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Изменение 111
Gunnar Hökmark

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Съображение 5

Обща позиция на Съвета Изменение

(5) С цел да се гарантира 
пропорционален и адаптиран подход 
към различните условия на 
конкуренция, националните 
регулаторни органи може да определят 
пазари на поднационално равнище и да 
снемат регулаторни задължения от
пазари и/или географски зони, където е 
налице ефективна конкуренция по 
отношение на инфраструктурата.

(5) Когато провеждат пазарни 
анализи, НРО следва да се стремят да 
гарантират, че регулацията улеснява 
широкото разполагане на 
инфраструктура до степента, до 
която това е икономически 
жизнеспособно, и дава възможност на 
потребителите във всички географски 
зони да извличат полза от 
ефективната конкуренция. С цел да се 
гарантира пропорционален и адаптиран 
подход към различните условия на 
конкуренция, националните 
регулаторни органи може да определят 
пазари на поднационално равнище и да 
снемат регулаторни задължения в 
географски пазари, където е налице 
ефективна конкуренция по отношение 
на инфраструктурата.

При оценка на това, кои задължения 
за достъп са най-подходящи за 
улесняване на ефикасните 
инвестиции и ефективната 
конкуренция, националните 
регулаторни органи следва, когато е 
практично, да вземат предвид 
различните условия, съществуващи в 
различните географски райони в 
техните държави-членки, като 
същевременно опазват 
потребителските интереси, 
включително тези на селските 
общности, и общия пазар.

Or. en
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Обосновка

Това изменение цели постигане на компромис по въпроса за географското разделяне 
при спазване на принципите на защита на конкуренцията, които НРО трябва да 
следват в рамките на процеса на пазарен анализ.

Изменение 112
Anne Laperrouze, Fiona Hall, Lena Ek

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Съображение 5

Обща позиция на Съвета Изменение

(5) С цел да се гарантира 
пропорционален и адаптиран подход 
към различните условия на 
конкуренция, националните 
регулаторни органи може да определят 
пазари на поднационално равнище и да 
снемат регулаторни задължения от
пазари и/или географски зони, където е 
налице ефективна конкуренция по 
отношение на инфраструктурата.

(5) Когато провеждат пазарни 
анализи, НРО следва да се стремят да 
гарантират, че регулацията улеснява 
широкото разполагане на 
инфраструктура до степента, до 
която това е икономически 
жизнеспособно, и дава възможност на 
потребителите във всички географски 
зони да извличат полза от 
ефективната конкуренция. С цел да се 
гарантира пропорционален и адаптиран 
подход към различните условия на 
конкуренция, националните 
регулаторни органи може да определят 
пазари на поднационално равнище и да 
снемат регулаторни задължения в 
географски пазари, където е налице 
ефективна конкуренция по отношение 
на инфраструктурата.

При оценка на това, кои задължения 
за достъп са най-подходящи за 
улесняване на ефикасните 
инвестиции и ефективната 
конкуренция, националните 
регулаторни органи следва, когато е 
практично, да вземат предвид 
различните условия, съществуващи в 
различните географски райони в 
техните държави-членки, като 
същевременно опазват 
потребителските интереси, 
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включително тези на селските 
общности, и общия пазар.

Or. en

Обосновка

Това изменение цели постигане на компромис по въпроса за географското разделяне 
при спазване на принципите на защита на конкуренцията, които НРО трябва да 
следват в рамките на процеса на пазарен анализ.

Изменение 113
Amalia Sartori

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Съображение 5

Обща позиция на Съвета Изменение

(5) С цел да се гарантира 
пропорционален и адаптиран подход 
към различните условия на 
конкуренция, националните 
регулаторни органи може да определят 
пазари на поднационално равнище и да 
снемат регулаторни задължения от
пазари и/или географски зони, където е 
налице ефективна конкуренция по 
отношение на инфраструктурата.

(5) Когато провеждат пазарни 
анализи, НРО следва да се стремят да 
гарантират, че регулацията улеснява 
широко разпространеното 
разполагане на инфраструктура до 
степента, до която това е
икономически жизнеспособно, и дава 
възможност на потребителите във 
всички географски зони да извличат 
полза от ефективната конкуренция.
С цел да се гарантира пропорционален и 
адаптиран подход към различните 
условия на конкуренция, националните 
регулаторни органи може да определят 
пазари на поднационално равнище и да 
снемат регулаторни задължения в 
географски пазари, където е налице 
ефективна конкуренция по отношение 
на инфраструктурата.

Or. en

Обосновка

Това изменение цели постигане на компромис по въпроса за географското разделяне, 
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при спазване на принципите на защита на конкуренцията, които НРО трябва да 
следват в рамките на процеса на пазарен анализ.

Изменение 114
Erika Mann

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Съображение 14 а (ново)

Обща позиция на Съвета Изменение

(14а) Инвестициите в нови и 
усъвършенствани инфраструктури за 
достъп често се характеризират със 
значителни капиталови изисквания, 
несигурност относно търсенето и 
дълъг икономически жизнен цикъл, 
което води до по-високи 
инвестиционни рискове. Директиви 
2002/21/ЕО и 2002/19/ЕО следва да 
подкрепят регулаторен подход, който 
стимулира инвестициите в подобни 
инфраструктури, като позволяват на 
националните регулаторни органи да 
определят реда и условията за достъп 
до новопостроената инфраструктура 
за последователни периоди за преглед, 
докато на пазара съществува 
значителна пазарна сила, за да 
предоставят сигурност за целите на 
планирането за всички оператори, 
чрез даване на възможност за 
справедливи договорки за споделяне на 
риска между инвеститора и 
потребителите, търсещи достъп, за 
да се предоставят равни условия за 
първоначалния инвеститор и 
операторите, които се ползват от 
достъп до новата инфраструктура, и 
чрез подкрепяне на пазарно-
ориентирани ценови механизми, 
които дават достатъчна степен на 
гъвкавост за определяне на различни 
цени за различни продукти и качества 
на продукти, отразявайки 
стойността на продукта и/или 

Adlib Express Watermark



AM\775029BG.doc PE421.390v01-00

BG

услугата за потребителя.

Or. en

Обосновка

Съображение, което дава насока за националните регулаторни органи при прилагане 
на регулаторните принципи в член 8 (параграф 4, буква а)) от Рамковата директива.

Изменение 115
Dominique Vlasto

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Съображение 14 б (ново)

Обща позиция на Съвета Изменение

(14б) Когато налагат задължения за 
достъпа до нови и усъвършенствани 
инфраструктури, националните 
регулаторни органи следва да 
гарантират, че условията за достъп 
отразяват обстоятелствата, които 
стоят зад решението за инвестиране, 
като вземат предвид наред с другото 
разходите за въвеждане, очаквания 
темп на възприемане на новите 
продукти и услуги и очакваните 
равнища на цени на дребно. Освен 
това националните регулаторни 
органи следва да могат да определят, 
ако е приложимо, реда и условията за 
достъп през достатъчен период от 
време, за да се даде сигурност на 
инвеститорите за целите на 
планирането. Тези ред и условия 
могат да включват договорености за 
ценообразуване в зависимост от 
обема или дължината на договора, 
стига подобни договорености да са в 
съответствие с правото на 
Общността. Въпреки това 
договорености за ценообразуване не 
следва да се позволяват, когато те 
биха довели до ефект на 
дискриминация в полза на оператора 
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със значителна пазарна сила, 
например чрез свиване на маржа, 
увеличаване на препятствията за 
навлизане на пазара или други видове 
пречки пред развитието на 
ефективна конкуренция в услугите за 
потребители и предприятия.
С оглед на размера на инвестициите, 
необходими за нова и 
усъвършенствана инфраструктура, 
споразуменията за сътрудничество 
между участниците на пазара могат 
да ускорят и укрепят въвеждането на 
мрежите от следващо поколение в 
полза на потребителите, стига 
конкуренцията да е защитена, 
включително чрез налагането на 
задължения за достъп, когато е 
необходимо 

Or. en

Обосновка

Това изменение цели постигане на компромис между Парламента и Съвета, като 
изяснява измененията на член 8 от Рамковата директива и член 13 от Директивата 
за достъпа и отразява необходимостта както от даване възможност за справедлива 
възвръщаемост за инвеститорите в достъп от следващо поколение, така и за защита 
на конкуренцията.

Изменение 116
Amalia Sartori

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Съображение 14 б (ново)

Обща позиция на Съвета Изменение

(14б) Когато налагат задължения за 
достъпа до нови и усъвършенствани 
инфраструктури, националните 
регулаторни органи следва да 
гарантират, че условията за достъп 
отразяват обстоятелствата, които 
стоят зад решението за инвестиране, 
като вземат предвид наред с другото 
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разходите за въвеждане, очаквания 
темп на възприемане на новите 
продукти и услуги и очакваните 
равнища на цени на дребно. Освен 
това националните регулаторни 
органи следва да могат да определят, 
ако е приложимо, реда и условията за 
достъп през достатъчен период, за да 
се даде сигурност на инвеститорите 
за целите на планирането, като 
същевременно се дава възможност за 
периодичен преглед на точността на 
направените допускания. 

Or. en

Обосновка

Това изменение цели постигане на компромис между Съвета и Парламента чрез 
изясняване на измененията към член 8 (параграф 4, буква а)) относно целите на 
регулаторите във връзка с достъпа от следващо поколение.

Изменение 117
Anne Laperrouze, Fiona Hall

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Съображение 14 б (ново)

Обща позиция на Съвета Изменение

(14б) Когато налагат задължения за 
достъпа до нови и усъвършенствани 
инфраструктури, националните 
регулаторни органи следва да 
гарантират, че условията за достъп 
отразяват обстоятелствата, които 
стоят зад решението за инвестиране, 
като вземат предвид наред с другото 
разходите за въвеждане, очаквания 
темп на възприемане на новите 
продукти и услуги и очакваните 
равнища на цени на дребно. Освен 
това националните регулаторни 
органи следва да могат да определят, 
ако е приложимо, реда и условията за 
достъп през достатъчен период от 
време, за да се даде сигурност на 
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инвеститорите за целите на 
планирането. Тези ред и условия 
могат да включват  договорености за 
ценообразуване в зависимост от 
обема или продължителността на 
договора, стига подобни 
договорености да са в съответствие с 
правото на Общността. Въпреки 
това договорености за ценообразуване 
не следва да се позволяват, когато те 
биха довели до ефект на 
дискриминация в полза на оператора 
със значителна пазарна сила, 
включително чрез свиване на маржа, 
увеличаване на препятствията за 
навлизане на пазара или други видове 
пречки пред развитието на 
ефективна конкуренция в услугите за 
потребители и предприятия.
С оглед на размера на инвестициите, 
необходими за нова и 
усъвършенствана инфраструктура, 
споразуменията за сътрудничество 
между участниците на пазара могат 
да ускорят и укрепят въвеждането на 
мрежите от следващо поколение в 
полза на потребителите, стига 
конкуренцията да е защитена, 
включително чрез налагането на 
задължения за достъп, когато е 
необходимо 

Or. en

Обосновка

Това изменение цели постигане на компромис между Парламента и Съвета, като 
изяснява измененията на член 8 от Рамковата директива и член 13 от Директивата 
за достъпа и отразява необходимостта както от даване възможност за справедлива 
възвръщаемост за инвеститорите в достъп от следващо поколение, така и за защита 
на конкуренцията.
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Изменение 118
Gunnar Hökmark

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Съображение 14 б (ново)

Обща позиция на Съвета Изменение

(14б) Когато налагат задължения за 
достъпа до нови и усъвършенствани 
инфраструктури, националните 
регулаторни органи следва да 
гарантират, че условията за достъп 
отразяват обстоятелствата, които 
стоят зад решението за инвестиране, 
като вземат предвид наред с другото 
разходите за въвеждане, очаквания 
темп на възприемане на новите 
продукти и услуги и очакваните 
равнища на цени на дребно. Освен 
това националните регулаторни 
органи следва да могат да определят, 
ако е приложимо, реда и условията за 
достъп през достатъчен период от 
време, за да се даде сигурност на 
инвеститорите за целите на 
планирането. Тези ред и условия 
могат да включват  договорености за 
ценообразуване в зависимост от 
обема или продължителността на 
договора, стига подобни 
договорености да са в съответствие с 
правото на Общността. Въпреки 
това договорености за ценообразуване 
не следва да се позволяват, когато те 
биха довели до ефект на 
дискриминация в полза на оператора 
със значителна пазарна сила, 
включително чрез свиване на маржа, 
увеличаване на препятствията за 
навлизане на пазара или други видове 
пречки пред развитието на 
ефективна конкуренция в услугите за 
потребители и предприятия.
С оглед на размера на инвестициите, 
необходими за нова и 
усъвършенствана инфраструктура, 
споразуменията за сътрудничество 
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между участниците на пазара могат 
да ускорят и укрепят въвеждането на 
мрежите от следващо поколение в 
полза на потребителите, стига 
конкуренцията да е защитена, 
включително чрез налагането на 
задължения за достъп, когато е 
необходимо 

Or. en

Обосновка

Това изменение цели постигане на компромис между Парламента и Съвета, като 
изяснява измененията към член 8 от Рамковата директива и член 13 от Директивата 
за достъпа и отразява необходимостта както от даване възможност за справедлива 
възвръщаемост за инвеститорите в достъп от следващо поколение, така и за защита 
на конкуренцията.

Изменение 119
Erika Mann

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Съображение 14 б (ново)

Обща позиция на Съвета Изменение

(14б) В случаите, в които 
националните регулаторни органи 
налагат задължения за достъпа до 
нови и усъвършенствани 
инфраструктури и налагат мерки за 
ценови контрол, те следва да 
гарантират, че условията за достъп 
отразяват обстоятелствата, които 
стоят зад решението за инвестиране, 
като вземат предвид наред с другото 
разходите за въвеждане, очаквания 
темп на възприемане на новите 
продукти и услуги и очакваните 
равнища на цени на дребно. Следва да 
се позволи на участниците на пазара 
да отразяват степента на 
ангажираност на търсещия достъп 
да сподели част от инвестиционния 
риск, например чрез дългосрочни 
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договори и/или минимални количества 
в условията за достъп, включително в 
цената. Установяването на различни 
цени на едро за различни продукти и 
различни нива на качество като 
например различни честотни ленти 
следва да се подкрепя, тъй като то 
позволява стойността на продукта 
и/или услугата да бъде отразена в 
цената за достъп. Подобен пазарен 
подход към ценообразуването 
повишава благосъстоянието, 
отразява потребителското търсене и 
позволява на пазара да се поддържат 
както  продукти за първоначално 
включване на по-ниска цена, така и 
висококласни продукти с по-висока 
цена и може да ускори въвеждането и 
проникването на нови продукти и 
услуги. Предоставянето на продукти 
на дребно на привлекателна цена, с 
което се подкрепя бързото 
проникване на нови масови услуги и по 
този начин се постига ранна 
доходност на новите мрежи, не 
следва да се възпрепятства от 
прекалено ограничаващо и 
неподходящо прилагане на тестове за 
ценови натиск. На операторите на 
мрежи или доставчиците на услуги, 
готови да се обвържат с рискови 
дългосрочни инвестиции,  не трябва 
да се забранява да предлагат 
привлекателни, но въпреки това 
печеливши оферти на 
потребителите, стига сравним 
оператор или доставчик на услуги, 
който е готов да се ангажира със 
същата сума или същия риск, да 
може да отправи същата в 
икономически план оферта.

Or. en

Обосновка

Съображение, което да ръководи националните регулаторни органи при прилагането 
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на ценово регулиране по член 13 от Директивата за достъпа.

Изменение 120
Amalia Sartori

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Съображение 14 в (ново)

Обща позиция на Съвета Изменение

(14в) Когато налагат мерки за ценови 
контрол, националните регулаторни 
органи следва да се стремят да 
позволят справедлива възвръщаемост 
за инвеститора, която може, където 
е уместно, да се адаптира, за да 
отразява рисковете, специфични за 
определен инвестиционен проект.  
Редът и условията могат да 
включват  договорености за 
ценообразуване в зависимост от 
обема или дължината на договора, 
стига подобни договорености да са в 
съответствие с правото на 
Общността. Въпреки това 
договорености за ценообразуване не 
следва да се позволяват, когато те 
биха довели до ефект на 
дискриминация в полза на оператора 
със значителна пазарна сила, 
включително чрез свиване на маржа, 
увеличаване на препятствията за 
навлизане на пазара или други видове 
пречки пред развитието на 
ефективна конкуренция в услугите за 
потребители и предприятия.

Or. en

Обосновка

Това изменение цели постигане на компромис между Парламента и Съвета, като 
изяснява измененията към член 13 от Директивата за достъпа и отразява 
необходимостта както от даване възможност за справедлива възвръщаемост за 
инвеститорите, така и за защита на конкуренцията.
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Изменение 121
Amalia Sartori

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Съображение 14 г (ново)

Обща позиция на Съвета Изменение

(14г) С оглед на размера на 
инвестициите, необходими за нови и 
усъвършенствани инфраструктури, 
споразуменията за сътрудничество 
между участниците на пазара биха 
могли, когато това е в съответствие 
с правото на Общността, да ускорят 
и укрепят въвеждането на мрежите 
от следващо поколение в полза на 
потребителите, стига 
конкуренцията да е защитена, 
включително чрез задължения за 
достъп, когато това се изисква 
съгласно процедурата за пазарен 
анализ.

Or. en

Обосновка

Това изменение цели постигане на компромис между Парламента и Съвета, като 
изяснява измененията към член 12 от Рамковата директива относно съвместното 
ползване на съоръжения, споделяне на рискове и инвестиции и изяснява връзката 
между член 12 от Рамковата директива и задълженията за достъп, наложени 
съгласно директивите.

Изменение 122
Amalia Sartori

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Съображение 14 д (ново)

Обща позиция на Съвета Изменение

(14д) Когато установяват правила за 
достъп относно оператори със 
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значителна пазарна сила, 
националните регулаторни органи 
следва да предоставят стимули за 
инвестиции в структури, които са 
подготвени за бъдещето и дават 
възможност бързо и лесно за достъп и 
новаторство от трети страни.  
Строителството на структури от 
оператори, посочени като оператори 
със значителна пазарна сила, които 
не предоставят бързо и лесно достъп, 
не следва да бъде възнаграждавано 
чрез регулаторния режим, например 
чрез прилагане на не толкова 
стриктни задължения в сравнение с 
тези, които биха били приложени 
иначе или чрез разпределянето върху 
трети страни на част от разходите 
за адаптиране на мрежата 
впоследствие за даване възможност 
за достъп.

Or. en

Обосновка

Това изменение цели да посочи в подробности начините, по които регулаторите 
могат да постигнат целите в член 8, като насърчават инвестиране, съвместимо с 
конкуренцията.

Изменение 123
Mary Honeyball

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Съображение 19 б (ново)

Обща позиция на Съвета Изменение

(19б) За да се допринесе за 
изпълнението на целите, посочени в 
член 8а от Директива 2002/21/EО 
(Рамкова директива), през 2010 г. по 
инициатива на държавите-членки, 
следва да се свика среща на високо 
равнище по въпросите на спектъра, с 
участието на Европейския 
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парламент, Комисията и всички 
заинтересовани страни. Срещата на 
високо равнище следва по-специално 
да допринесе за гарантиране на по-
голяма последователност в 
политиките относно спектъра в ЕС. 

Or. en

Обосновка

Една среща на високо равнище по въпросите на спектъра е важен и полезен форум, на 
който лицата, изготвящи политиките относно спектъра, да обсъдят ключови 
актуални въпроси. Въпреки това, като се има предвид времевата рамка до 2010 г., за 
съжаление ще бъде прекалено късно да се разглеждат въпроси, свързани с 
преминаването към цифрово излъчване и „цифровия дивидент“, тъй като повечето 
държави-членки ще имат вече действащи планове.

Изменение 124
Erna Hennicot-Schoepges

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Съображение 22

Обща позиция на Съвета Изменение

(22) Разпоредбите на настоящата 
директива за управление на 
радиочестотния спектър следва да 
съответстват на дейността на 
международните и регионалните 
организации в областта на управлението 
на радиочестотния спектър, като напр. 
Международния съюз по 
далекосъобщенията (ITU) и 
Европейската конференция по пощи и 
далекосъобщения (CEPT), с цел да се 
гарантира ефикасно управление и 
хармонизиране на използването на 
радиочестотния спектър в цялата 
Общност и в световен мащаб.

При прилагане на разпоредбите на 
настоящата директива за управление на 
радиочестотния спектър, държавите-
членки следва да действат в 
съответствие с правната рамка на 
международните и регионалните 
организации в областта на управлението 
на радиочестотния спектър, като напр. 
Международния съюз по 
далекосъобщенията (ITU) и 
Европейската конференция по пощи и 
далекосъобщения (CEPT), с цел да се 
гарантира ефикасно управление и 
хармонизиране на използването на 
радиочестотния спектър в цялата 
Общност и между държавите-членки 
и други членове на Международния 
съюз по далекосъобщения (ITU).
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Or. en

Обосновка

This AM seeks to reach a compromise between the Council and the Parliament (Rule 
62(2)(b)). The AM clarifies that the observation of the ITU RR is most important with regard 
to the relations amongst Member States of the European Union. When applying the neutrality 
principles (technology neutrality and service neutrality), EU Member States and the 
Commission have to act in conformity with ITU Radio Regulations (RR). Such reference does 
not prevent EU Member States from applying different – or more flexible – rules at 
Community level, as long as they do not cause harmful interferences with other countries. 
Hence, the ITU RR reference is necessary in order to preserve radiocommunications 
compatibility amongst EU Member States, maintain their protection and to provide legal 
procedures to solve problems.

Изменение 125
Rebecca Harms, Helga Trüpel

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Съображение 22

Обща позиция на Съвета Изменение

(22) Разпоредбите на настоящата 
директива за управление на 
радиочестотния спектър следва да 
съответстват на дейността на 
международните и регионалните 
организации в областта на управлението 
на радиочестотния спектър, като напр. 
Международния съюз по 
далекосъобщенията (ITU) и 
Европейската конференция по пощи и 
далекосъобщения (CEPT), с цел да се 
гарантира ефикасно управление и 
хармонизиране на използването на 
радиочестотния спектър в цялата 
Общност и в световен мащаб.

(22) При прилагане на разпоредбите на 
настоящата директива за управление на 
радиочестотния спектър държавите-
членки следва при своите действия да 
спазват правната рамка на 
международните и регионалните 
организации в областта на управлението 
на радиочестотния спектър, като напр. 
Международния съюз по 
далекосъобщенията (ITU) и 
Европейската конференция по пощи и 
далекосъобщения (CEPT), с цел да се 
гарантира ефикасно управление и, 
когато е уместно, хармонизиране на 
използването на радиочестотния 
спектър в цялата Общност и в световен 
мащаб.

Or. en

Adlib Express Watermark



AM\775029BG.doc PE421.390v01-00

BG

Обосновка

Това изменение се стреми да постигне компромис между Съвета и Парламента чрез 
изясняване, отнасящо се до спазването в юридически аспект на международните 
споразумения.

Изменение 126
Herbert Reul

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Съображение 22

Обща позиция на Съвета Изменение

(22) Разпоредбите на настоящата
директива за управление на 
радиочестотния спектър следва да 
съответстват на дейността на 
международните и регионалните 
организации в областта на управлението 
на радиочестотния спектър, като напр. 
Международния съюз по 
далекосъобщенията (ITU) и 
Европейската конференция по пощи и 
далекосъобщения (CEPT), с цел да се 
гарантира ефикасно управление и 
хармонизиране на използването на 
радиочестотния спектър в цялата 
Общност и в световен мащаб.

(22) При прилагане на разпоредбите на 
настоящата директива за управление на 
радиочестотния спектър държавите-
членки следва при своите действия да 
спазват правната рамка на 
международните и регионалните 
организации в областта на управлението 
на радиочестотния спектър, като напр. 
Международния съюз по 
далекосъобщенията (ITU) и 
Европейската конференция по пощи и 
далекосъобщения (CEPT), с цел да се 
гарантира ефикасно управление и, 
когато е уместно, хармонизиране на 
използването на радиочестотния 
спектър в цялата Общност и в световен 
мащаб.

Or. en

Обосновка

Това изменение се стреми да постигне компромис между Съвета и Парламента чрез 
изясняване, отнасящо се до спазването в юридически аспект на международните 
споразумения.
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Изменение 127
Mary Honeyball

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Съображение 26

Обща позиция на Съвета Изменение

(26) Гъвкавостта в управлението на 
радиочестотния спектър и достъпа до 
него следва да се повишат посредством 
разрешения, неутрални спрямо 
технологиите и услугите, което да 
позволи на ползвателите на спектъра да 
избират най-подходящите технологии и 
услуги, които да прилагат в честотни 
ленти, на разположение за електронни 
съобщителни услуги, според 
посоченото в националните таблици 
за разпределение на честоти и в 
радиорегламентите на 
Международния съюз по 
далекосъобщения („принципи на 
неутралност по отношение на 
технологиите и услугите“). 
Административното определяне на 
технологии и услуги следва да се 
прилага ако са застрашени цели от общ 
интерес и да бъде ясно обосновано и 
подлежащо на редовно преразглеждане.

(26) Гъвкавостта в управлението на 
радиочестотния спектър и достъпа до 
него следва да се повишат посредством 
разрешения, неутрални спрямо 
технологиите и услугите, което да 
позволи на ползвателите на спектъра да 
избират най-подходящите технологии и 
услуги, които да прилагат в честотни 
ленти, на разположение за електронни 
съобщителни услуги. 
Административното определяне на 
технологии и услуги следва да се 
прилага ако са застрашени цели от общ 
интерес и да бъде ясно обосновано и 
подлежащо на редовно преразглеждане.

Or. en

Обосновка

Въпреки че ЕП предложи да се заличи това съображение, за да бъде приведено в 
съответствие с предложените в параграфи 3 и 4 от член 9 разпоредби, считаме, че 
някои негови аспекти са полезни и следва да бъдат запазени.  
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Изменение 128
Rebecca Harms, Helga Trüpel

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Recital 28

Обща позиция на Съвета Изменение

(28) Ползвателите на спектъра следва 
също така да могат свободно да избират 
услугите, които желаят да предлагат в 
радиочестотния спектър, при спазване 
на преходни мерки за зачитане на 
придобити по-рано права. Следва да 
бъдат разрешени изключения от 
принципа на неутралност по 
отношение на услугите, когато са 
необходими и пропорционални, като 
тези изключения следва да изискват 
предоставянето на конкретна услуга за 
постигане на ясно определени цели от 
общ интерес, като безопасността на 
живота, необходимостта да се насърчава 
социалното, регионално и териториално 
сближаване или избягване на 
неефикасното използване на 
радиочестотния спектър. Тези цели 
следва да включват насърчаването на 
културно и езиково многообразие и 
медиен плурализъм, определени от 
държавите-членки в съответствие с 
правото на Общността. Освен в 
случаите, необходими за защита 
безопасността на живота или за 
изпълнение на други цели от общ 
интерес, изключенията не следва да 
водят до изключително използване само 
за определени услуги, а по-скоро да 
дават приоритет, така че в същата 
честотна лента да може съвместно да 
съществуват други услуги или 
технологии, доколкото това е възможно.

(28) Ползвателите на спектъра следва 
също така да могат свободно да избират 
услугите, които желаят да предлагат в 
радиочестотния спектър, при спазване 
на преходни мерки за зачитане на 
придобити по-рано права. От друга 
страна следва да бъдат разрешени 
мерки, когато са необходими и 
пропорционални, като тези мерки
следва да изискват предоставянето на 
конкретна услуга за постигане на ясно 
определени цели от общ интерес, като 
безопасността на живота, 
необходимостта да се насърчава 
социалното, регионално и териториално 
сближаване или избягване на 
неефикасното използване на 
радиочестотния спектър. Тези цели 
следва да включват насърчаването на 
културно и езиково многообразие и 
медиен плурализъм, определени от 
държавите-членки в съответствие с 
правото на Общността. Освен в 
случаите, необходими за защита 
безопасността на живота или по 
изключение за изпълнение на други 
цели от общ интерес, мерките не 
следва да водят до изключително 
използване само за определени услуги, а 
по-скоро да дават приоритет, така че в 
същата честотна лента да може 
съвместно да съществуват други услуги 
или технологии, доколкото това е 
възможно.

Or. en
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Обосновка

Това изменение се стреми да постигне компромис между Съвета и Парламента и 
същевременно да осигури съгласуваност на формулировките с член 9, параграф 4 от 
Рамковата директива. 

Изменение 129
Herbert Reul

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Съображение 28

Обща позиция на Съвета Изменение

(28) Ползвателите на спектъра следва 
също така да могат свободно да избират 
услугите, които желаят да предлагат в 
радиочестотния спектър, при спазване 
на преходни мерки за зачитане на 
придобити по-рано права. Следва да 
бъдат разрешени изключения от 
принципа на неутралност по 
отношение на услугите, когато са 
необходими и пропорционални, като 
тези изключения следва да изискват 
предоставянето на конкретна услуга за 
постигане на ясно определени цели от 
общ интерес, като безопасността на 
живота, необходимостта да се насърчава 
социалното, регионално и териториално 
сближаване или избягване на 
неефикасното използване на 
радиочестотния спектър. Тези цели 
следва да включват насърчаването на 
културно и езиково многообразие и 
медиен плурализъм, определени от 
държавите-членки в съответствие с 
правото на Общността. Освен в 
случаите, необходими за защита 
безопасността на живота или за 
изпълнение на други цели от общ 
интерес, изключенията не следва да 
водят до изключително използване само 
за определени услуги, а по-скоро да 
дават приоритет, така че в същата 
честотна лента да може съвместно да 

(28) Ползвателите на спектъра следва 
също така да могат свободно да избират 
услугите, които желаят да предлагат в 
радиочестотния спектър, при спазване 
на преходни мерки за зачитане на 
придобити по-рано права. От друга 
страна следва да бъдат разрешени 
мерки, когато са необходими и 
пропорционални, като тези мерки
следва да изискват предоставянето на 
конкретна услуга за постигане на ясно 
определени цели от общ интерес, като 
безопасността на живота, 
необходимостта да се насърчава 
социалното, регионално и териториално 
сближаване или избягване на 
неефикасното използване на 
радиочестотния спектър. Тези цели 
следва да включват насърчаването на 
културно и езиково многообразие и 
медиен плурализъм, определени от 
държавите-членки в съответствие с 
правото на Общността. Освен в 
случаите, необходими за защита 
безопасността на живота или по 
изключение за изпълнение на други 
цели от общ интерес, мерките не 
следва да водят до изключително 
използване само за определени услуги, а 
по-скоро да дават приоритет, така че в 
същата честотна лента да може 
съвместно да съществуват други услуги 
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съществуват други услуги или 
технологии, доколкото това е възможно.

или технологии, доколкото това е 
възможно.

Or. en

Обосновка

Това изменение се стреми да постигне компромис между Съвета и Парламента и 
същевременно да осигури съгласуваност на формулировките с член 9, параграф 4 от 
Рамковата директива. 

Изменение 130
Rebecca Harms, Helga Trüpel

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Съображение 60

Обща позиция на Съвета Изменение

(60) По-специално на Комисията следва 
да се предоставят правомощия да 
приема препоръки и/или мерки за 
изпълнение във връзка с 
нотификациите съгласно член 7 от 
Рамковата директива; 
хармонизирането в областта на 
радиочестотния спектър и 
номерирането, както и по въпроси, 
свързани със сигурността на мрежи и 
услуги; установяването на съответните 
пазари на продукти и услуги; 
установяването на транснационални 
пазари; прилагането на стандартите и 
хармонизираното прилагане на 
разпоредбите на регулаторната рамка. 
На Комисията следва също така да се 
предоставят правомощия да приема 
мерки за изпълнение за актуализиране 
на приложения I и II към Директивата за 
достъпа към пазарните и 
технологичните промени. Тъй като тези 
мерки са от общ характер и са 
предназначени да изменят 
несъществени елементи на тези
директиви, включително чрез добавяне 

По-специално на Комисията следва да 
се предоставят правомощия да приема 
препоръки и/или мерки за изпълнение 
във връзка с хармонизирането в 
областта на общите разрешения за 
ползване на радиочестотния спектър и 
номерирането, както и по въпроси, 
свързани със сигурността на мрежи и 
услуги; установяването на съответните 
пазари на продукти и услуги; 
установяването на транснационални 
пазари; прилагането на стандартите и 
хармонизираното прилагане на 
разпоредбите на регулаторната рамка. 
На Комисията следва също така да се 
предоставят правомощия да приема 
мерки за изпълнение за актуализиране 
на приложения I и II към Директивата за 
достъпа към пазарните и 
технологичните промени. Тъй като тези 
мерки са от общ характер и са 
предназначени да изменят 
несъществени елементи на тези 
директиви, включително чрез добавяне 
на нови несъществени елементи, те 
трябва да бъдат приети в съответствие с 
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на нови несъществени елементи, те 
трябва да бъдат приети в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
предвидена в член 5a от 
Решение 1999/468/EО,

процедурата по регулиране с контрол, 
предвидена в член 5a от 
Решение 1999/468/EО. 

Or. en

Обосновка

Това изменение се стреми да постигне компромис между Съвета и Парламента, като 
отчита резултата от първо четене, според който хармонизирането на 
индивидуалното ползване на спектъра следва да се урежда чрез законодателен акт, а 
не чрез комитология.

Изменение 131
Herbert Reul

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Съображение 60

Обща позиция на Съвета Изменение

(60) По-специално на Комисията следва 
да се предоставят правомощия да 
приема препоръки и/или мерки за 
изпълнение във връзка с 
нотификациите съгласно член 7 от 
Рамковата директива; 
хармонизирането в областта на 
радиочестотния спектър и 
номерирането, както и по въпроси, 
свързани със сигурността на мрежи и 
услуги; установяването на съответните 
пазари на продукти и услуги; 
установяването на транснационални 
пазари; прилагането на стандартите и 
хармонизираното прилагане на 
разпоредбите на регулаторната рамка. 
На Комисията следва също така да се 
предоставят правомощия да приема 
мерки за изпълнение за актуализиране
на приложения I и II към Директивата за 
достъпа към пазарните и 

По-специално на Комисията следва да 
се предоставят правомощия да приема 
препоръки и/или мерки за изпълнение 
във връзка с хармонизирането в 
областта на общите разрешения за 
ползване на радиочестотния спектър и 
номерирането, както и по въпроси, 
свързани със сигурността на мрежи и 
услуги; установяването на съответните 
пазари на продукти и услуги; 
установяването на транснационални 
пазари; прилагането на стандартите и 
хармонизираното прилагане на 
разпоредбите на регулаторната рамка. 
На Комисията следва също така да се 
предоставят правомощия да приема 
мерки за изпълнение за актуализиране 
на приложения I и II към Директивата за 
достъпа към пазарните и 
технологичните промени. Тъй като тези 
мерки са от общ характер и са 
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технологичните промени. Тъй като тези 
мерки са от общ характер и са 
предназначени да изменят 
несъществени елементи на тези 
директиви, включително чрез добавяне 
на нови несъществени елементи, те 
трябва да бъдат приети в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
предвидена в член 5a от 
Решение 1999/468/EО,

предназначени да изменят 
несъществени елементи на тези 
директиви, включително чрез добавяне 
на нови несъществени елементи, те 
трябва да бъдат приети в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
предвидена в член 5a от 
Решение 1999/468/EО. 

Or. en

Обосновка

Това изменение се стреми да постигне компромис между Съвета и Парламента, като 
отчита резултата от първо четене, според който хармонизирането на 
индивидуалното ползване на спектъра следва да се урежда чрез законодателен акт, а 
не чрез комитология.

Изменение 132
Robert Goebbels, Andres Tarand

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 1 – точка 8 – буква б a (нова)
Директива 2002/21/ЕО
Член 8 – параграф 2 – буква б

Обща позиция на Съвета Изменение

бa) в параграф 2, буква б) се заменя със 
следния текст:
„б) гарантиране, че няма нарушаване 
или ограничаване на конкуренцията в 
сектора на електронните съобщения 
и услугите на информационното 
общество, в частност при 
доставянето на и достъпа до 
съдържание, електронни съобщения и 
услуги на информационното 
общество във всички мрежи.“

Or. en
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Обосновка

Това изменение възстановява изменение 58, прието на първо четене от Парламента 
на 24 септември 2008 г. T6/0449/2008 (член 62, параграф 2, буква а)) като 
същевременно взема предвид принципа на отворените мрежи, за да гарантира, че 
всички потребители могат да се възползват изцяло от информационното общество и 
неговите нововъведения.

Изменение 133
Rebecca Harms, Helga Trüpel, David Hammerstein

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 1 – точка 8 – буква б a (нова)
Директива 2002/21/ЕО
Член 8 – параграф 2 – буква б

Обща позиция на Съвета Изменение

бa) в параграф 2, буква б) се заменя със 
следния текст:
„б) гарантиране, че няма нарушаване 
или ограничаване на конкуренцията в 
сектора на електронните съобщения 
и услугите на информационното 
общество, в частност при 
доставянето на и достъпа до 
съдържание, електронни съобщения и 
услуги на информационното 
общество във всички мрежи;“

Or. en

Изменение 134
Rebecca Harms, Helga Trüpel, David Hammerstein

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 1 – точка 8 – буква е a (нова)
Директива 2002/21/ЕО
Член 8 – параграф 4 – буква еa (нова)

Обща позиция на Съвета Изменение

еa) в параграф 4, се добавя буква еa):
„еа) прилагане на принципа, че 
крайните потребители следва да 
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имат достъп до и да 
разпространяват всякакво 
съдържание и да използват всякакви 
приложения и/или услуги по свой 
избор.“

Or. en

Обосновка

Това изменение частично възстановява изменение 61, прието на първо четене от 
Парламента на 24 септември 2008 г., T6/0449/2008 (член 62, параграф 2, буква a)).

Изменение 135
Rebecca Harms, Helga Trüpel, David Hammerstein

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 1 – точка 8 – буква е б (нова)
Директива 2002/21/ЕО
Член 8 – параграф 4 – буква е б (нова)

Обща позиция на Съвета Изменение

еб) в параграф 4, се добавя буква еб):
„еб) прилагане на принципа, съгласно 
който не могат да се налагат 
каквито и да е ограничения върху 
основните права и свободи на 
крайните потребители без 
предварително решение от страна на 
съдебните органи, и по-специално в 
съответствие с член 11 от Хартата 
на основните права на Европейския 
съюз относно свободата на изразяване 
на мнение и свободата на 
информация, освен когато 
обществената сигурност е 
застрашена, в които случаи 
решението може да е последващо.”

Or. en

Обосновка

Това изменение възстановява изменение 138, прието на първо четене от Парламента 
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на 24 септември 2008 г.

Изменение 136
Fiona Hall, Mary Honeyball

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 1 – точка 8 – буква ж
Директива 2002/21/ЕО
Член 8 – параграф 5 – буква a

Обща позиция на Съвета Изменение

a) насърчаване на регулаторна 
предвидимост;

a) насърчаване на регулаторна 
предвидимост чрез гарантиране на 
прилагането на регулаторните 
условия в продължение на 
достатъчен период;

Or. en

Обосновка

Изменението на ЕП би изисквало от НРО да гарантират прилагането на 
последователни регулаторни подходи в последователни периоди за преглед на пазара, 
като така би се създала правна несигурност, тъй като от НРО се изисква да 
преразглеждат регулаторните си решения при всеки преглед на пазара (като по този 
начин те не могат да гарантират приемственост на подхода). Предложената нова 
компромисна формулировка е предназначена да предостави възможно най-голяма 
съответстваща на правната рамка регулаторна предсказуемост. 

Изменение 137
Erika Mann

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 1 – точка 8 – буква ж
Директива 2002/21/ЕО
Член 8 – параграф 5 – буква a

Обща позиция на Съвета Изменение

a) насърчаване на регулаторна 
предвидимост;

а) насърчаване на регулаторна 
предвидимост чрез последователност 
на корективните мерки в 
продължение на последователни 
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периоди на преглед, както е уместно;

Or. en

Обосновка

Това изменение дава възможност на НРО да се ангажират с корективни мерки , т.е. с  
реални условия за достъп, което е особено важно за решенията за инвестиции в нови и 
усъвършенствани инфраструктури. Разбира се, въпреки това би трябвало да се 
извършват редовни прегледи на пазара.

Изменение 138
Angelika Niebler

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 1 – точка 8 – буква ж
Директива 2002/21/ЕО
Член 8 – параграф 5 – буква а

Обща позиция на Съвета Изменение

а) насърчаване на регулаторна 
предвидимост; 

а) насърчаване на регулаторна 
предвидимост чрез последователност 
на корективните мерки в 
продължение на няколко прегледа на 
пазара, както е уместно;

Or. en

Обосновка

Възстановяване на текста от първо четене. Решенията за инвестиции в нови и 
усъвършенствани инфраструктури трябва да се вземат сега. Това изисква 
последователен регулаторен подход.

Изменение 139
Erika Mann

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 1 – точка 8 – буква ж
Директива 2002/21/ЕО
Член 8 – параграф 5 – буква г
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Обща позиция на Съвета Изменение

г) насърчаване на ефикасни инвестиции 
и иновации в нова и подобрена 
инфраструктура, включително чрез
отчитане на инвестиционните 
рискове;

г) насърчаване на ефикасни инвестиции 
и иновации в нова и подобрена 
инфраструктура, включително чрез
гарантиране на това, че условията за 
достъп до съоръженията отчитат 
по подходящ начин риска, поет от 
инвестиращите предприятия, като 
насърчават, когато и където е 
уместно, споделяне на рисковете 
между инвеститори и потребители, 
търсещи достъп, и чрез даване на 
възможност за ценова гъвкавост;

Or. en

Обосновка

Компромисният текст цели да даде на НРО гъвкави инструменти за насърчаване на 
инвестициите в нови и усъвършенствани мрежи за достъп. Справедливото поделяне 
на риска в условията за достъп и ценовата гъвкавост за различните продукти може 
да даде импулс на въвеждането на нови мрежи, като същевременно стимулира 
конкуренцията чрез насърчаване на привлекателни оферти за крайните потребители.

Изменение 140
Angelika Niebler

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 1 – точка 8 – буква ж
Директива 2002/21/ЕО
Член 8 – параграф 5 – буква г

Обща позиция на Съвета Изменение

г) насърчаване на ефикасни инвестиции 
и иновации в нова и подобрена 
инфраструктура, включително чрез 
отчитане на инвестиционните 
рискове;

г) насърчаване на ефикасни инвестиции 
и иновации в нова и подобрена 
инфраструктура, включително чрез 
насърчаване на поделянето на 
инвестиции и гарантиране на 
подходящо поделяне на риска между 
инвеститора и предприятията, 
които се ползват от достъп до 
новите съоръжения;
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Or. en

Обосновка

Възстановяване на текста от първо четене. Решенията за инвестиции в нови и 
усъвършенствани инфраструктури трябва да се вземат сега. Това изисква 
последователен регулаторен подход.

Изменение 141
Gunnar Hökmark

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 1 – точка 8 – буква ж
Директива 2002/21/ЕО
Член 8 – параграф 5 – буква г

Обща позиция на Съвета Изменение

г) насърчаване на ефикасни инвестиции 
и иновации в нова и подобрена 
инфраструктура, включително чрез
отчитане на инвестиционните 
рискове; 

г) насърчаване на ефикасни инвестиции 
и иновации в нова и подобрена 
инфраструктура, включително чрез 
гарантиране, че всяко задължение за 
достъп отчита в подходяща степен 
риска, поет от инвестиращите 
предприятия;

Or. en

Обосновка

Това изменение се стреми да постигне компромис между Парламента и Съвета 
относно въпроси на достъпа и ценообразуването за достъпа от следващо поколение.

Изменение 142
Anne Laperrouze, Fiona Hall, Lena Ek

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 1 – точка 8 – буква ж
Директива 2002/21/ЕО
Член 8 – параграф 5 – буква г
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Обща позиция на Съвета Изменение

г) насърчаване на ефикасни инвестиции 
и иновации в нова и подобрена 
инфраструктура, включително чрез
отчитане на инвестиционните 
рискове;

г) насърчаване на ефикасни инвестиции 
и иновации в нова и подобрена
инфраструктура, включително чрез 
гарантиране, че всяко задължение за 
достъп отчита в подходяща степен 
риска, поет от инвестиращите 
предприятия;

Or. en

Обосновка

Това изменение се стреми да постигне компромис между Парламента и Съвета 
относно въпроси на достъпа и ценообразуването за достъпа от следващо поколение.

Изменение 143
Herbert Reul

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 1 – точка 9
Директива 2002/21/ЕО
Член 8 а

Обща позиция на Съвета Изменение

Стратегическо планиране и 
координиране на политиката в областта 
на радиочестотния спектър в 
Европейския Съюз

Стратегическо планиране и 
координиране на политиката в областта 
на радиочестотния спектър

1. Държавите-членки си сътрудничат 
помежду си и с Комисията при 
стратегическото планиране, 
координиране и хармонизиране на 
използването на радиочестотния 
спектър в Европейския съюз. За тази 
цел те отчитат inter alia икономическите 
аспекти, аспекти, свързани с 
безопасността, здравето, обществения 
интерес, свободата на изразяване, 
културни, научни, социални и 
технически аспекти на политиките на 
ЕС, както и разнородните интереси на 

1. Държавите-членки си сътрудничат 
помежду си и с Комисията при 
стратегическото планиране, 
координиране и хармонизиране на 
използването на радиочестотния 
спектър в Европейската общност. За 
тази цел те отчитат inter alia 
икономическите аспекти, аспекти, 
свързани с безопасността, здравето, 
обществения интерес, свободата на 
изразяване, културни, научни, социални 
и технически аспекти на политиките на 
ЕС, както и разнородните интереси на 
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групите от ползватели на 
радиочестотния спектър с оглед 
оптимизирането на използването на 
радиочестотния спектър и избягването 
на вредни смущения.

групите от ползватели на 
радиочестотния спектър с оглед 
оптимизирането на използването на 
радиочестотния спектър и избягването 
на вредни смущения.

2. Държавите-членки насърчават 
координацията на подходите в 
Европейския съюз, свързани с 
политиката за радиочестотния спектър, 
и, ако е необходимо, хармонизираните 
условия във връзка с наличността и 
ефикасното използване на 
радиочестотния спектър, необходими за 
създаването и функционирането на 
вътрешния пазар в сектора на 
електронните съобщения.

2. Като си сътрудничат помежду си и 
с Комисията, държавите-членки
насърчават координацията на подходите 
в Европейската общност, свързани с 
политиката за радиочестотния спектър, 
и, ако е необходимо, хармонизираните 
условия във връзка с наличността и 
ефикасното използване на 
радиочестотния спектър, необходими за 
създаването и функционирането на 
вътрешния пазар в сектора на 
електронните съобщения.

3. Държавите-членки насърчават
ефективната координация на интересите 
на ЕС в международните организации, 
компетентни по въпросите на 
радиочестотния спектър. Когато това е 
необходимо за насърчаване на 
ефективната координация, 
Комисията, като отчита в максимална 
степен становището на Групата за 
политиката в областта на 
радиочестотния спектър, създадена с 
Решение 622/2002/ЕО на Комисията 
от 26 юли 2002 г. за създаване на група 
за политиката в областта на 
радиочестотния спектър, може да 
предложи общи цели на политиката на 
Европейския парламент и на Съвета.

3. Когато това е необходимо за 
осигуряването на ефективната 
координация на интересите на 
Европейската общност в 
международните организации, 
компетентни по въпросите на 
радиочестотния спектър, Комисията, 
като отчита в максимална степен 
становището на Групата за политиката в 
областта на радиочестотния спектър, 
може да предложи общи цели на 
политиката на Европейския парламент и 
на Съвета.

4. Като отчита в максимална степен 
становището на Групата за 
политиката в областта на 
радиочестотния спектър, Комисията
може да прави законодателни 
предложения за създаването на 
многогодишни програми за политиката 
в областта на радиочестотния спектър.

4.  Като отчита в максимална степен 
становището на КПРС, Комисията може 
да прави законодателни предложения 
пред Европейския парламент и 
Съвета за създаването на 
многогодишни програми за политиката 
в областта на радиочестотния спектър.
Тези програми предвиждат 
ориентациите и целите на 
политиката за стратегическото 
планиране, координирането и 
хармонизирането на използването на 
радиочестотния спектър в 
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Общността в съответствие с 
разпоредбите на настоящата 
директива и Специфичните 
директиви.

Or. en

Обосновка

Изменението се стреми да постигне компромис между Съвета и Парламента, като 
се взема предвид това, че целта на настоящата директива и на Специфичните 
директиви е да се създаде вътрешен пазар на електронни съобщения.

Изменение 144
Rebecca Harms, Helga Trüpel

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 1 – точка 9
Директива 2002/21/ЕО
Член 8 а

Обща позиция на Съвета Изменение

Стратегическо планиране и 
координиране на политиката в областта 
на радиочестотния спектър в 
Европейския Съюз

Стратегическо планиране и 
координиране на политиката в областта 
на радиочестотния спектър

1. Държавите-членки си сътрудничат 
помежду си и с Комисията при 
стратегическото планиране, 
координиране и хармонизиране на 
използването на радиочестотния 
спектър в Европейския съюз. За тази 
цел те отчитат inter alia икономическите 
аспекти, аспекти, свързани с 
безопасността, здравето, обществения 
интерес, свободата на изразяване, 
културни, научни, социални и 
технически аспекти на политиките на 
ЕС, както и разнородните интереси на 
групите от ползватели на 
радиочестотния спектър с оглед 
оптимизирането на използването на 
радиочестотния спектър и избягването 
на вредни смущения.

1. Държавите-членки си сътрудничат 
помежду си и с Комисията при 
стратегическото планиране, 
координиране и хармонизиране на 
използването на радиочестотния 
спектър в Европейската общност. За 
тази цел те отчитат inter alia 
икономическите аспекти, аспекти, 
свързани с безопасността, здравето, 
обществения интерес, свободата на 
изразяване, културни, научни, социални 
и технически аспекти на политиките на 
ЕС, както и разнородните интереси на 
групите от ползватели на 
радиочестотния спектър с оглед 
оптимизирането на използването на 
радиочестотния спектър и избягването 
на вредни смущения.
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2. Държавите-членки насърчават 
координацията на подходите в 
Европейския съюз, свързани с 
политиката за радиочестотния спектър, 
и, ако е необходимо, хармонизираните 
условия във връзка с наличността и 
ефикасното използване на 
радиочестотния спектър, необходими за 
създаването и функционирането на 
вътрешния пазар в сектора на 
електронните съобщения.

2. Като си сътрудничат помежду си и 
с Комисията, държавите-членки
насърчават координацията на подходите 
в Европейската общност, свързани с 
политиката за радиочестотния спектър, 
и, ако е необходимо, хармонизираните 
условия във връзка с наличността и 
ефикасното използване на 
радиочестотния спектър, необходими за 
създаването и функционирането на 
вътрешния пазар в сектора на 
електронните съобщения.

3. Държавите-членки насърчават
ефективната координация на интересите 
на ЕС в международните организации, 
компетентни по въпросите на 
радиочестотния спектър. Когато това е 
необходимо за насърчаване на 
ефективната координация, 
Комисията, като отчита в максимална
степен становището на Групата за 
политиката в областта на 
радиочестотния спектър, създадена с 
Решение 622/2002/ЕО на Комисията 
от 26 юли 2002 г. за създаване на група 
за политиката в областта на 
радиочестотния спектър, може да 
предложи общи цели на политиката на 
Европейския парламент и на Съвета.

3. Когато това е необходимо за 
осигуряването на ефективната 
координация на интересите на 
Европейската общност в 
международните организации, 
компетентни по въпросите на 
радиочестотния спектър, Комисията, 
като отчита в максимална степен 
становището на Групата за политиката в 
областта на радиочестотния спектър, 
може да предложи общи цели на 
политиката на Европейския парламент и 
на Съвета.

4. Като отчита в максимална степен 
становището на Групата за 
политиката в областта на 
радиочестотния спектър, Комисията 
може да прави законодателни 
предложения за създаването на 
многогодишни програми за политиката 
в областта на радиочестотния спектър.

4. Като отчита в максимална степен 
становището на КПРС, Комисията може 
да прави законодателни предложения 
пред Европейския парламент и 
Съвета за създаването на 
многогодишни програми за политиката 
в областта на радиочестотния спектър.
Тези програми предвиждат 
ориентациите и целите на 
политиката за стратегическото 
планиране, координирането и 
хармонизирането на използването на 
радиочестотния спектър в 
Общността в съответствие с 
разпоредбите на настоящата 
директива и Специфичните 
директиви.
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Or. en

Обосновка

Изменението се стреми да постигне компромис между Съвета и Парламента, като 
се взема предвид това, че целта на настоящата директива и на Специфичните 
директиви е да се създаде вътрешен пазар на електронни съобщения.

Изменение 145
Herbert Reul

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 1 – точка 11
Директива 2002/21/ЕО
Член 9б – параграф 2 а (нов)

Обща позиция на Съвета Изменение

2а. Комисията може да приеме 
подходящи мерки за изпълнение, за да 
се определят честотните ленти, за 
които права на ползване могат да се 
прехвърлят или отдават под наем 
между предприятия. Тези мерки не 
обхващат честоти, които се 
използват за разпръскване на радио- и 
телевизионен сигнал.
Тези технически мерки за изпълнение, 
предназначени да изменят 
несъществени елементи от 
настоящата директива чрез 
допълването ѝ, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в 
член 22, параграф 3.

Or. en

Обосновка

Това изменение се стреми да постигне компромис между Съвета и Парламента, при 
спазване на йерархията на компетенциите, определени в съответствие с член 8а от 
настоящата директива. С него също така се подсигурява това, че не биха били 
непременно изключени целите честотни ленти, които понастоящем се използват за 
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разпръскване на радио- и телевизионен сигнал, например по отношение на цифровия 
дивидент.

Изменение 146
Rebecca Harms, Helga Trüpel

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 1 – точка 11
Директива 2002/21/ЕО
Член 9б – параграф 2 а (нов)

Обща позиция на Съвета Изменение

2а. Комисията може да приеме 
подходящи мерки за изпълнение, за да 
се определят честотните ленти, за 
които права на ползване могат да се 
прехвърлят или отдават под наем 
между предприятия. Тези мерки не 
обхващат честоти, които се 
използват за разпръскване на радио- и 
телевизионен сигнал.
Тези технически мерки за изпълнение, 
предназначени да изменят 
несъществени елементи от 
настоящата директива чрез 
допълването ѝ, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в 
член 22, параграф 3.

Or. en

Обосновка

Това изменение се стреми да постигне компромис между Съвета и Парламента, при 
спазване на йерархията на компетенциите, определени в съответствие с член 8а от 
настоящата директива. С него също така се подсигурява това, че не биха били 
непременно изключени целите честотни ленти, които понастоящем се използват за 
разпръскване на радио- и телевизионен сигнал, например по отношение на цифровия 
дивидент.
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Изменение 147
Herbert Reul, Werner Langen

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 1 – точка 16
Директива 2002/21/ЕО
Член 14 – параграф 3

Обща позиция на Съвета Изменение

3. Когато дадено предприятие 
притежава значителна пазарна сила на 
специфичен пазар, то може също така да 
се смята за притежаващо значителна 
пазарна сила както и на друг тясно 
свързан пазар, когато връзките между 
двата пазара са такива, че позволяват 
пазарната сила, упражнявана върху 
единния пазар, да бъде съответно 
отнесена на другия пазар, като с това се 
увеличава пазарната сила на 
предприятието. Поради това, съгласно 
членове 9, 10, 11 и 13 от Директива 
2002/19/ЕО (Директива за достъпа) 
може да се прилагат корективни мерки, 
целящи предотвратяване на подобно 
пренасяне върху свързания пазар, а 
когато тези корективни мерки не са 
достатъчни, може да се прилагат 
корективни мерки съгласно член 17 от 
Директива 2002/22/ЕО (Директива за 
универсалната услуга).

3. Когато дадено предприятие 
притежава значителна пазарна сила на 
специфичен пазар (първия пазар), то 
може също така да се смята за 
притежаващо значителна пазарна сила и 
на друг тясно свързан пазар (втория 
пазар), когато връзките между двата 
пазара са такива, че позволяват 
пазарната сила, упражнявана върху 
първия пазар, да бъде съответно 
отнесена на втория пазар, като с това се 
увеличава пазарната сила на 
предприятието. Поради това, съгласно 
членове от 8 до 13 от Директива 
2002/19/ЕО (Директива за достъпа) или 
член 17 от Директива 2002/22/ЕО 
(Директива за универсалната услуга)
може да се прилагат корективни 
мерки на втория пазар, когато 
корективните мерки на първия пазар 
се окажат недостатъчни за 
предотвратяването на такова 
пренасяне на пазарна сила.

Or. en

Обосновка

Изменението изяснява, че намесата на свързан пазар е подходяща само когато 
корективните мерки на първоначалния пазар, на който е установена значителна 
пазарна сила, са недостатъчни за предотвратяването на така нареченото 
"пренасяне" на пазарна сила.
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Изменение 148
Robert Goebbels, Andres Tarand

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 2 – точка 3 – буква а a (нова)
Директива 2002/19/ЕО
Член 5 – параграф 1 – буква а

Обща позиция на Съвета Изменение

aa) в параграф 1 буква a) се заменя със 
следния текст:
„a) в степента, в която това е 
необходимо, за да се осигури 
свързаност между всички крайни 
устройства или справедлив и разумен 
достъп до услуги и приложения на 
трети лица, задължения върху 
предприятията, които контролират 
достъпа до крайни потребители, 
включително, по основателни 
причини, задължението да 
постигнат взаимосвързаност между 
своите мрежи и да предоставят 
достъп, ако това все още не е 
направено, или да постигнат 
оперативна съвместимост между 
своите услуги при справедливи, 
прозрачни и разумни условия;“

Or. en

Обосновка

Това изменение се стреми да постигне компромис между Съвета и Парламента (член 
62, параграф 2, буква б)), като същевременно се укрепва солидно установеният 
принцип на свързаност между всички крайни устройства, разширявайки неговия 
обхват, така че в него да се включат не само услугите, но и приложенията. 
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Изменение 149
Rebecca Harms, Helga Trüpel, David Hammerstein

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 2 – точка 3 – буква аа (нова)
Директива 2002/19/ЕО
Член 5 – параграф 1 – буква а

Обща позиция на Съвета Изменение

aa) в параграф 1 буква a) се заменя със 
следния текст:
„a) в степента, в която това е 
необходимо, за да се осигури 
свързаност между всички крайни 
устройства или справедлив и разумен 
достъп до услуги и приложения на 
трети лица, задължения върху 
предприятията, които контролират 
достъпа до крайни потребители, 
включително, по основателни 
причини, задължението да 
постигнат взаимосвързаност между 
своите мрежи и да предоставят 
достъп, ако това все още не е 
направено, или да постигнат 
оперативна съвместимост между 
своите услуги при справедливи, 
прозрачни и разумни условия;“

Or. en

Обосновка

Предложените от Парламента разпоредби, които подкрепят солидно установения 
принцип на свързаност между всички крайни устройства, следва да бъдат 
затвърдени, като се разшири неговия обхват, така че в него да се включат не само 
услугите, но и приложенията.
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Изменение 150
Robert Goebbels, Andres Tarand

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 2 – точка 7 – буква a
Директива 2002/19/ЕО
Член 9 – параграф 1

Обща позиция на Съвета Изменение

1. В съответствие с разпоредбите на 
член 8 националните регулаторни 
органи може да налагат задължения за 
прозрачност във връзка с взаимното 
свързване и/или достъпа, които изискват 
от операторите да публикуват конкретна 
информация, като например счетоводни 
данни, технически спецификации, 
характеристики на мрежата, реда и 
условията за доставка и използване, 
включително политиките за управление 
на трафика, и цените.

1. В съответствие с разпоредбите на 
член 8 националните регулаторни 
органи може да налагат задължения за 
прозрачност във връзка с взаимното 
свързване и/или достъпа, които изискват 
от операторите да публикуват конкретна 
информация, като например счетоводни 
данни, технически спецификации, 
характеристики на мрежата, реда и 
условията за доставка и използване, 
включително целта и въздействието 
на политиките за управление на 
трафика, и цените.

Or. en

Обосновка

Следва да не съществува ограничение по отношение на избора на услуги и приложения 
от страна на потребителите. Следва да се избягва въвеждането на ограничения 
посредством договаряне на взаимосвързаност и достъп при услуги на едро. Вместо 
това е необходимо да се засили прозрачността по отношение на политиките за 
управление на трафика, тъй като тя е от съществено значение за създаването на 
възможности за връзка за крайния потребител. 

Изменение 151
Rebecca Harms, Helga Trüpel, David Hammerstein

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 2 – точка 7 – буква a
Директива 2002/19/ЕО
Член 9 – параграф 1

Обща позиция на Съвета Изменение

1. В съответствие с разпоредбите на 1. В съответствие с разпоредбите на 
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член 8 националните регулаторни 
органи може да налагат задължения за 
прозрачност във връзка с взаимното 
свързване и/или достъпа, които изискват 
от операторите да публикуват конкретна 
информация, като например счетоводни 
данни, технически спецификации, 
характеристики на мрежата, реда и 
условията за доставка и използване, 
включително политиките за управление 
на трафика, и цените.

член 8 националните регулаторни 
органи може да налагат задължения за 
прозрачност във връзка с взаимното 
свързване и/или достъпа, които изискват 
от операторите да публикуват конкретна 
информация, като например счетоводни 
данни, технически спецификации, 
характеристики на мрежата, реда и 
условията за доставка и използване, 
включително целта и въздействието 
на политиките за управление на 
трафика, и цените.

Or. en

Обосновка

There should be no restriction on users’ choice of services and applications (which this text 
would otherwise legitimise) and it should be prevented that restrictions are introduced 
through wholesale acess and interconnection arrangements, but rather transparency about 
traffice management policies. Traffic management that is essential to manage congestion and 
provide the end-user with connectivity should be jusified, as proposed by the Council 
Common Position wording. The Council text can be slighly improved to better describe the 
purpose and likely effect of the policies.  Mention of other types of restricions should 
therefore be removed. 

Изменение 152
Angelika Niebler

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 2 – точка 9 – буква a
Директива 2002/19/ЕО
Член 13 – параграф 1

Обща позиция на Съвета Изменение

1. В съответствие с разпоредбите на 
член 8 националните регулаторни 
органи може да налагат задължения във 
връзка с възстановяването на разходите 
и ценовия контрол, включително 
задължения за разходоориентираност на 
цените и задължения във връзка със 
системите за отчитане на разходите при 
предоставянето на определени видове 

В съответствие с разпоредбите на член 8 
националните регулаторни органи може 
да налагат задължения във връзка с 
възстановяването на разходите и 
ценовия контрол, включително 
задължения за разходоориентираност на 
цените и задължения във връзка със 
системите за отчитане на разходите при 
предоставянето на определени видове 
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взаимно свързване и/или достъп в 
случаите, когато анализът на пазара 
разкрива, че липсата на ефективна 
конкуренция означава възможност на 
съответния оператор да поддържа 
прекомерно завишени цени или да 
прилага ценови натиск в ущърб на 
крайните ползватели. С цел насърчаване 
на инвестициите от оператора, 
включително в мрежи от следващо 
поколение, националните регулаторни 
органи вземат предвид инвестицията, 
направена от оператора и допускат 
разумна възвръщаемост на капитала, 
като отчитат съществуващите рискове.

взаимно свързване и/или достъп в 
случаите, когато анализът на пазара 
разкрива, че липсата на ефективна 
конкуренция означава възможност на 
съответния оператор да поддържа 
прекомерно завишени цени или да 
прилага ценови натиск в ущърб на 
крайните ползватели. С цел насърчаване 
на инвестициите от оператора, 
включително в мрежи от следващо 
поколение, националните регулаторни 
органи вземат предвид инвестицията, 
направена от оператора, и допускат 
разумна възвръщаемост на капитала, 
като отчитат съществуващите рискове,
допускайки и договаряне за 
целесъобразно поделяне на риска 
между инвеститора и 
предприятията, които се ползват с 
достъп до нова инфраструктура за 
достъп с повишени параметри, 
включително чрез дългосрочни 
договори за поделяне на риска.
Определянето на цените за достъп е 
достатъчно гъвкаво, като наред с 
другото се вземат предвид и 
диференцирани нива на качество на 
продукта.

Or. en

Обосновка

Изменението предвижда инструменти за НРО за подпомагане на инвестициите в 
нови мрежи за достъп с повишени параметри в контекста на регулирането на цените 
и достъпа. Безпристрастната гъвкавост при ценообразуването и поделянето на 
риска за различните продукти и нива на качество може да подпомогне внедряването 
на нови мрежи, като същевременно се насърчава конкуренцията. Първоначалният 
инвеститор и операторите, които поемат част от риска, ще се конкурират при 
привличането на крайни потребители за своите услуги.
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Изменение 153
Erika Mann

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 2 – точка 9 – буква a
Директива 2002/19/ЕО
Член 13 – параграф 1

Обща позиция на Съвета Изменение

1. В съответствие с разпоредбите на 
член 8 националните регулаторни 
органи може да налагат задължения във 
връзка с възстановяването на разходите 
и ценовия контрол, включително 
задължения за разходоориентираност на 
цените и задължения във връзка със 
системите за отчитане на разходите при 
предоставянето на определени видове 
взаимно свързване и/или достъп в 
случаите, когато анализът на пазара 
разкрива, че липсата на ефективна 
конкуренция означава възможност на 
съответния оператор да поддържа 
прекомерно завишени цени или да 
прилага ценови натиск в ущърб на 
крайните ползватели. С цел насърчаване 
на инвестициите от оператора, 
включително в мрежи от следващо 
поколение, националните регулаторни 
органи вземат предвид инвестицията, 
направена от оператора и допускат 
разумна възвръщаемост на капитала, 
като отчитат съществуващите рискове.

1. В съответствие с разпоредбите на 
член 8 националните регулаторни 
органи може да налагат задължения във 
връзка с възстановяването на разходите 
и ценовия контрол, включително 
задължения за разходоориентираност на 
цените и задължения във връзка със 
системите за отчитане на разходите при 
предоставянето на определени видове 
взаимно свързване и/или достъп в 
случаите, когато анализът на пазара 
разкрива, че липсата на ефективна 
конкуренция означава възможност на 
съответния оператор да поддържа 
прекомерно завишени цени или да 
прилага ценови натиск в ущърб на 
крайните ползватели. С цел насърчаване 
на инвестициите от оператора, 
включително в мрежи от следващо 
поколение, националните регулаторни 
органи вземат предвид инвестицията, 
направена от оператора, и допускат 
разумна възвръщаемост на капитала, 
като отчитат съществуващите рискове,
допускайки и договаряне за 
целесъобразно поделяне на риска 
между инвеститора и 
предприятията, които се ползват с 
достъп до нова инфраструктура за 
достъп с повишени параметри, 
включително чрез дългосрочни 
договори за поделяне на риска.
Определянето на цените за достъп е 
достатъчно гъвкаво, като наред с 
другото се вземат предвид и 
диференцирани нива на качество на 
продукта.
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Or. en

Обосновка

Изменението предвижда инструменти за НРО за подпомагане на инвестициите в 
нови мрежи за достъп с повишени параметри в контекста на регулирането на цените 
и достъпа. Безпристрастната гъвкавост при ценообразуването и поделянето на 
риска за различните продукти и нива на качество може да подпомогне внедряването 
на нови мрежи, като същевременно се насърчава конкуренцията. Първоначалният 
инвеститор и операторите, които поемат част от риска, ще се конкурират при 
привличането на крайни потребители за своите услуги.

Изменение 154
Gunnar Hökmark

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 2 – точка 9 – буква a
Директива 2002/19/ЕО
Член 13 – параграф 1

Обща позиция на Съвета Изменение

1. В съответствие с разпоредбите на 
член 8 националните регулаторни 
органи може да налагат задължения във 
връзка с възстановяването на разходите 
и ценовия контрол, включително 
задължения за разходоориентираност на 
цените и задължения във връзка със 
системите за отчитане на разходите при 
предоставянето на определени видове 
взаимно свързване и/или достъп в 
случаите, когато анализът на пазара 
разкрива, че липсата на ефективна 
конкуренция означава възможност на 
съответния оператор да поддържа 
прекомерно завишени цени или да 
прилага ценови натиск в ущърб на 
крайните ползватели. С цел насърчаване 
на инвестициите от оператора, 
включително в мрежи от следващо 
поколение, националните регулаторни 
органи вземат предвид инвестицията, 
направена от оператора и допускат 
разумна възвръщаемост на капитала, 

1. В съответствие с разпоредбите на 
член 8 националните регулаторни 
органи може да налагат задължения във 
връзка с възстановяването на разходите 
и ценовия контрол, включително 
задължения за разходоориентираност на 
цените и задължения във връзка със 
системите за отчитане на разходите при 
предоставянето на определени видове 
взаимно свързване и/или достъп в 
случаите, когато анализът на пазара 
разкрива, че липсата на ефективна 
конкуренция означава възможност на 
съответния оператор да поддържа 
прекомерно завишени цени или да 
прилага ценови натиск в ущърб на 
крайните ползватели. С цел насърчаване 
на инвестициите от оператора, 
включително в мрежи от следващо 
поколение, националните регулаторни 
органи вземат предвид инвестицията, 
направена от оператора, и допускат 
разумна възвръщаемост на капитала, 
като отчитат рисковете, които са 
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като отчитат съществуващите рискове. специфични за конкретен нов 
инвестиционен проект за мрежа, 
като същевременно се гарантира, че 
договореностите относно 
ценообразуването са съвместими със 
защитата на ефективната 
конкуренция.

Or. en

Обосновка

Това изменение цели постигане на компромис между Парламента и Съвета по 
въпроса, свързан с достъпа от следващо поколение, като се намери баланс между 
необходимостта от насърчаване на инвестициите и необходимостта от насърчаване 
на конкуренцията.

Изменение 155
Anne Laperrouze, Fiona Hall, Lena Ek

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 2 – точка 9 – буква a
Директива 2002/19/ЕО
Член 13 – параграф 1

Обща позиция на Съвета Изменение

1. В съответствие с разпоредбите на 
член 8 националните регулаторни 
органи може да налагат задължения във 
връзка с възстановяването на разходите 
и ценовия контрол, включително 
задължения за разходоориентираност на 
цените и задължения във връзка със 
системите за отчитане на разходите при 
предоставянето на определени видове 
взаимно свързване и/или достъп в 
случаите, когато анализът на пазара 
разкрива, че липсата на ефективна 
конкуренция означава възможност на 
съответния оператор да поддържа 
прекомерно завишени цени или да 
прилага ценови натиск в ущърб на 
крайните ползватели. С цел насърчаване 
на инвестициите от оператора, 

1. В съответствие с разпоредбите на 
член 8 националните регулаторни 
органи може да налагат задължения във 
връзка с възстановяването на разходите 
и ценовия контрол, включително 
задължения за разходоориентираност на 
цените и задължения във връзка със 
системите за отчитане на разходите при 
предоставянето на определени видове 
взаимно свързване и/или достъп в 
случаите, когато анализът на пазара 
разкрива, че липсата на ефективна 
конкуренция означава възможност на 
съответния оператор да поддържа 
прекомерно завишени цени или да 
прилага ценови натиск в ущърб на 
крайните ползватели. С цел насърчаване 
на инвестициите от оператора, 
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включително в мрежи от следващо 
поколение, националните регулаторни 
органи вземат предвид инвестицията, 
направена от оператора и допускат 
разумна възвръщаемост на капитала, 
като отчитат съществуващите рискове.

включително в мрежи от следващо 
поколение, националните регулаторни 
органи вземат предвид инвестицията, 
направена от оператора, и допускат 
разумна възвръщаемост на капитала, 
като отчитат рисковете, които са 
специфични за конкретен нов 
инвестиционен проект за мрежа, 
като същевременно се гарантира, че 
договореностите относно 
ценообразуването са съвместими със 
защитата на ефективната 
конкуренция.

Or. en

Обосновка

Това изменение цели постигане на компромис между Парламента и Съвета по 
въпроса, свързан с достъпа от следващо поколение, като се намери баланс между 
необходимостта от насърчаване на инвестициите и необходимостта от насърчаване 
на конкуренцията.

Изменение 156
Dominique Vlasto

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 2 – точка 9 – буква a
Директива 2002/19/ЕО
Член 13 – параграф 1

Обща позиция на Съвета Изменение

1. В съответствие с разпоредбите на 
член 8 националните регулаторни 
органи може да налагат задължения във 
връзка с възстановяването на разходите 
и ценовия контрол, включително 
задължения за разходоориентираност на 
цените и задължения във връзка със 
системите за отчитане на разходите при 
предоставянето на определени видове 
взаимно свързване и/или достъп в 
случаите, когато анализът на пазара 
разкрива, че липсата на ефективна 

1. В съответствие с разпоредбите на 
член 8 националните регулаторни 
органи може да налагат задължения във 
връзка с възстановяването на разходите 
и ценовия контрол, включително 
задължения за разходоориентираност на 
цените и задължения във връзка със 
системите за отчитане на разходите при 
предоставянето на определени видове 
взаимно свързване и/или достъп в 
случаите, когато анализът на пазара 
разкрива, че липсата на ефективна 
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конкуренция означава възможност на 
съответния оператор да поддържа 
прекомерно завишени цени или да 
прилага ценови натиск в ущърб на 
крайните ползватели. С цел насърчаване 
на инвестициите от оператора, 
включително в мрежи от следващо 
поколение, националните регулаторни 
органи вземат предвид инвестицията, 
направена от оператора и допускат 
разумна възвръщаемост на капитала, 
като отчитат съществуващите рискове.

конкуренция означава възможност на 
съответния оператор да поддържа 
прекомерно завишени цени или да 
прилага ценови натиск в ущърб на 
крайните ползватели. С цел насърчаване 
на инвестициите от оператора, 
включително в мрежи от следващо 
поколение, националните регулаторни 
органи вземат предвид инвестицията, 
направена от оператора, и допускат 
разумна възвръщаемост на капитала, 
като отчитат рисковете, които са 
специфични за конкретен нов 
инвестиционен проект за мрежа, 
като същевременно се гарантира, че 
договореностите относно 
ценообразуването са съвместими със 
защитата на ефективната 
конкуренция.

Or. en

Обосновка

Това изменение цели постигане на компромис между Парламента и Съвета по 
въпроса, свързан с достъпа от следващо поколение, като се намери баланс между 
необходимостта от насърчаване на инвестициите и необходимостта от насърчаване 
на конкуренцията.

Изменение 157
Erika Mann

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 2 – буква а а (нова)
Директива 2002/19/ЕО
Член 13 – параграф 4 а (нов)

Обща позиция на Съвета Изменение

aa) добавя се параграф 4а:
"Прилагането на тестове за свиване 
на маржа не възпрепятства 
развитието на нови пазари и 
инфраструктура. За тази цел НРО 
вземат предвид условията на 
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инфраструктурната инвестиция, 
като вземат условията, свързани с 
дългосрочните договори за поделяне 
на риска, за еталон при прилагането 
на теста."

Or. en

Обосновка

Изменението представлява компромис, основаващ се на текста на параграфа от 
Парламента при първо четене. Тестовете за свиване на маржа се прилагат и спрямо 
новите мрежи, като същевременно не се подкопават договореностите относно 
достъпа и възможността да се предлагат атрактивни продукти.

Изменение 158
Gunnar Hökmark

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 2 – точка 10
Директива 2002/19/ЕО
Член 13 а – параграф 1

Обща позиция на Съвета Изменение

1. Когато национален регулаторен орган 
стигне до заключението, че 
задълженията, наложени от членове 9—
13 не са успели да допринесат за 
ефективна конкуренция и че са налице 
съществени и трайно установили се 
проблеми, свързани с конкуренцията 
и/или с пазарни неуспехи, констатирани 
във връзка с предлагането на едро на 
някои продукти за достъп, той може, 
като извънредна мярка, в съответствие с 
разпоредбите на член 8, параграф 3, 
втора алинея, да наложи задължение на 
вертикално интегрираните предприятия 
да отделят в самостоятелно действащ 
стопански субект дейностите, свързани 
с предоставяне на едро на тези продукти 
за достъп.

1. Когато национален регулаторен орган 
стигне до заключението, че 
задълженията, наложени от членове 9—
13, не са успели да допринесат за 
ефективна конкуренция и че са налице 
съществени и трайно установили се 
проблеми, свързани с 
конкуренцията/пазарни неуспехи, 
констатирани във връзка с пазари на 
някои продукти за достъп, той може, 
като извънредна мярка, в съответствие с 
разпоредбите на член 8, параграф 3, 
втора алинея, да наложи задължение на 
вертикално интегрираните предприятия 
да отделят в самостоятелно действащ 
стопански субект дейностите, свързани 
с предоставяне на едро на тези продукти 
за достъп.

Or. en
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Обосновка

Това изменение се опитва да намери компромисно решение относно функционалното 
разделяне, включително чрез съгласуване на процеса на вземане на решения с 
процедурата за анализ на пазара, предприемана от регулаторите.

Изменение 159
Anne Laperrouze, Fiona Hall, Lena Ek

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 2 – точка 10
Директива 2002/19/ЕО
Член 13 а – параграф 1

Обща позиция на Съвета Изменение

1. Когато национален регулаторен орган 
стигне до заключението, че 
задълженията, наложени от членове 9—
13 не са успели да допринесат за 
ефективна конкуренция и че са налице 
съществени и трайно установили се 
проблеми, свързани с конкуренцията 
и/или с пазарни неуспехи, констатирани 
във връзка с предлагането на едро на 
някои продукти за достъп, той може, 
като извънредна мярка, в съответствие с 
разпоредбите на член 8, параграф 3, 
втора алинея, да наложи задължение на 
вертикално интегрираните предприятия 
да отделят в самостоятелно действащ 
стопански субект дейностите, свързани 
с предоставяне на едро на тези продукти 
за достъп.

1. Когато национален регулаторен орган 
стигне до заключението, че 
задълженията, наложени от членове 9—
13, не са успели да допринесат за 
ефективна конкуренция и че са налице 
съществени и трайно установили се 
проблеми, свързани с 
конкуренцията/пазарни неуспехи, 
констатирани във връзка с пазари на 
някои продукти за достъп, той може, 
като извънредна мярка, в съответствие с 
разпоредбите на член 8, параграф 3, 
втора алинея, да наложи задължение на 
вертикално интегрираните предприятия 
да отделят в самостоятелно действащ 
стопански субект дейностите, свързани 
с предоставяне на едро на тези продукти 
за достъп.

Or. en

Обосновка

Това изменение се опитва да намери компромисно решение относно функционалното 
разделяне, включително чрез съгласуване на процеса на вземане на решения с 
процедурата за анализ на пазара, предприемана от регулаторите.
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Изменение 160
Anne Laperrouze, Fiona Hall, Lena Ek

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 2 – точка 12 – буква д
Директива 2002/19/ЕО
Приложение II – част A – точка 1 – буква в (нова)

Обща позиция на Съвета Изменение

в) при обстоятелства, в които 
необвързаният достъп не е 
осъществим от техническа или 
икономическа гледна точка, 
подходящи задължения, предлагащи 
равностойна функционалност.

Or. en

Обосновка

Това изменение частично възпроизвежда изменение на ЕП, което съответства на 
съображение, внесено от Съвета.

Изменение 161
Gunnar Hökmark

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 2 – точка 12 – буква д
Директива 2002/19/ЕО
Приложение II – част A – точка 1 – буква в (нова)

Обща позиция на Съвета Изменение

в) при обстоятелства, в които 
необвързаният достъп не е 
осъществим от техническа или 
икономическа гледна точка, 
подходящи задължения, предлагащи 
равностойна функционалност.

Or. en
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Обосновка

Това изменение частично възпроизвежда изменение на ЕП, което съответства на 
съображение, внесено от Съвета.

Изменение 162
Rebecca Harms, Helga Trüpel

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 3 – точка 1
Директива 2002/20/ЕО
Член 3 – параграф 2

Обща позиция на Съвета Изменение

2. Прилага се също така следното 
определение:

2. Прилагат се също така следните 
определения:

„общо разрешение“ означава правна 
рамка, установена от съответната 
държава-членка, която осигурява права 
за предоставяне на електронни 
съобщителни мрежи или услуги и 
определя специфичните за сектора 
задължения, които може да се прилагат 
за всички или за някои видове 
електронни съобщителни мрежи и 
услуги в съответствие с настоящата 
директива.

„общо разрешение“ означава правна 
рамка, установена от съответната 
държава-членка, която осигурява права 
за предоставяне на електронни 
съобщителни мрежи или услуги и 
определя специфичните за сектора 
задължения, които може да се прилагат 
за всички или за някои видове 
електронни съобщителни мрежи и 
услуги в съответствие с настоящата 
директива; 
 „общоевропейска безжична 
електронна съобщителна мрежа или 
услуга“ означава безжична 
електронна съобщителна мрежа или 
услуга, налична в повечето държави-
членки.

Or. en

Обосновка

Това изменение се стреми да постигне компромис между Съвета и Парламента, като 
предвижда определение за общоевропейски услуги, което може да се отличи от 
обикновеното трансгранично измерение и отразява общоевропейското измерение.
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Изменение 163
Herbert Reul

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 3 – точка 1
Директива 2002/20/ЕО
Член 3 – параграф 2

Обща позиция на Съвета Изменение

2. Прилага се също така следното 
определение:

2. Прилагат се също така следните 
определения:

„общо разрешение“ означава правна 
рамка, установена от съответната 
държава-членка, която осигурява права 
за предоставяне на електронни 
съобщителни мрежи или услуги и 
определя специфичните за сектора 
задължения, които може да се прилагат 
за всички или за някои видове 
електронни съобщителни мрежи и 
услуги в съответствие с настоящата 
директива.

„общо разрешение“ означава правна 
рамка, установена от съответната 
държава-членка, която осигурява права 
за предоставяне на електронни 
съобщителни мрежи или услуги и 
определя специфичните за сектора 
задължения, които може да се прилагат 
за всички или за някои видове 
електронни съобщителни мрежи и 
услуги в съответствие с настоящата 
директива;
 „общоевропейска безжична 
електронна съобщителна мрежа или 
услуга“ означава безжична 
електронна съобщителна мрежа или 
услуга, налична в повечето държави-
членки.

Or. en

Обосновка

Това изменение се стреми да постигне компромис между Съвета и Парламента, като 
предвижда определение за общоевропейски услуги, което може да се отличи от 
обикновеното трансгранично измерение и отразява общоевропейското измерение.

Изменение 164
Herbert Reul

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 3 – точка 3 а (нова)
Директива 2002/20/ЕО
Член 6 а (нов)
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Обща позиция на Съвета Изменение

3a) Добавя се член 6a:
„Член 6a
Мерки за хармонизиране
1. Без да се засягат разпоредбите на 
член 5, параграфи 1 и 2, от 
настоящата директива и член 9 от 
Директива 2002/21/ЕО (Рамкова 
директива), Комисията може да 
приеме мерки за изпълнение:
а) за идентифициране на 
радиочестотни ленти, чиято 
употреба да подлежи на общо 
разрешение;
б) за хармонизиране на процедурите за 
предоставяне на общи разрешения за 
номера на предприятия, 
предоставящи общоевропейски 
електронни съобщителни мрежи или 
услуги;
в) за хармонизиране на условията, 
посочени в приложение II, свързани с 
предоставянето на общи разрешения 
на предприятия, предоставящи 
общоевропейски електронни 
съобщителни мрежи или услуги. 
Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи от 
настоящата директива чрез 
допълването й, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
22, параграф 3 от Директива
2002/21/ЕО (Рамкова директива).
2. Мерките, посочени в параграф 1, 
могат, по целесъобразност, да 
предвиждат възможността 
държава-членка да отправи 
мотивирано искане за частично 
освобождаване и/или временна 
дерогация от тези мерки.
Комисията оценява обосновката на 
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искането, отчитайки специфичната 
ситуация в държавата-членка, като 
може да позволи частично 
освобождаване или временна 
дерогация, или и двете, при условие че 
това не води до прекомерно отлагане 
на прилагането на мерките за 
изпълнение, посочени в параграф 1, 
нито създава прекомерни разлики в 
конкурентните или регулаторните 
позиции между държавите-членки.”

Or. en

Обосновка

Това изменение се стреми да постигне компромис между Съвета и Парламента. 
Процедурата по комитология следва да бъде ограничена до радиочестотните ленти, 
чието ползване следва да бъде предмет на общо разрешение.

Изменение 165
Rebecca Harms, Helga Trüpel

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 3 – точка 3 а (нова)
Директива 2002/20/ЕО
Член 6 а (нов)

Обща позиция на Съвета Изменение

4a) Добавя се член 6a:
„Член 6a
Мерки за хармонизиране
1. Без да се засягат разпоредбите на 
член 5, параграфи 1 и 2, от 
настоящата директива и член 9 от 
Директива 2002/21/ЕО (Рамкова 
директива), Комисията може да 
приеме мерки за изпълнение:
а) за идентифициране на 
радиочестотни ленти, чиято 
употреба да подлежи на общо 
разрешение;
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б) за хармонизиране на процедурите за 
предоставяне на общи разрешения за 
номера на предприятия, 
предоставящи общоевропейски 
електронни съобщителни мрежи или 
услуги;
в) за хармонизиране на условията, 
посочени в приложение II, свързани с 
предоставянето на общи разрешения 
на предприятия, предоставящи 
общоевропейски електронни 
съобщителни мрежи или услуги.  
Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи от 
настоящата директива чрез 
допълването й, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
22, параграф 3 от Директива 
2002/21/ЕО (Рамкова директива).
2. Мерките, посочени в параграф 1, 
могат, по целесъобразност, да 
предвиждат възможността 
държава-членка да отправи 
мотивирано искане за частично 
освобождаване и/или временна 
дерогация от тези мерки.
Комисията оценява обосновката на 
искането, отчитайки специфичната 
ситуация в държавата-членка, като 
може да позволи частично 
освобождаване или временна 
дерогация, или и двете, при условие че 
това не води до прекомерно отлагане 
на прилагането на мерките за 
изпълнение, посочени в параграф 1, 
нито създава прекомерни разлики в 
конкурентните или регулаторните 
позиции между държавите-членки.”

Or. en

Обосновка

Това изменение се стреми да постигне компромис между Съвета и Парламента. 
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Процедурата по комитология следва да бъде ограничена до радиочестотните ленти, 
чието ползване следва да бъде предмет на общо разрешение.

Изменение 166
Robert Goebbels, Andres Tarand

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Приложение – точка 2 – буква з
Директива 2002/21/ЕО
Приложение – част A – точка 19

Обща позиция на Съвета Изменение

19. Задължения за прозрачност, които се 
налагат на предприятията, 
предоставящи общественодостъпни 
електронни съобщителни услуги, с цел 
да се осигури свързаност „от край до 
край“ в съответствие с целите и 
принципите, посочени в член 8 от 
Директива 2002/21/ЕО (Рамкова 
директива), оповестяване на 
информация във връзка с политиките за 
управление на трафика и при 
необходимост и в съответствие с 
принципа за съразмерност — достъп на 
националните регулаторни органи до 
тази информация, която е необходима с 
цел проверка на точността на това 
оповестяване.

19. Задължения за прозрачност, които се 
налагат на предприятията, 
предоставящи общественодостъпни 
електронни съобщителни услуги, с цел 
да се осигури свързаност „от край до 
край“, включително неограничен 
достъп до съдържание, услуги и 
приложения, както и 
разпространение на съдържание, 
услуги и приложения, в съответствие с 
целите и принципите, посочени в член 8 
от Директива 2002/21/ЕО (Рамкова 
директива), оповестяване на
информация във връзка с политиките за 
управление на трафика и при 
необходимост и в съответствие с 
принципа за съразмерност — достъп на 
националните регулаторни органи до 
тази информация, която е необходима с 
цел проверка на точността на това 
оповестяване.

Or. en

Обосновка

Следва да се запази основният принцип на свързаността „от край до край“, който 
включва правото на крайните ползватели на достъп и разпространение в интернет на 
съдържание, услуги и приложения по техен избор. 
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Изменение 167
Rebecca Harms, Helga Trüpel, David Hammerstein

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Приложение – точка 2 – буква з
Директива 2002/21/ЕО
Приложение – част A – точка 19

Обща позиция на Съвета Изменение

19. Задължения за прозрачност, които се 
налагат на предприятията, 
предоставящи общественодостъпни 
електронни съобщителни услуги, с цел 
да се осигури свързаност „от край до 
край“ в съответствие с целите и 
принципите, посочени в член 8 от 
Директива 2002/21/ЕО (Рамкова 
директива), оповестяване на 
информация във връзка с политиките за 
управление на трафика и при 
необходимост и в съответствие с 
принципа за съразмерност — достъп на 
националните регулаторни органи до 
тази информация, която е необходима с 
цел проверка на точността на това 
оповестяване.

19. Задължения за прозрачност, които се 
налагат на предприятията, 
предоставящи общественодостъпни 
електронни съобщителни услуги, с цел 
да се осигури свързаност „от край до 
край“, включително неограничен 
достъп до съдържание, услуги и 
приложения, както и 
разпространение на съдържание, 
услуги и приложения, в съответствие с 
целите и принципите, посочени в член 8 
от Директива 2002/21/ЕО (Рамкова 
директива), оповестяване на 
информация във връзка с политиките за 
управление на трафика и при 
необходимост и в съответствие с 
принципа за съразмерност — достъп на 
националните регулаторни органи до 
тази информация, която е необходима с 
цел проверка на точността на това 
оповестяване.

Or. en
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