
PA\715106BG.doc PE402.737v02-00

BG BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ
2004 










 2009

Комисия по правни въпроси

2007/0248(COD)

19.3.2008

ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ
на комисията по правни въпроси

на вниманието на комисията по вътрешния пазар и защита на 
потребителите

относно предложението за директива на Европейския парламент и на 
Съвета за изменение на Директива 2002/22/ЕО относно универсалната 
услуга и правата на потребителите във връзка с електронните 
съобщителни мрежи и услуги, Директива 2002/58/ЕО относно 
обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на 
личния живот в сектора на електронните комуникации и Регламент (ЕО) 
№ 2006/2004 за сътрудничество в областта на защита на потребителите
(COM(2007)0698 – C6-0420/2007 – 2007/0248(COD))

Докладчик за становище: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg



PE402.737v02-00 2/8 PA\715106BG.doc

BG

PA_Legam



PA\715106BG.doc 3/8 PE402.737v02-00

BG

КРАТКА ОБОСНОВКА

1. Scope of the Commission proposal

The present legislative reform proposal adapts the regulatory framework by strengthening 
certain consumers’ and users’ rights (in particular with a view to improving accessibility and 
promoting an inclusive Information Society), and ensuring that electronic communications are 
trustworthy, secure and reliable and provide a high level of protection for individuals’ privacy 
and personal data.

2. Rapporteur's position

Electronic communications provide the foundations for the EU economy while the 
widespread availability of affordable and secure broadband communications networks is a key 
condition of realising its growth and job-creation potential.

The Article 95 EC is the appropriate legal basis and the proposal for the directive complies 
with the principles of subsidiary and proportionality. In general, your Rapporteur agrees with 
the aim of the Commission proposal. Strengthening certain consumers’ and users’ rights, and 
ensuring that electronic communications are secure and trustworthy and provide a high level 
of protection for individuals’ privacy and personal data are goals of the utmost importance. In 
addition, your Rapporteur considers it essential to ensure that as markets offer increasing 
choice, consumers are better informed about the supply conditions and tariffs and can more 
easily switch providers. Accordingly, your Rapporteur shares the same concerns as the 
Commission as for the need to amend the existing Universal Service Directive and the
Directive on privacy and electronic communications with a view to :
– improving the transparency and publication of information for end-users;
– facilitating use of and access to e-communications for disabled users;
– facilitating the switching of suppliers by consumers through, among other things;

strengthened provisions on number portability;
– improving obligations related to emergency services;
– ensuring basic connectivity and quality of service;
– introducing mandatory notification of security breaches resulting in users’ personal data 

being lost or compromised;
– strengthening implementation provisions related to network and information security to be 

adopted in consultation with the Authority to be established;
– strengthening implementation and enforcement provisions to ensure that sufficient 

measures are available at Member State level to combat spam;
– modernising specific provisions of the Directives to bring them into line with technology 

and market developments, including the deletion of a number of obsolete or redundant 
provisions.

However, your Rapporteur would propose some amendments aiming at improving the above 
proposal, especially with a view to ensuring further consideration of some legal and social 
issues.
More specifically, as Article 7 of the Universal Service Directive, as amended by the 
Commission proposal, obliges Member States to adopt special measures for disabled users, 
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your Rapporteur would propose an amendment to Article 9 of the same Directive aiming at 
ensuring the same result as that provision and taking into due account consumers identified as 
having low incomes, disability or special social needs.   
Secondly, it is fundamental to ensure the highest protection to subscribers' personal data. To 
that end, foreseeing non-compulsory actions that might be taken by the undertakings 
concerned would not be sufficient. An amendment to Article 20 of the Universal Service 
Directive is presented accordingly.
Thirdly, when guides or techniques enabling users to make independent evaluation of costs 
are not available on the market, your Rapporteur finds it contradictory to foresee the 
publication  by national regulatory authorities (presumably free of charge) and, a the same 
time, to allow third parties to sell such guides or techniques. Article 21 of the Universal 
Service Directive and recital 15 of the amending act are therefore to be amended.   
Finally, Article 28 of the same Directive should be amended so that decisions of the national 
regulatory authorities, especially when limiting undertakings' access to market positions, can 
always be subject to judicial review.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисия по вътрешния пазар и 
защита на потребителите да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Наличието на прозрачни, актуални 
и сравними тарифи е ключов елемент за 
потребителите в конкурентни пазари с 
няколко доставчици, предлагащи 
услуги. Ползвателите на електронни 
съобщителни услуги следва да могат 
лесно да сравняват цените на различни 
предлагани на пазара услуги, въз основа 
на информация за тарифите, 
публикувана в лесно достъпна форма. За 
да се даде възможност на ползвателите 
лесно да сравняват цени, националните 
регулаторни органи следва да 
разполагат с правомощия да изискват от 
операторите по-голяма прозрачност на 
тарифите и да гарантират, че трети 
страни имат правото да използват 

(15) Наличието на прозрачни, актуални 
и сравними тарифи е ключов елемент за 
потребителите в конкурентни пазари с 
няколко доставчици, предлагащи 
услуги. Ползвателите на електронни 
съобщителни услуги следва да могат 
лесно да сравняват цените на различни 
предлагани на пазара услуги, въз основа 
на информация за тарифите, 
публикувана в лесно достъпна форма. За 
да се даде възможност на ползвателите 
лесно да сравняват цени, националните 
регулаторни органи следва да 
разполагат с правомощия да изискват от 
операторите по-голяма прозрачност на 
тарифите. Те следва също да осигурят 
ръководства за цените, когато пазарът 
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без такса обществено достъпни 
тарифи, публикувани от 
предприятия, предоставящи 
електронни съобщителни услуги. Те 
следва също да осигурят ръководства за 
цените, когато пазарът не ги предоставя. 
Операторите не следва да имат право на 
никакво възнаграждение за такава 
употреба на тарифи, които вече са 
публикувани и поради това са 
обществена собственост. В допълнение, 
потребителите следва да са достатъчно 
осведомени за включената цена или 
вида на предлаганата услуга преди да 
закупят такава услуга, в частност ако 
безплатен телефонен номер е предмет 
на някакви допълнителни такси. 
Комисията следва да може да приема 
технически мерки за изпълнение за 
гарантиране, че крайните потребители 
се възползват от последователен подход 
за прозрачност на тарифите в 
Общността.

не ги предоставя. Операторите не следва 
да имат право на никакво 
възнаграждение за такава употреба на 
тарифи, които вече са публикувани и 
поради това са обществена собственост. 
В допълнение, потребителите следва да 
са достатъчно осведомени за 
включената цена или вида на 
предлаганата услуга преди да закупят 
такава услуга, в частност ако безплатен 
телефонен номер е предмет на някакви 
допълнителни такси. Комисията следва 
да може да приема технически мерки за 
изпълнение за гарантиране, че крайните 
потребители се възползват от 
последователен подход за прозрачност 
на тарифите в Общността.

Or. en

Обосновка

When guides or techniques enabling users to make independent evaluation of costs are not 
available on the market, it is fundamental to stress the role of national regulatory authorities, 
rather than that of third parties aiming at profit-making.

Изменение 2

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 - точка 7
Директива 2002/22/EО
Член 9, параграфи 2 и 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. С оглед на националните условия, 
държавите-членки могат да изискват от 
определените предприятия да 
предоставят тарифни схеми или 
потребителски пакети, които се 

2. С оглед на националните условия, 
държавите-членки изискват от 
определените предприятия да 
предоставят тарифни схеми или 
потребителски пакети, които се 
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отклоняват от тези, предоставени 
според обичайните търговски условия, и 
по-специално, за да гарантират, че 
гражданите с ниски доходи или 
специфични социални потребности не 
са изключени от достъпа и използването 
на мрежовия достъп, посочен в член 4, 
параграф 1, или услугите, определени в 
член 4, параграф 3, членове 5, 6 и 7 като 
част от задълженията за предоставяне на 
универсална услуга от определените 
предприятия.

отклоняват от тези, предоставени 
според обичайните търговски условия, и 
по-специално, за да гарантират, че 
гражданите с ниски доходи или 
специфични социални потребности не 
са изключени от достъпа и използването 
на мрежовия достъп, посочен в член 4, 
параграф 1, или услугите, определени в 
член 4, параграф 3, членове 5, 6 и 7 като 
част от задълженията за предоставяне на 
универсална услуга от определените 
предприятия.

3. Освен изискването за определените 
предприятия да предлагат специални 
тарифни схеми или да се съобразяват с 
пределни цени, географско усредняване 
или други подобни схеми, държавите-
членки могат да гарантират подкрепа 
за потребителите с ниски доходи, 
увреждания или специфични социални 
потребности.

3. Освен изискването за определените 
предприятия да предлагат специални 
тарифни схеми или да се съобразяват с 
пределни цени, географско усредняване 
или други подобни схеми, държавите-
членки гарантират подкрепа за 
потребителите с ниски доходи, 
увреждания или специфични социални 
потребности.

Or. en

Обосновка
Article 7 of the Universal Service Directive, as amended by the Commission proposal, obliges 
Member States to adopt special measures for disabled users. The proposed amendment aims 
at ensuring the same result as that provision.

Изменение 3

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

действията, които следва да се 
предприемат от предприятие, 
предоставящо връзка и/или услуги, за 
да се запази поверителният характер 
на личните данни на абонатите и на 
действията, които могат да бъдат 
предприети в отговор на инциденти със 
сигурността или целостта или 
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нарушавания и уязвими точки

Or. en

Обосновка

It is fundamental to ensure the highest protection to subscribers' personal data. Non-
compulsory actions would not be sufficient to that aim. *

Изменение 4

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 - точка 12
Директива 2002/22/EО
Член 21 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Националните регулаторни органи 
насърчават предоставянето на 
информация, която да подпомогне 
крайните потребители и ползвателите да 
направят самостоятелна оценка на 
разходите за алтернативни схеми за 
използване, например чрез 
интерактивни ръководства или подобни 
техники. Държавите-членки гарантират, 
че националните регулаторни органи 
предоставят такива ръководства или 
техники, когато те не са достъпни на 
пазара. Трети страни имат правото 
без такса да използват тарифите, 
публикувани от предприятия, 
предоставящи електронни 
съобщителни мрежи и/или услуги, за 
целите на продаване или 
предоставяне на такива 
интерактивни ръководства или 
подобни техники.

3. Националните регулаторни органи 
насърчават предоставянето на 
информация, която да подпомогне 
крайните потребители и ползвателите да 
направят самостоятелна оценка на 
разходите за алтернативни схеми за 
използване, например чрез 
интерактивни ръководства или подобни 
техники. Държавите-членки гарантират, 
че националните регулаторни органи 
предоставят такива ръководства или 
техники, когато те не са достъпни на 
пазара.

Or. en

Обосновка

When guides or techniques enabling users to make independent evaluation of costs are not 



PE402.737v02-00 8/8 PA\715106BG.doc

BG

available on the market, it is contradictory to foresee the publication by national regulatory 
authorities (presumably free of charge) and, at the same time, to allow third parties to sell 
such guides or techniques.

Изменение 5

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 - точка 16
Директива 2002/22/EО
Член 28 - параграф 1 - алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Националните регулаторни органи 
могат да блокират достъпа до номера 
или услуги според конкретния случай, 
когато това е оправдано от основания за 
измама или злоупотреба.

Националните регулаторни органи 
могат да блокират достъпа до номера 
или услуги според конкретния случай, 
когато това е оправдано от основания за 
измама или злоупотреба. Държавите-
членки решават да блокират достъпа 
до определен брой услуги, които 
подлежат на съдебна ревизия.

Or. en

Обосновка

Decisions of the national regulatory authorities, especially when limiting undertakings' 
access to market positions, should always be subject to judicial review.
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