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КРАТКА ОБОСНОВКА

Предложението на Комисията има за цел да измени настоящата европейска регулаторна 
рамка в областта на електронните съобщения, а именно очертаната от рамковата 
директива и директивите за разрешение и достъп, с цел да се постигне появата на 
истински вътрешен пазар на далекосъобщенията. Основните цели на предложението са
повишаване на ефективността на електронните съобщения, така че нормативната 
уредба да стане по-ефективна и по-опростена както за операторите, така и за 
националните регулаторни органи (НРО), и постигане на хармонизация на 
общностните стандарти, с цел да се насърчат инвестициите в иновации и да се увеличат 
ползите за потребителя.

Основните изменения на рамковата директива и на директивите за разрешение и достъп 
се състоят в реформиране на управлението на спектъра, въвеждане на функционално 
разделяне и засилване на правомощията на Комисията по отношение на държавите-
членки.

Като взема предвид предложението, докладчикът по становището предлага следните 
изменения:

A. Рамкова директива:

● В член 6, последна алинея, във връзка с публичното обявяване на резултатите от 
консултационната процедура от националния регулаторен орган, следва да се 
засили поверителността на информацията, предоставяна от предприятията.

● В член 9, параграф 4, алинея втора, във връзка с ограниченията за 
предоставянето на услуга в специфична честотна лента, следва да се уточни, че 
изискванията от общ интерес, които оправдават подобни ограничения, би 
трябвало да включват също предотвратяването на организираната престъпност и 
борбата с това явление.

● В член 19, параграф 1, във връзка с мерките за хармонизиране, които Комисията 
трябва да приеме при наличие на различия в изпълнението от страна на 
националните регулаторни органи на регулаторните функции, посочени в 
рамковата директива и в специфичните директиви, Комисията получава 
правомощия за оперативна самостоятелност по отношение на избирането между 
„решение“ и „препоръка“, като регулаторната процедура с контрол се предвижда 
само за решението; това следва да породи съмнения относно целесъобразността 
на  тази разпоредба, тъй като значението на участието на Парламента в крайна 
сметка ще зависи от избора на Комисията.

● В член 21, параграфи 2 и 3, във връзка с трансграничните спорове между
страните, установени в различните държави-членки, следва да се уточни, че 
координирането на усилията на националните регулаторни органи за 
уреждането на даден спор би могло да надхвърля приемането на едно общо 
решение.
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Б. Директива за разрешение:

 В член 5, параграф 2, във връзка с предоставянето на права за използване на 
радиочестоти и номера от държавите-членки, би било по-добре да се направи 
позоваване на ограниченията, оправдани от изисквания от общ интерес, в 
съответствие с член 9, параграф 4, алинея втора от Директива 2002/21/ЕО 
(Рамковата директива).

● В член 10, във връзка със спазването на условията на общо разрешение или 
правата за използване и изпълнението на специфичните задължения, следва да се 
добави параграф 6а (нов), в който да се предвиди държавите-членки винаги да 
предоставят възможност за осъществяване на съдебен контрол, в съответствие с 
националното си законодателство, като санкциите се посочват в параграфи 5 и 6.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисията по промишленост, 
изследвания и енергетика да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 3 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а) При липса на други по-конкретни 
правни основания, следва да се 
приложи член 95 от Договора за ЕО, в 
съответствие с който при процедура 
за съвместно вземане на решение 
между Европейския парламент и 
Съвета може да се приемат общи 
мерки за сближаване на 
законодателствата на държавите-
членки, които имат за цел
създаването или функционирането на 
вътрешния пазар. Този член е 
правната основа  на законодателните 
актове, изменени с настоящото 
предложение, чийто относително 
хоризонтален характер, от друга 
страна, може да оправдае този избор. 
При все това, създаването на 
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регулаторен орган на европейско 
равнище би могло да наложи 
прилагането на член 308 от Договора 
за ЕО като общо основание, въпреки 
че съгласно тази разпоредба 
Европейският парламент няма 
правомощия за съвместно вземане на
решение. 

Or. es

Изменение 2

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 60 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

60а) Когато в конкретния случай на 
член 19 от Директива 2002/21/ЕО, 
Комисията констатира, че 
различията при изпълнението от 
националните регулаторни органи на 
регулаторните функции, посочени в 
настоящата директива и в 
специфичните директиви, могат за 
създадат бариера пред вътрешния 
пазар, Комисията следва да бъде 
оправомощена да предприеме мерки за 
хармонизация, които, като отчитат 
в максимална степен становището
на органа, ако има такова, да 
насърчават осъществяването на 
целите, определени в член 8. Тези 
мерки могат да са истински
ефективни, единствено ако са приети 
под формата на подходящ 
нормативен акт, тоест ако това са 
решения, приети в съответствие с
процедурата по регулиране с контрол, 
предвидена  в член 5а от Решение 
2006/512/ЕО, като в такъв случай се 
изключва каквато и да е препоръка 
или друга незадължителна мярка.

Or. es
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Изменение 3

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 60 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

60б) Засилването на правомощията 
на Комисията и създаването на 
органа целят осигуряването на по-
разумно и по-ефективно управление на 
спектъра. Съответните им роли 
следва да се изпълняват с максимална
предпазливост и постоянно 
отчитане на изискванията на 
предприятията и потребителите. 
От друга страна, очевидно е, че 
създаването на регулаторен орган на 
европейско равнище не би оказало 
отрицателно влияние върху прекия 
контрол на Европейския парламент 
над Комисията и следователно 
създаването му изисква да се 
предоставя постоянна и пълна
информация на Европейския 
парламент относно прилагането на 
настоящата директива.

Or. es

Изменение 4

Предложение за директива – акт за изменение
Член 6 – точка 6
Директива 2002/21/ЕО
Член 6 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Резултатите от процедурата на 
консултация се правят публично 
достояние от националния регулаторен 
орган, с изключение на случаите на 
поверителна информация съгласно 

Резултатите от процедурата на 
консултация се правят публично 
достояние от националния регулаторен 
орган, с изключение на случаите на 
поверителна информация съгласно
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законодателството на Общността и 
националното законодателство относно
търговската тайна.

законодателството на Общността и 
националното законодателство относно
търговската тайна. В случай на 
неправомерно разпространение на 
поверителна информация, 
националните регулаторни органи 
гарантират, по искане на засегнати 
предприятия, приемането на
подходящите мерки в най-кратки 
срокове.

Or. es

Изменение 5

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 9
Директива 2002/21/ЕО
Член 9 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ограничения, които изискват дадена 
услуга да се предоставя в специфична 
честотна лента, се оправдават с цел 
гарантиране на изпълнението на цел от 
общ интерес в съответствие с правото 
на Общността, като опазване на 
човешкия живот, насърчаване на 
социално, регионално и териториално 
сближаване, избягване на неефикасно 
ползване на радиочестоти, или, както е 
определено в националното 
законодателство в съответствие с 
правото на Общността, насърчаването 
на културното и езиково многообразие и 
плурализъм на медиите.

Ограничения, които изискват дадена 
услуга да се предоставя в специфична 
честотна лента, се оправдават с цел 
гарантиране на изпълнението на цел от 
общ интерес в съответствие с правото 
на Общността, като опазване на 
човешкия живот, особено що се отнася 
до предотвратяването на 
организирана престъпност и 
тероризъм и борбата срещу тях, 
насърчаване на социално, регионално и 
териториално сближаване, избягване на 
неефикасно ползване на радиочестоти, 
или, както е определено в националното 
законодателство в съответствие с 
правото на Общността, насърчаването 
на културното и езиково многообразие и 
плурализъм на медиите.

Or. es
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Изменение 6

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 20
Директива 2002/21/ЕО
Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да се засяга разпоредбите на член 
9 от настоящата директива и на членове 
6 и 8 от Директива 2002/20/ЕО 
(Директива за разрешение), ако 
Комисията открие, че несъответствия в 
прилагането от страна на националните 
регулаторни органи на регулаторните 
задачи, определени в настоящата 
директива и Специфичните директиви, 
могат да създадат бариера за вътрешния 
пазар, Комисията може, отчитайки в 
максимална степен становището на 
Органа, ако има такова, да приеме 
препоръка или решение за 
хармонизираното прилагане на 
разпоредбите от настоящата директива 
и Специфичните директиви за бъдещото 
постигане на целите, установени в член 
8..

1. Без да се засяга разпоредбите на член 
9 от настоящата директива и на членове 
6 и 8 от Директива 2002/20/ЕО 
(Директива за разрешение), ако 
Комисията открие, че несъответствия в 
прилагането от страна на националните 
регулаторни органи на регулаторните 
задачи, определени в настоящата 
директива и Специфичните директиви, 
могат да създадат бариера за вътрешния 
пазар, Комисията може, отчитайки в 
максимална степен становището на 
Органа, ако има такова, да приеме 
решение за хармонизираното прилагане 
на разпоредбите от настоящата 
директива и Специфичните директиви 
за бъдещото постигане на целите, 
установени в член 8.

Or. es

Изменение 7

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 20
Директива 2002/21/ЕО
Член 19 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако Комисията издаде препоръка 
съгласно параграф 1, тя ще действа в 
съответствие с процедурите, 
посочени в член 22, параграф 2. 

заличено

Държавите-членки гарантират, че 
националните регулаторни органи 
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отчитат в максимална степен 
такива препоръки при извършване на 
своите задачи. Когато национален 
регулаторен орган предпочете да не 
спази дадена препоръка, той 
уведомява Комисията, като 
мотивира своята позиция.

Or. es

Изменение 8

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. es

Изменение 9

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 22
Директива 2002/21/ЕО
Член 21 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Те уведомяват страните незабавно. Ако 
в срок от четири месеца спорът не е 
разрешен и ако спорът не е бил отнесен 
в съда от страната, търсеща защита, и 

Те уведомяват страните незабавно. Ако 
в срок от четири месеца спорът не е 
разрешен и ако спорът не е бил отнесен 
в съда от страната, чиито права са 
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ако някоя от страните поиска, 
националните регулаторни органи 
координират своите усилия за постигане 
на разрешаване на спора в съответствие 
с разпоредбите на член 8 и отчитайки в 
максимална степен всяка препоръка на 
Органа, представена в съответствие с 
член 18 от Регламент […/ЕО].

нарушени, и ако някоя от страните 
поиска, националните регулаторни 
органи координират своите усилия за 
постигане, в рамките на възможното, 
чрез приемане на общо решение, на 
разрешаване на спора в съответствие с 
разпоредбите на член 8 и отчитайки в 
максимална степен всяка препоръка на 
Органа, представена в съответствие с 
член 18 от Регламент […/ЕО].

Or. es

Изменение 10

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. При необходимост от предоставяне на 
индивидуални права на ползване на 
радиочестоти и номера, държавите-
членки предоставят такива права по 
молба на всяко предприятие, което 
предоставя или ползва мрежи и услуги 
съгласно общото разрешение, в 
съответствие с разпоредбите на членове 
6, 6а и 7 и член 11, параграф 1, буква в) 
от настоящата директива и всички 
останали правила, които гарантират 
ефективното използване на тези ресурси 
в съответствие с член 9, параграф 4, 
алинея втора от Директива 
2002/21/ЕО (Рамкова директива).

Or. es
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Изменение 11

Предложение за директива – документ за изменение
Член 3 – точка 3
Директива 2002/21/ЕО
Член 5 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. es

Изменение 12

Предложение за директива – документ за изменение
Член 3 – точка 8 – подточка г а (нова)
Директива 2002/21/ЕО
Член 10 – параграф 6 а (нов) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

га) Добавя  се следният параграф:
„6 а. Държавите-членки, в 
съответствие с националното си
законодателство, трябва да 
гарантират, че санкциите, 
предвидени в параграфи 5 и 6, са 
предмет на съдебен контрол.

Or. es
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