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КРАТКА ОБОСНОВКА

Настоящото предложение се отнася до изменениeто на Рамковата директива1, 
Директивата за разрешение2 и Директивата за достъпа3, предложено от Комисията през 
ноември 2007 г. Вашият докладчик по становище приветства предложенията за „по-
добро регулиране” в пакета и ги подкрепя като цяло, тъй като пакетът е от важно 
значение за подобряване на истинския европейски вътрешен пазар в областта на 
съобщенията. Целта на пакета е да увеличи инвестициите, иновациите и ползите за 
потребителите в електронните съобщения, т.е. да подкрепи и доразвие регулаторна 
рамка за цифровата икономика, която да е готова за бъдещето, пазарно ориентирана и 
да ползва предимствата, създадени в резултат на изграждането на вътрешния пазар, 
което вашият докладчикът по становище също подкрепя изцяло.

Въпреки че вашият докладчик по становище приветства предложението за обща 
регулаторна рамка за мрежите и услугите, достъпа, взаимосвързаността и разрешението 
на електронните съобщения, той е на мнение, че има още какво да се желае.

Управление на спектъра
ЕС се нуждае от бързо преминаване към по-добри форми на управление на спектъра, 
които да съчетават откритост, гъвкавост и хармонизация. Съществува очевидна 
необходимост от гъвкавост при използването на спектъра и максимална ефективност. 

Един „хармонизиран” подход към управлението на спектъра, който да приведе в 
съответствие 27 различни национални схеми на управление на спектъра, би допринесъл 
за подобряване на паневропейските и презграничните услуги. Въвеждането на режим 
на единен спектър ще донесе технологични ползи за ползвателите и ще подобри 
услугите и следователно ще има положителни икономически и социални последствия 
(напр. в обема на производство на стандартно оборудване, намаляване на цените и 
пречките пред навлизането на нови ползватели).
В това отношение следва да бъде обърнато внимание на управлението на честотите и 
планирането на мрежите за максимално избягване на смущенията, тъй като ако не 
включва технологиите хармонизацията не може да реши проблема със смущенията.

Вашият докладчик по становище приветства въвеждането от Комисията на гъвкавост 
при предоставянето на спектър за специфични технологии и услуги. По-голямата 
гъвкавост при използването на спектъра ще доведе до повече иновации и ползи за 
потребителите. Но някои честотни ленти може би ще трябва да бъдат запазени за едно 
единствено приложение в рамките на ЕС (например за спешни услуги), така че може би 
е необходимо повече внимание при приложението на принципите на неутралност на 
технологиите и услугите.

                                               
1 Директива 2002/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно общата 
регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги, ОВ L 108, 24.4.2002 г.
2 Директива 2002/20/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно разрешението 
на електронните съобщителни мрежи и услуги, ОВ L 108, 24.4.2002 г.
3 Директива 2002/19/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно достъпа до 
електронни съобщителни мрежи и тяхната инфраструктура и взаимосвързаността между тях, ОВ L 108, 
24.4.2002 г.



PE404.724v01-00 4/11 PA\718014BG.doc

BG

Ето защо е за предпочитане възприемането на подход на постепенна, вместо на 
революционна промяна. Неутралността на технологиите ще доведе до иновации и 
развитие на технологиите, което ще донесе ползи на потребителите, но тя трябва да 
бъде допълнена от търговия за да се гарантира конкуренцията. 

Комисията цели да добави пазарна търговия със спектъра с вторична търговия и 
търгове към „традиционния метод”. Самата търговия със спектър не води непременно 
до по-гъвкаво използване на спектъра. Тя следва обаче да улесни достъпа до сектора и 
да доведе до неговото по-интензивно (и следователно по-доходно) използване. Ето 
защо вашият докладчик по становище подкрепя въвеждането на търгуемост на правата 
на ползване на избрани честотни ленти, когато са предоставени индивидуални права на 
ползване.

Нова координация и регулаторни правомощия
Комисията предлага на националните регулаторни органи да бъде предоставено 
правото да налагат функционално разделяне на оператори с господстващо положение 
на пазара, ако това би допринесло за засилване на конкуренцията за потребители и
осигурило равни условия за операторите. Вашият докладчик по становище напълно 
подкрепя предложението на Комисията, признавайки, че тази мярка може да не е 
подходяща за всички държави-членки, но че НРО трябва да имат възможност да 
прибягват към нея.

Настоящото предложение разширява правомощията на Комисията. Комисията може да 
наложи вето на определенията за господстващо положение на НРО и да излиза с 
препоръки по всички въпроси и решения относно номерата. Вашият докладчик по 
становище не подкрепя тези предложения, които ще предоставят на Комисията правото 
на такова вето.

Улесняване на достъпа
Настоящата регулаторна рамка вече предвижда въвеждане на най-леката лицензионна 
схема, т.е. прибягване до общи разрешения, като предпочитан подход. На практика, 
обаче, правата за ползване на спектър в повечето случаи се предоставят чрез 
индивидуални права на ползване. Предложенията потвърждават подхода в полза на 
общите разрешения и го установяват като основен метод. Те след това въвеждат 
задължението за обосноваване на случаите, в които се предоставят индивидуални права 
на ползване. Тези случаи могат да бъдат оправдани с необходимостта от 
предотвратяване на смущения или от изпълнението на цели от общ интерес. Логиката в 
основата на това предложение е двустранна: i) от една страна се цели предотвратяване 
на използването на индивидуални лицензи като методи за предоставяне, когато това не 
е необходимо; ii) а от друга, техническият прогрес непрекъснато разширява 
възможностите за колективно използване на спектъра. 

Вашият докладчик по становище е убеден, че защитата на потребителите изисква 
засилени мерки и поради това предлага изменения, които подобряват защитата на 
потребителите. По отношение на задълженията и правата на националните регулаторни 
органи, предложението включва допълнителни мерки за защита на потребителите. 
Вашият докладчик по становище се опитва да засили и изясни ролята на различните 
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органи за постигане на напредък по въпросите на защитата на потребителите.
Освен това, както Комисията признава, все още не е изграден напълно функциониращ 
европейски пазар на дребно. Ето защо са необходими още конкретни предложения за 
установяването на истински вътрешен пазар.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по промишленост, изследвания и енергетика да включи в доклада си следните 
изменения:

Изменение 1

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

„3. Държавите-членки гарантират, че 
националните регулаторни органи 
упражняват правомощията си 
независимо, безпристрастно и при 
пълна прозрачност. Националните 
регулаторни органи не търсят или 
приемат никакви указания от други 
органи във връзка с ежедневното 
изпълнение на задачите, възлагани им 
от националното законодателство, 
прилагащо правото на Общността. Само 
апелативни органи, установени в 
съответствие с член 4 или национални 
съдилища имат правомощия да 
прекратяват или анулират решения на 
националните регулаторни органи. 

„3. Държавите-членки гарантират, че 
националните регулаторни органи 
упражняват правомощията си 
независимо, безпристрастно, при пълна 
прозрачност и своевременно. 
Националните регулаторни органи не 
търсят или приемат никакви указания от 
други органи във връзка с ежедневното 
изпълнение на задачите, възлагани им 
от националното законодателство, 
прилагащо правото на Общността. Само
апелативни органи, установени в 
съответствие с член 4 или национални 
съдилища имат правомощия да 
прекратяват или анулират решения на 
националните регулаторни органи. 

Or. en

Обосновка

 За да гарантират конкуренция и иновации на пазара, НРО трябва да действат 
своевременно, например по отношение на прегледите на пазара.
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Изменение 2

Предложение за директива– акт за изменение
Член 1 - точка 4
Директива 2002/21/ЕО
Член 4, параграф 1, алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки установяват 
срокове за разглеждането на такива 
обжалвания.

Or. en

Обосновка

 Сега процесът на обжалване може да продължи до няколко години, когато 
първоначалния проблем престава да бъде актуален. Ето защо е необходимо да се 
установят срокове.

Изменение 3

Предложение за директива– акт за изменение
Член 1 - точка 5
Директива 2002/21/ЕО
Член 5 -  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

„1. Държавите-членки гарантират, че 
предприятията, предоставящи 
електронни съобщителни мрежи и 
услуги, предоставят цялата информация, 
включително и финансова информация, 
необходима на националните 
регулаторни органи, за да гарантират 
съответствие с разпоредбите на 
настоящата директива и на 
Специфичните директиви или на 
решенията, взети в съответствие с 
настоящата директива и Специфичните 
директиви. Тези предприятия също са 
задължени да представят информация 
относно бъдещи промени в мрежи или 

„1. Държавите-членки гарантират, че 
предприятията, предоставящи 
електронни съобщителни мрежи и 
услуги, предоставят цялата информация, 
включително и финансова информация, 
необходима на националните 
регулаторни органи, за да гарантират 
съответствие с разпоредбите на 
настоящата директива и на 
Специфичните директиви или на 
решенията, взети в съответствие с 
настоящата директива и Специфичните 
директиви. Тези предприятия също са 
задължени да представят информация 
относно бъдещи промени в мрежи или 
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услуги, които могат да имат влияние 
върху услугите на едро, предоставяни 
на конкуренти. Тези предприятия 
предоставят такава информация 
незабавно при поискване и в 
съответствие със сроковете и в степента 
на подробност, изисквани от 
националния регулаторен орган. 
Информацията, изисквана от 
националния регулаторен орган, е 
пропорционална на изпълнението на 
посочената задача. Националният 
регулаторен орган мотивира искането си 
за информация.“

услуги, които могат да имат влияние 
върху услугите на едро, предоставяни 
на конкуренти. Тези предприятия 
предоставят такава информация 
незабавно при поискване и в 
съответствие със сроковете и в степента 
на подробност, изисквани от 
националния регулаторен орган. 
Информацията, изисквана от 
националния регулаторен орган, е 
пропорционална на изпълнението на
посочената задача. Националният 
регулаторен орган мотивира искането си 
за информация, като в същото време 
гарантира търговската тайна в 
съответствие със 
законодателството на Общността и 
националното законодателство.

Or. en

Изменение 4

Предложение за директива– акт за изменение
Член 1 - точка 6
Директива 2002/21/ЕО
Член 7, параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Националните регулаторни органи 
допринасят за развитието на вътрешния 
пазар посредством сътрудничество с 
Комисията и Органа, за да бъде 
осигурено последователно прилагане 
във всички държави-членки на 
разпоредбите на настоящата директива 
и на Специфичните директиви. За тази 
цел те по-специално работят с 
Комисията и Органа за идентифициране 
на видовете инструменти и корективни 
мерки, които са най-подходящи за 
дадени видове ситуации на пазара.

2. Националните регулаторни органи 
допринасят за развитието на вътрешния 
пазар посредством сътрудничество с 
Комисията и Органа по прозрачен 
начин, за да бъде осигурено 
последователно прилагане във всички 
държави-членки на разпоредбите на 
настоящата директива и на 
Специфичните директиви. За тази цел те 
по-специално работят с Комисията и 
Органа за идентифициране на видовете 
инструменти и корективни мерки, които 
са най-подходящи за дадени видове 
ситуации на пазара.

Or. en



PE404.724v01-00 8/11 PA\718014BG.doc

BG

Изменение 5

Предложение за директива– акт за изменение
Член 1, точка 6
Директива 2002/21/ЕО
Член 7, параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Ако дадена проектомярка е била 
изменена в съответствие с параграф 
6, Комисията може да вземе решение, 
с което да изисква от националния 
регулаторен орган да наложи 
специфично задължение по членове 
от 9 до 13а от Директива 2002/19/ЕО 
(Директива за достъпа) и член 17 от 
Директива 2002/22/ЕО (Директива за 
универсалната услуга) в рамките на 
определен срок. 

заличава се

В този случай Комисията преследва 
същите цели на политиката, както е 
предвидено за национални 
регулаторни органи в член 8. 
Комисията отчита в максимална 
степен становището на Органа, 
представено в съответствие с член 6 
от Регламент […./ЕО], в частност 
при изготвяне на подробностите 
около задълженията, които да бъдат 
наложени.

Or. en

Обосновка

За да се подобри съвместимостта без да се нарушава деликатното институционално 
равновесие на правата или да се подкопават елементите на принципа на 
субсидиарност в регламента, Комисията следва да играе по-скоро ролята на арбитър, 
отколкото на съдия.



PA\718014BG.doc 9/11 PE404.724v01-00

BG

Изменение 6

Предложение за директива– акт за изменение
Член 1 - точка 8 – буква бa (нова)
Директива 2002/21/ЕО
Член 8 - параграф 2 - буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) в параграф 2, буква в) се заменя 
със следния текст:
„в) насърчаване и улесняване на 
ефективни обусловени от пазара 
инвестиции в инфраструктурата, 
стимулиране на иновациите;  както и

Or. en

Обосновка

Изменение 7

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. 

Ограниченията, които изискват дадена 
услуга да се предоставя в специфична 
честотна лента са оправдани единствено 
с цел гарантиране:



PE404.724v01-00 10/11 PA\718014BG.doc

BG

а) изпълнението на цел от общ интерес в 
съответствие с правото на Общността, 
като опазване на човешкия живот, 
насърчаване на социално, регионално и 
териториално сближаване;  
б) избягване на неефикасно ползване на 
радиочестоти; или
в) както е определено в националното 
законодателство в съответствие с 
правото на Общността, насърчаването 
на културно и езиково многообразие и 
плурализъм на медиите. 

Or. en

Изменение 8

Предложение за директива– акт за изменение
Член 1 - точка 13
Директива 2002/21/ЕО
Член 12 -  параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Мерките, предприемани от 
национален регулаторен орган в 
съответствие с параграф 1, са 
обективни, прозрачни и
пропорционални.“

3. Мерките, предприемани от 
национален регулаторен орган в 
съответствие с параграф 1, са 
обективни, прозрачни, пропорционални 
и основани на недискриминационни 
критерии.“

Or. en

Изменение 9

Предложение за директива– акт за изменение
Член 1 - точка 17
Директива 2002/21/ЕО
Член 16 - параграф 5 - алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията, отчитайки в максимална заличава се
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степен становището на Органа, 
може да издаде решение, което да 
определи едно или повече 
предприятия като притежаващи 
значителна пазарна сила на този 
пазар и да наложи едно или повече 
специфични задължения съгласно 
членове от 9 до 13а от Директива 
2002/19/ЕО (Директива за достъпа) и 
член 17 от Директива 2002/22/ЕО 
(Директива за универсалната услуга). 
В този случай Комисията преследва 
целите на политиката, определени в 
член 8.

Or. en

Обосновка

За да се подобри съвместимостта без да се нарушава деликатното институционално 
равновесие на правата или да се подкопаят елементите на принципа на 
субсидиарност в регламента, Комисията следва да играе по-скоро ролята на арбитър, 
отколкото на съдия.
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