clarifies the fact that the list of exceptions in Article 15(1) is not exhaustive 
and should include the exceptions set out in Article 13(1) of Directive 95/46/EC, to which 
Article 15(1) refers. This was recently confirmed by the Court of Justice in respect of the 
exception concerning the protection of the 'rights and freedoms of others' referred to in 
Article 13(1)(g) of Directive 95/46/EC (see the Court of Justice's judgment of 29 January 
2008 in Case C-275/06, Promusicae v Telefónica). The amendment seeks to enhance legal 
certainty by incorporating the court's findings into Article 15(1).

Изменение 81
Patrick Gaubert

Предложение за директива - акт за изменение
Член 2 - точка -7 г (нова)
Директива 2002/58/EО
Член 15 - параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

-7г. В член 15, параграф 1 се заменя със 
следния текст:
1. Държавите-членки могат да 
приемат законодателни мерки за 
ограничаване на обхвата на правата и 
задълженията, предвидени в член 5, 
член 6, член 8, параграфи 1, 2, 3 и 4, и 
в член 9 от настоящата директива, 
когато подобно ограничаване 
представлява необходима, подходяща 
и пропорционална мярка в 
демократично общество, с цел да се 
гарантира националната сигурност 
(т.е. държавната сигурност), 
отбраната, обществената сигурност, 
както и предотвратяването, 
разследването, разкриването и 
преследването по съдебен път на 
углавни престъпления или 
неразрешено ползване на 
електронната съобщителна система, 
както и защитата на правата и 
свободите на други лица, както е 
посочено в член 13, параграф 1 от 
Директива 95/46/ЕО. В тази връзка, 
държавите-членки могат, inter alia, да 
одобрят законодателни мерки, 
предвиждащи съхранението на данни 
за ограничен период, оправдани на 
основанията, изложени в настоящия 
параграф. Всички мерки, упоменати в 
настоящия параграф, трябва да бъдат 
в съответствие с общите принципи на 
законодателството на Общността, 
включително онези, упоменати в член 
6, параграф 1 и 2 от Договора за 
Европейския съюз.

Or. fr

Обосновка

This minor adjustment brings the text into line with the 1995 'privacy' directive, with a view to 
safeguarding the rights and freedoms of others and thus ensuring enhanced protection for 
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intellectual property rights in connection with electronic communication networks and 
services. At the same time, it takes account of the latest developments in Court of Justice case 
law.

Изменение 82
Stavros Lambrinidis

Предложение за директива - акт за изменение
Член 2 - точка -7 д (нова)
Директива 2002/58/EО
Член 15 - параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-7д. В член 15 се добавя следният 
параграф 1а:
1а. Доставчиците на публично 
достъпни съобщителни услуги и 
доставчиците на услуги на 
информационното общество трябва 
да уведомят без ненужно забавяне 
независимите органи за защита на 
данните относно всички заявки за 
достъп до лични данни на 
потребители, получени съгласно член 
15, параграф 1, включително
правното основание и правната 
процедура, следвана при всяка заявка; 
независимият орган за защита на 
данните уведомява съответните 
съдебни органи в случаи, в които се 
счита, че не са били следвани 
установените разпоредби съгласно 
националното право.

Or. en

Изменение 83
Stavros Lambrinidis

Предложение за директива - акт за изменение
Член 2 - точка 7
Директива 2002/58/EО
Член 15 a- параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки установяват 
правилата за санкции, приложими 
спрямо нарушения на националните 
разпоредби, приети съгласно 
настоящата директива, и вземат всички 
необходими мерки за гарантиране, че те 
се прилагат. Предвидените санкции 
трябва да бъдат ефективни, 
пропорционални и възпиращи. 
Държавите-членки съобщават тези 
разпоредби на Комисията най-късно до 
<срок за прилагане на акта за 
изменение> и незабавно съобщават за 
всички последващи изменения, които ги 
засягат.

1. Държавите-членки установяват 
правилата за санкции, включително 
при необходимост наказателни 
санкции, приложими спрямо нарушения 
на националните разпоредби, приети 
съгласно настоящата директива, и 
вземат всички необходими мерки за 
гарантиране, че те се прилагат. 
Предвидените санкции трябва да бъдат 
ефективни, пропорционални и 
възпиращи. Държавите-членки 
съобщават тези разпоредби на 
Комисията най-късно до <срок за 
прилагане на акта за изменение> и 
незабавно съобщават за всички 
последващи изменения, които ги 
засягат.

Or. en

Изменение 84
Stavros Lambrinidis

Предложение за директива - акт за изменение
Член 2 - точка 7
Директива 2002/58/EО
Член 15a - параграф 4  алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. С цел гарантиране на ефективно 
трансгранично сътрудничество при 
изпълнението на националните закони, 
приети съгласно настоящата директива, 
и създаване на хармонизирани условия 
за предоставянето на услуги, 
включващи трансгарничен пренос на 
данни, Комисията може да приема 
технически мерки за изпълнение, след 
като се консултира с Органа и 
съответните регулаторни органи. 

4. С цел гарантиране на ефективно 
трансгранично сътрудничество при 
изпълнението на националните закони, 
приети съгласно настоящата директива, 
и създаване на хармонизирани условия 
за предоставянето на услуги, 
включващи трансграничен пренос на 
данни, Комисията може да приема 
технически мерки за изпълнение, след 
като се консултира с Европейската 
агенция за мрежова и информационна 
сигурност (ENISA), с работната група 
по член 29 и съответните регулаторни 
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органи. 

Or. en

Изменение 85
Syed Kamall

Предложение за директива - акт за изменение
Член 2 - точка 7 a (нова)
Директива 2002/58/EО
Член 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

7а. Член 18 се заменя със следния 
текст:

18. Не по-късно от две години след 
датата, посочена на [дата на 
въвеждане] упомената в член 17, 
параграф 1, Комисията представя 
доклад пред Европейския парламент 
и Съвета, относно прилагането на 
настоящата директива и нейното 
въздействие върху стопански 
оператори и потребители, по 
специално по отношение на 
разпоредбите за нежелани съобщения, 
уведомления за нарушения и 
използването на лични данни от 
трети страни - обществени или 
частни - за цели, невключени в 
настоящата директива,  като се 
взема под внимание международната 
среда. За тази цел, Комисията може да 
изиска информация от държавите-
членки, които я предоставят без 
ненужно забавяне. Когато е 
подходящо, Комисията представя
предложения да се измени 
настоящата директива, взимайки под 
внимание резултатите от този доклад, 
всякакви промени в сектора и 
Договора от Лисабон, по-специално 
новите правомощия по въпросите на 
защитата на данните, посочени в 
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член 16, както и всяко друго 
предложение, което може да счита за
необходимо, за да се подобри 
ефективността на настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 86
Stavros Lambrinidis

Предложение за директива - акт за изменение
Член 2 - точка 7 б (нова)
Директива 2002/58/EО
Член 18 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7б. Добавя се следният член 18а:
Член 18а

Не по-късно от 2011 г. Комисията ще 
представи на ЕП, Съвета и ЕИСК 
проучване за развитието на смесени 
публично-частни мрежи и 
включването им в обхвата на 
прилагане на настоящата директива, 
след провеждане на консултация с 
работната група по член 29 и 
Европейския надзорен орган по 
защита на данните.

Or. en

Изменение 87
Alexander Alvaro

Предложение за директива - акт за изменение
Член 2 - точка 7 в (нова)
Директива 2002/58/EО
Член 18 a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(7в) Добавя се следният член 18а:
Член 18а

Не по-късно от две години след 
влизането в сила на настоящата 
директива, Комисията представя 
доклад пред Европейския парламент и 
Съвета, относно прилагането на 
настоящата директива и нейното 
въздействие върху стопанските 
оператори и потребителите, по 
специално по отношение на 
разпоредбите за нежелани съобщения, 
уведомления за нарушения и 
използването на лични данни от 
трети страни – обществени или 
частни – за цели, невключени в 
настоящата директива, като се 
взема под внимание международната 
среда. За тази цел, Комисията може 
да изиска информация от държавите-
членки, които я предоставят без 
ненужно забавяне. Когато е 
подходящо, Комисията представя 
предложения да се измени 
настоящата директива, взимайки под 
внимание резултатите от този 
доклад, всякакви промени в сектора и 
Договора от Лисабон, по-специално 
новите правомощия по въпросите на 
защитата на данните, посочени в 
член 16, както и всяко друго 
предложение, което може да счита за 
необходимо, за да се подобри 
ефективността на настоящата 
директива.

Or. en
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Изменение 88
Syed Kamall

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 - точка 12
Директива 2002/22/EО
Член 20  параграф 2  буква з

Текст, предложен от Комисията Изменение

з)  действията, които могат да се 
предприемат от предприятие, 
предоставящо връзка и/или услуги, в 
отговор на инциденти със сигурността 
или целостта или нарушавания и
уязвими точки.

з) действията, които могат да се 
предприемат от предприятие, 
предоставящо връзка и/или услуги, в 
отговор на значителни нарушения на 
сигурността или инциденти с целостта 
или заплахи и уязвимост.

Or. en

Изменение 89
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 - точка 12
Директива 2002/22/EО
Член 20 - параграф 7a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7а. С оглед на защитата на 
интересите на потребителите всяка 
година националните регулаторни 
органи в областта на електронните 
съобщения предоставят стандартни 
договори на доставчиците на 
електронни съобщителни услуги в 
рамките на територията на 
конкретната държава-членка. Тези 
стандартни договори трябва да 
предоставят на абонатите в 
достатъчна степен свобода на избор 
по отношение на приложимите 
възможности (минимален срок, вид на 
абонамента и др.) Доставчиците на 
електронни съобщителни услуги не 
могат да включват, под формата на 
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документ, приложен към договора за 
предоставяне на електронни 
съобщителни услуги, каквито и да е 
клаузи, допълващи клаузите на 
стандартния договор за определяне на 
условията, свързани с 
предоставянето на електронни 
съобщителни услуги по договора. Те 
предават всички искания от страна 
на абонатите за възможни 
подобрения в стандартния договор на 
националните регулаторни органи, за 
да бъдат разгледани в рамките на 
процеса на изготвяне на годишно 
становище относно стандартните 
договори на доставчиците на 
електронни съобщителни услуги.

Or. ro

Обосновка

The subscriber needs to have more negotiating clout when dealing with electronic 
communications service providers. Comments of interest to users which could lead to 
improvements in the standard contract should be transmitted to the national regulatory 
authorities in order to be included in the annual information on standard contracts given to 
electronic communications service providers.

Изменение 90
Nicolae Vlad Popa

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 - точка 13  буква a a (нова)
Директива 2002/22/EО
Член 22 - параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) Добавя се следният параграф 1а:
„1а. С цел защита на правата на 
потребителите и гарантиране на 
запазването на минимално отворен 
интернет слой, се въвежда 
предварително изискване за 
съобщаване на параметрите на 
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услугите с цел представяне на 
качеството на вътрешната мрежа 
[„качеството на услугата“] на 
регулаторните органи, доставчиците 
на съдържание и потребителите. 
Всяко представяне на скоростта или 
капацитета за пренасяне на данни на 
интернет достъпа се ограничава до 
скоростта и капацитета за 
пренасяне на данни само на услугата 
за интернет достъп, без да се вземат 
предвид специални услуги и 
характеристики, основаващи се на 
анализ и идентификация на 
специални, пренесени в пакет 
приложения.“

Or. en

Изменение 91
Nicolae Vlad Popa

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 - точка 13  буква a б (нова)
Директива 2002/58/EО
Член 22 - параграф 1 б

Текст, предложен от Комисията Изменение

аб) Добавя се следният параграф 1б:
„1б. Понятието „интернет достъп“ 
представлява услуга, която позволява 
на потребителите да предават и 
получават данни, включително звук, 
картина, текст, информация и друго  
съдържание, като използват 
интернет протокол, независим от 
характера, източника или 
предназначението на предаване на 
всеки пакет.“

Or. en
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Изменение 92
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 - точка 18
Директива 2002/22/EО
Член 30 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Без да засягат минималните срокове 
на договорите, националните 
регулаторни органи гарантират, че 
условията и процедурите за 
прекратяване на договор не действат 
като пречка за смяната на доставчици на 
услуги.

6. Без да засягат минималните срокове 
на договорите, националните 
регулаторни органи гарантират, че 
условията и процедурите за 
прекратяване на договор не действат 
като пречка за смяната на доставчици на 
услуги. Доставчиците на електронни 
съобщителни услуги правят ясно 
разграничение между условията за 
прекратяване, приложими към 
първоначалния срок на договора, и 
условията, приложими към следващи 
договорни периоди след подновяване 
на договора.  

Or. ro

Обосновка

Subscribers should not, after a minimum initial contractual period, be asked to pay a 
termination fee should they no longer require the electronic communications services 
concerned by the contract.

Изменение 93
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за директива - акт за изменение
Приложение I - част A - буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) Държавите-членки предвиждат 
специфични мерки, които са 
пропорционални, недискриминационни 

д) Държавите-членки предвиждат 
специфични мерки, които са 
пропорционални, недискриминационни 
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и публикувани, за покриване на 
неплатени сметки на оператори, 
определени в съответствие с член 8. 
Тези мерки гарантират, че съответните 
абонати получават надлежно 
предварително предупреждение за 
евентуално последващо прекъсване или 
прекратяване на връзката. Всяко 
прекъсване на връзката обикновено се 
ограничава до съответната услуга. По 
изключение, в случаите на измами, 
системни закъснения в плащането 
или неплащане, държавите-членки 
гарантират, че националните 
регулаторни органи са в състояние да 
разрешат изключване от мрежата 
поради неплащане на сметки за 
услуги, предоставени през тази 
мрежа. Изключване поради неплащане 
на сметки се прилага само след като 
абонатът бъде надлежно предупреден. 
Държавите-членки могат да предвидят 
срок за ограничено обслужване преди 
пълното прекратяване на връзката, по 
време на който се допускат само услуги, 
които не водят до разходи на абоната 
(например повиквания на „112“).

и публикувани, за покриване на 
неплатени сметки на оператори, 
определени в съответствие с член 8. 
Тези мерки гарантират, че съответните 
абонати получават надлежно 
предварително предупреждение за 
евентуално последващо прекъсване или 
прекратяване на връзката. 
Изпращането на предупреждението 
не е ограничено само до едно средство 
за комуникация (например пощенски 
услуги, електронна поща, телефон, 
факс, кратко съобщение (SMS) и др.)
Всяко прекъсване на връзката 
обикновено се ограничава до 
съответната услуга. Националните 
регулаторни органи определят общи 
правила за изключване на абонати в 
случай на измами, закъснения в 
плащането или повторно неплащане, 
които са приложими към всички 
доставчици на електронни 
съобщителни услуги. Сведенията 
относно неплащане на електронни 
съобщителни услуги или изключване 
поради тази причина се считат за 
лични данни и не се съобщават на 
трети страни (физически или 
юридически лица), освен при писмено 
съгласие от страна на абоната. 
Изключване поради неплащане на 
сметки се прилага само след като 
абонатът бъде надлежно предупреден и 
е изтекъл разумен срок, който да даде 
възможност за коригиране на 
положението и плащане на 
сметките. Държавите-членки могат да 
предвидят срок за ограничено 
обслужване преди пълното 
прекратяване на връзката, по време на 
който се допускат само услуги, които не 
водят до разходи на абоната (например 
повиквания на „112“).

Or. ro
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Обосновка

These provisions are necessary for consumer protection.


	728240bg.doc

