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КРАТКА ОБОСНОВКА

With the "AMVS Directive" the EU delivered a strong message intended to ensure the 
optimal conditions of competitiveness and legal certainty for Europe's ICT and its media 
industries and services, as well as respect for cultural and linguistic diversity. The current 
review of the "telecom package" needs to be read and amended with the same spirit and 
political intentions. The best possible balance needs to be found among the needs of all 
current and future users of electronic networks, their legitimate business interests and general 
interest public policy concerns, as well as the rights and interests of consumers.

Radio frequencies are a scarce public resource that has an important public and market value, 
but also that they are essential to the fulfilment of some general interest public policy 
objectives. Thus, spectrum needs to be managed not only efficiently and effectively, but also 
with due attention to the public interest from an economic, social or cultural perspective. In 
this context some restrictions to the principles of service neutrality, and its impact in the 
transfer of individual rights to use radio frequencies should be imposed The role of Member 
States in this public policy decisions needs to be respected.

The importance to protect electronic communications services providers and in particular 
AVMS providers against harmful interference cannot be underestimated. This requires some 
small changes in the text, to properly put in context European spectrum regulation with other 
internationally binding decisions and instruments which cannot be ignored.

Finally, a proposal is made to underline the indispensable role of NRA in the protection and 
the promotion of lawful content over electronic communications networks and services.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по култура и образование приканва водещата комисия по промишленост, 
изследвания и енергетика да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) Съгласно Директива 2007/65/ЕО 
от 11 декември 2007 г., т.нар. 
директива за аудиовизуални медийни 
услуги, беше извършено 
преразглеждане с намерението да се 
гарантират оптимални условия на 
конкурентоспособност и правна 
сигурност по отношение на 
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информационните технологии и 
медийните отрасли и услуги в ЕС, 
както и зачитане на културното и 
езиково многообразие, и тази връзка, 
справедливата и балансирана 
нормативна уредба за електронни 
съобщителни мрежи и услуги 
представлява основен стълб на целия 
европейски аудиовизуален отрасъл.

Or. en

Изменение 2

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) Становищата на националните 
регулаторни органи, 
заинтересованите представители на 
този отрасъл и доставчиците на 
аудиовизуални медийни услуги следва 
да се вземат предвид от Комисията 
при вземане на решения съгласно 
настоящата директива посредством 
използване на ефективни 
консултации, за да се гарантира 
прозрачност и пропорционалност. 
Комисията следва да изготви 
подробни документи, свързани с 
консултациите, в които се 
разясняват различните разглеждани 
действия, а на заинтересованите 
лица следва да се даде разумен срок за 
отговор. Вземайки предвид 
отговорите, Комисията следва да 
даде обосновка на последващото 
решение под формата на декларация 
след консултациите, включително 
описание на начина на отчитане на 
становището на страните, които са 
дали отговор.

Or. en
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Обосновка

It is essential that the views of NRAs, industry stakeholders and audiovisual media services 
providers are taken into account in decisions at Community level, which decisions must be 
transparent and proportionate to the result to be achieved.

Изменение 3

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Радиочестотите следва да се считат 
за ограничен обществен ресурс, който 
има важна обществена и пазарна 
стойност. Поради това, в обществен 
интерес е спектърът да се управлява 
възможно най-ефикасно и ефективно от 
икономическа, социална и екологична 
гледна точка и пречките за неговата 
ефикасна употреба да се премахват 
постепенно.

(16) Радиочестотите следва да се считат 
за ограничен обществен ресурс, който 
има важна обществена и пазарна 
стойност и който е от съществено 
значение за изпълнението на някои 
цели от общ интерес. Поради това 
спектърът следва да се управлява с 
необходимото внимание към 
обществения интерес възможно най-
ефикасно и ефективно от икономическа, 
социална и екологична гледна точка и 
пречките за неговата ефикасна употреба 
следва да се премахват постепенно.

Or. en

Обосновка

Spectrum is indeed a public resource, and cannot be considered the private property of no 
one. But its efficiency should not and cannot be reduced to simple market criteria.

Изменение 4

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Радиочестотите следва да се 
управляват така, че да се гарантира 
избягване на вредни смущения. Поради 
това, тази основна концепция за вредни 
смущения следва да се определи точно, 

(17) Радиочестотите следва да се 
управляват така, че да се гарантира 
избягване на вредни смущения. Поради 
това, тази основна концепция за вредни 
смущения следва да се определи точно 
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за да се гарантира, че регулаторната 
намеса е ограничена до степента, 
необходима за предотвратяване на 
такива смущения. 

като се вземат предвид 
съществуващите международно 
приети честотни планове , за да се 
гарантира, че регулаторната намеса е 
ограничена до степента, необходима за 
предотвратяване на такива смущения.

Or. en

Обосновка

Interference problems are one of the main reasons for the existence of national and 
international frequency plans. As frequencies cross borders beyond the EU, internationally 
binding agreements to avoid interference must be respected.  

Изменение 5

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Потребителите на спектъра следва 
също така да могат свободно да избират 
услугите, които желаят да предлагат в 
спектъра, предмет на преходни мерки за 
справяне с предишно придобити права. 
Биха могли да се допускат изключения 
от принципа на неутралност на 
услугите, които изискват
предоставянето на конкретна услуга да 
отговаря на ясно определени цели от 
общ интерес, като опазване на човешкия 
живот, нужда от насърчаване на 
социалното, регионално и териториално 
сближаване или избягването на 
неефикасна употреба на спектъра, ако са 
необходими и пропорционални. Тези 
цели следва да включват насърчаването 
на културно и езиково многообразие и 
медиен плурализъм, както е определено
в националното законодателство в 
съответствие с правото на Общността. 
Като се изключат случаите на 
необходимост от опазване 
безопасността на живота, изключенията 

(22) Потребителите на спектъра следва 
също така да могат свободно да избират 
услугите, които желаят да предлагат в 
спектъра, предмет на преходни мерки за 
справяне с предишно придобити права. 
От друга страна, използването на 
спектъра може също да бъде изрично 
насочено към предоставянето на 
конкретна услуга или посредством 
конкретна технология да отговаря на 
ясно определени цели от общ интерес, 
като опазване на човешкия живот, 
нужда от насърчаване на социалното, 
регионално и териториално сближаване 
или избягването на неефикасна 
употреба на спектъра, ако са 
необходими и пропорционални. Тези 
цели включват насърчаването на цели 
на политиката в областта на 
културата и медиите, като например 
културно и езиково многообразие и 
медиен плурализъм, както е определено 
в националното законодателство в 
съответствие с правото на Общността. 
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не следва да водят до ексклузивна 
употреба за определени услуги, а по-
скоро да дават приоритет, за да могат 
други услуги или технологии да 
съществуват съвместно в същата 
честотна лента, доколкото е възможно. 
С цел притежателят на 
разрешението да може свободно да 
избира най-ефикасните средства за 
пренасяне на съдържанието на 
услугите, предоставяни по 
радиочестоти, съдържанието не 
следва да се регулира в разрешението 
за ползване на радиочестоти.

Като се изключат случаите на 
необходимост от опазване 
безопасността на живота, изключенията 
не следва да водят до ексклузивна 
употреба за определени услуги, а по-
скоро да дават приоритет, за да могат 
други услуги или технологии да 
съществуват съвместно в същата 
честотна лента, доколкото е възможно.
С цел притежателят на разрешението да 
може свободно да избира най-
ефикасните средства за пренасяне на 
съдържанието на услугите, 
предоставяни по радиочестоти, 
съдържанието не следва да се регулира 
в разрешението за ползване на 
радиочестоти.

Or. en

Обосновка

The question whether spectrum can be allocated in a service-neutral way should depend on a 
reasonable balancing test between public interest and commercial value. In practice, the 
Commission adheres to this approach, e.g. in its Communication on the Digital Dividend, 
where it proposes the allocation of specific services to specific spectrum (sub)bands.

Изменение 6

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) В компетенцията на държавите-
членки е определянето на обхвата и 
характера на всяко изключение относно 
насърчаването на културното и езиково 
разнообразие и плурализма на медиите в 
съответствие с техните национални 
законодателства.

(23) В компетенцията на държавите-
членки е определянето на обхвата и 
характера на всяко изключение относно 
насърчаването на целите на 
политиката в областта на 
културата и медиите, като например
културното и езиково разнообразие и 
плурализма на медиите в съответствие с 
техните национални законодателства.

Or. en
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Обосновка

Recital 6 of the Framework Directive 2002/21/EC in fact recognizes that “audiovisual policy 
and content regulation are undertaken in pursuit of general interest objectives, such as 
freedom of expression, media pluralism, impartiality, cultural and linguistic diversity, social 
inclusion, consumer protection and the protection of minors”. The mere reference to “the 
promotion of cultural and linguistic diversity and media pluralism” is too narrow as it does 
not cover all general interest objectives pursued by audiovisual media policies.

Изменение 7

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 49

Текст, предложен от Комисията Изменение

(49) Въвеждането на изисквания за 
неутралност на услугите и технологиите 
при решения за предоставяне и 
разпределение, заедно с подобрената 
възможност за прехвърляне на права 
между предприятия, следва да увеличат 
свободата и средствата за предоставяне 
на електронни съобщения и 
аудиовизуални медийни услуги на 
обществеността, като по този начин 
също така се улеснява постигането на 
целите от общ интерес. Поради това, 
някои задължения от общ интерес, 
налагани на разпространители, за 
предоставянето на аудиовизуални 
медийни услуги, могат все повече да се 
изпълняват без нуждата от 
предоставяне на индивидуални права 
на ползване на спектър. Използването 
на специфични критерии за 
предоставяне на спектър на 
разпространители би било оправдано 
само ако е необходимо за изпълняване 
на определена цел от общ интерес, 
установена в националното 
законодателство. Процедурите, 
свързани с преследването на цели от 
общ интерес, следва при всички 
обстоятелства да са прозрачни, 
обективни, пропорционални и 
недискриминационни.

(49) Въвеждането на изисквания за 
неутралност на услугите и технологиите 
при решения за предоставяне и 
разпределение, заедно с подобрената 
възможност за прехвърляне на права 
между предприятия, следва да увеличат 
свободата и средствата за предоставяне 
на електронни съобщения и 
аудиовизуални медийни услуги на 
обществеността, като по този начин 
също така се улеснява постигането на 
целите от общ интерес. Въпреки това
някои задължения от общ интерес, 
налагани на разпространители, за 
предоставянето на аудиовизуални 
медийни услуги, могат да изискват
използването на специфични критерии 
при предоставяне на спектър, когато 
това е необходимо за изпълняване а 
конкретна цел от общ интерес, 
установена в националното 
законодателство. Процедурите, 
свързани с преследването на цели от 
общ интерес, следва при всички 
обстоятелства да са прозрачни, 
обективни, пропорционални и 
недискриминационни.
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Or. en

Обосновка

Recital 49 is not consistent with Recital 23 or with Article 5(2) of the Authorisation Directive.
It is important to recognize the need to take into account cultural and media policy objectives, 
as set out by national law. The original formulation is also more restrictive than Article 5(2) 
of the Authorisation Directive as regards the granting of individual rights of use for 
broadcasting services.

Изменение 8

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 50

Текст, предложен от Комисията Изменение

(50) С цел гарантиране на еднакво 
третиране, никой ползвател на 
спектъра не следва да бъде 
освобождаван от задължението за 
плащане на нормалните такси или 
цени, установени за ползване на 
спектъра.

(50) Всяко цялостно или частично 
освобождаване от задължението за 
плащане на такси или цени, 
установени за ползване на спектъра, 
трябва да бъде обективно и прозрачно 
и въз основа на съществуването на 
други задължения от общ интерес, 
установени в националното 
законодателство.

Or. en

Обосновка

It must remain possible for Member States to maintain or introduce systems where the 
obligation to pay usage fees is replaced by an obligation to fulfil specific general interest 
objectives. Such systems are commonplace with regard to terrestrial broadcasting frequencies 
where they serve media pluralism objectives.

Изменение 9

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 59

Текст, предложен от Комисията Изменение

(59) Мерките, необходими за 
прилагането на Рамковата директива, 
Директивата за достъпа и Директивата 

(59) Мерките, необходими за 
прилагането на Рамковата директива, 
Директивата за достъпа и Директивата 
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за разрешение, следва да бъдат приети в 
съответствие с Решение 1999/468/ЕО на 
Съвета от 28 юни 1999 г. за 
установяване на условията и реда за 
упражняване на изпълнителните 
правомощия, предоставени на 
Комисията.

за разрешение, следва да бъдат приети в 
съответствие с Решение 1999/468/ЕО на 
Съвета от 28 юни 1999 г. за 
установяване на условията и реда за 
упражняване на изпълнителните 
правомощия, предоставени на 
Комисията. Подобни мерки за 
прилагане не следва да са в разрез с 
целите на политиката в областта на 
културата и медиите, определени от 
държавите-членки в съответствие с 
тези директиви.

Or. en

Обосновка

The proposed safeguard is essential with regard to extended implementing powers conferred 
to the European Commission, in particular those in Articles 9c and 19 of the Framework 
Directive, article 6 of the Access Directive and Article 6a of the Authorisation Directive.

Изменение 10

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(60а) Дейностите, осъществявани 
съгласно настоящата директива, 
вземат предвид дейността на 
международни и регионални 
организации, свързани с управлението 
на радиоспектъра, например 
Международния съюз по 
далекосъобщения (ITU) и 
Европейската конференция по пощи и 
далекосъобщения (CEPT), за да се 
гарантира ефективно управление и 
хармонизация на използването на 
спектъра в цялата Общност. При 
прилагането на настоящата 
директива държавите-членки и 
Комисията признават съдържанието 
на международните споразумения, 
сключени между държавите-членки 
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съгласно радиорегламентите на 
Международния съюз по 
далекосъобщения.

Or. en

Обосновка

Europe is not an island. The importance of the ITU in establishing internationally binding 
regulations for the efficient use of spectrum and orbit usage based on efficient, rational and 
cost-effective utilisation cannot be ignored. The binding nature of the ITU rules (on EU and 
non-EU member states of the ITU) and the compatibility of the Directive with them must be 
expressly addressed.

Изменение 11

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 2 – буква д)
Директива 2002/21/ЕО
Член 2 – буква т)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(т) „вредни смущения“ означава 
смущения, които застрашават 
функционирането на 
радионавигационна служба или друга 
служба за сигурност или по друг начин 
сериозно увреждат, затрудняват или 
многократно прекъсват дейността на 
радионавигационна служба, която 
работи в съответствие с приложимите 
разпоредби на Общността или на 
националното законодателство.

(т) „вредни смущения“ означава 
смущения, които застрашават 
функционирането на 
радионавигационна служба или друга 
служба за сигурност или по друг начин 
сериозно увреждат, затрудняват или 
многократно прекъсват дейността на 
радионавигационна служба, която 
работи в съответствие с приложимите 
разпоредби на Общността или на 
националното законодателство и в 
съответствие с международно 
приетите честотни планове.

Or. en

Обосновка

In view of the seriousness of interference problems between broadcasting and two-way 
(receive and transmit) services, it is essential for digital broadcasting services to be afforded 
protection against harmful interference, in line with internationally-agreed frequency plans, 
and particularly the ITU Geneva Plan (GE-O6). The definition of harmful interference should 
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be amended accordingly.

Изменение 12

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8 – буква д)
Директива 2002/21/ЕО
Член 8 – параграф 4 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) прилагане на принципа, че крайните
потребители трябва да имат достъп до и
да разпространяват законни
приложения и/или услуги по свой избор.

ж) прилагане на принципа, че крайните 
потребители трябва да имат достъп до 
законно съдържание и да използват
законни приложения и/или услуги по 
свой избор.

Or. en

Обосновка

The mention to distribution is confusing as far as it may be interpreted as if the Directive 
provision creates a new right for the users to publicly communicate legal content, right which 
according to the law of intellectual property belongs exclusively to rights owner or a third 
party authorised by him.

Изменение 13

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8 – буква д а) (нова)
Директива 2002/21/ЕО
Член 8 – параграф 4 – буква ж а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) гарантиране, че предприятия, 
предоставящи електронни 
съобщителни мрежи и услуги 
съдействат за защитата и 
насърчаването на законното 
съдържание по електронните 
съобщителни мрежи.

Or. en
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Обосновка

The promotion and protection of lawful content over electronic communication networks and 
services needs to be incorporated as a task for National Regulatory authorities in the interest 
of the citizens of the European Union.

Изменение 14

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 9
Директива 2002/21/ЕО
Член 9 – параграф 3 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) спазване на ограничение в 
съответствие с параграф 4 по-долу.

г) спазване на всички ограничения на 
услугите в съответствие с параграф 4 
по-долу.

Or. en

Обосновка

The amendment in Article 9(3)(d) is necessary to clarify the meaning of the formulation, 
which is otherwise difficult to understand. In line with their competence for cultural and 
media policies, Member States must have the power to make available sufficient spectrum for 
broadcasting services, and to restrict the principles of service neutrality and technological 
neutrality for this purpose.

Изменение 15

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Освен ако не е предвидено друго във 
втората алинея или в мерките, съгласно 
член 9в, държавите-членки гарантират, 
че всички видове електронни 
съобщителни услуги могат да се 
предоставят в честотните ленти, 
отворени за електронни съобщителни 
услуги. Въпреки това, държавите-

4. Освен ако не е предвидено друго във 
втората алинея или в мерките, приети
съгласно член 9в, държавите-членки 
гарантират, че всички видове 
електронни съобщителни услуги могат 
да се предоставят в честотните ленти, 
отворени за електронни съобщителни 
услуги. Въпреки това, държавите-
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членки могат да разпоредят 
пропорционални и 
недискриминационни ограничения за 
видовете електронни съобщителни 
услуги, които следва да бъдат 
предоставяни. 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. Ограничение, 
което забранява предоставянето на 
други услуги в специфична честотна 
лента, може да се разпореди само, ако е 
оправдано от нуждата от защита на 
услуги, свързани с опазване на 
човешкия живот.

членки могат да разпоредят 
пропорционални и 
недискриминационни ограничения за 
видовете електронни съобщителни 
услуги, които следва да бъдат 
предоставяни. 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 целите на политиката в областта 
на културата и медиите, както и 
културното и езиково многообразие и 
плурализъм на медиите. Ограничение, 
което забранява предоставянето на 
други услуги в специфична честотна 
лента, може да се разпореди само, ако е 
оправдано от нуждата от защита на 
услуги, свързани с опазване на 
човешкия живот. 

Or. en

Обосновка

The mere reference to “the promotion of cultural and linguistic diversity and media 
pluralism” is too narrow as it does not cover all general interest objectives pursued by 
audiovisual media policies.

Изменение 16

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 9
Директива 2002/21/ЕО
Член 9 – параграф 5 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Държавите-членки имат 
правомощието да определят обхвата, 
естеството и срока на 
ограниченията, предвидени за 
насърчаване на целите на 
политиката в областта на 
културата и медиите, като например 
културното и езиково разнообразие и 
плурализма на медиите в 
съответствие с техните национални 
законодателства.

Or. en

Обосновка

The amendment in Article 9(5a) is based on the formulation in Recital 23 of the Amending 
Directive, as proposed by the European Commission; however, in view of the importance of 
this clause, it is necessary to amend it and to give it full legal force by including it in the text 
of the Framework Directive itself. In line with their competence for cultural and media 
policies, Member States must have the power to make available sufficient spectrum for 
broadcasting services, and to restrict the principles of service neutrality and technological 
neutrality for this purpose.

Изменение 17

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 10
Директива 2002/21/ЕО
Член 9б – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. При все това, когато такова 
прехвърляне или отдаване под наем 
касае честоти, предоставени въз 
основа на ограничение, за да се 
гарантира изпълнението на цел от 
общ интерес по реда на член 9, 
параграф 4, се изисква предварително 
съгласие от националния регулаторен 
орган. По целесъобразност 
държавите-членки имат правото да 
изискват разрешение или становище 
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от националния орган, отговорен за 
аудиовизуалните медийни услуги.

Or. en

Обосновка

In view of Member States’ competence to introduce specific restrictions to service neutrality, 
it is a logical consequence to introduce some limitations to the transfer of those frequencies 
or “spectrum trading”. That is particularly obvious in the case of restrictions based on 
cultural and media policies. If spectrum trading is nevertheless allowed in this area, Member 
States must keep the power to be put in place appropriate safeguards to ensure that their 
audiovisual policy objectives are not undermined.

Изменение 18

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 10
Директива 2002/21/ЕО
Член 9в – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(г) създаване на изключение от 
принципа на неутралност на услугите 
или технологиите, както и за 
хармонизиране на обхвата и характера 
на всички изключения от тези принципи 
в съответствие с член 9, параграфи 3 и 4, 
различни от тези, целящи гарантирането 
на насърчаване на културното и езиково 
разнообразие и плурализма на медиите.

(г) създаване на изключение от 
принципа на неутралност на услугите 
или технологиите, както и за 
хармонизиране на обхвата и характера 
на всички изключения от тези принципи 
в съответствие с член 9, параграфи 3 и 4, 
различни от тези, целящи гарантирането 
на насърчаване на целите на 
политиката в областта на 
културата и медиите, като например 
културното и езиково разнообразие и 
плурализма на медиите.

Or. en

Обосновка

The mere reference to “the promotion of cultural and linguistic diversity and media 
pluralism” is too narrow as it does not cover all general interest objectives pursued by 
audiovisual media policies.
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Изменение 19

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 10
Директива 2002/21/ЕО

Член 9в а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9в а

1. Комисията следи развитието по 
отношение на радиочестотния 
спектър в трети държави и 
международни организации, 
включително Международния съюз по 
далекосъобщенията (ITU), което 
може да има отношение към 
приложението настоящата 
директива.

2. Държавите-членки уведомяват 
Комисията за правните или 
фактическите трудности, създадени 
от съществуващи международни 
споразумения или споразумения с 
трети държави или международни 
организации, включително 
Международния съюз по 
далекосъобщенията (ITU), във връзка 
с прилагането на настоящата 
директива.

3. Комисията редовно докладва на 
Парламента и на Съвета относно 
резултатите от прилагането на 
параграфи 1 и 2 и може да предлага 
мерки за осигуряване на прилагането 
на принципите и постигането на 
целите на настоящата директива. 
При необходимост се договарят общи 
цели на политиките, за да се 
гарантира постигането на 
съгласуваност между държавите-
членки в рамките на Общността.
4. Мерките, предприети съгласно 
настоящия член, не накърняват 
правата и задълженията на 
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Общността и на държавите-членки 
съгласно съответните международни 
споразумения.

Or. en

Обосновка

Europe is not an island. The binding nature of the ITU rules (on EU and non-EU member 
states of the ITU) and the compatibility of the Directive with them must be expressly 
addressed. To ensure efficient spectrum use it is essential that operators comply with and can 
rely on the filing and coordination procedures under the internationally binding rules and 
procedures of the ITU in order to ensure that a network or system can be successfully 
coordinated and brought into use.

Изменение 20

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 3
Директива 2002/21/ЕО
Член 5 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(а) избягване на сериозен риск от 
вредни смущения;

(а) избягване риск от вредни смущения;

Or. en

Обосновка

Any risk of “harmful interference” is a “serious risk”.

Изменение 21

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Всяко индивидуално право на 
ползване на радиочестоти, което е 

5. Всяко индивидуално право на 
ползване на радиочестоти, което е 
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предоставено за десет или повече 
години и което не може да се прехвърля 
или отдава под наем между предприятия 
съгласно предвиденото в член 9б от 
Рамковата директива, на всеки пет
години и първоначално пет години 
след неговото издаване, подлежи на 
преразглеждане в контекста на 
критериите, заложени в параграф 1. Ако 
критериите за предоставяне на 
индивидуални права на ползване вече не 
са приложими, индивидуалното право 
на ползване се изменя в общо 
разрешение за ползване на 
радиочестоти, предмет на 
предварително известие не повече от 
пет години от приключване на 
преразглеждането, или неговото 
свободно прехвърляне или отдаване под 
наем между предприятия става 
възможно. 

предоставено за десет или повече 
години и което не може да се прехвърля 
или отдава под наем между предприятия 
съгласно предвиденото в член 9б от 
Рамковата директива, на всеки 10
години и първоначално 10 години след 
неговото издаване, подлежи на 
преразглеждане в контекста на 
критериите, заложени в параграф 1. Ако 
критериите за предоставяне на 
индивидуални права на ползване вече не 
са приложими, индивидуалното право 
на ползване се изменя в общо 
разрешение за ползване на 
радиочестоти, предмет на 
предварително известие не повече от 10
години от приключване на 
преразглеждането, или неговото 
свободно прехвърляне или отдаване под 
наем между предприятия става 
възможно. При вземането на такова 
решение се отчита надлежно 
необходимостта от определяне на 
съответен период на амортизация на 
инвестицията.

Or. en

Обосновка

For many new platforms and services, investment will need to be amortized over a period 
exceeding ten or, at nay rate, five years. It is not uncommon to have to sustain substantial 
losses during the first couple of years of operation. It would be disproportionate to introduce 
a rigid requirement for national regulatory authorities to conduct a formal review of all 
broadcast spectrum licenses every five years.

Изменение 22

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 5
Директива 2002/20/ЕО
Член 6б – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Техническата мярка за изпълнение, 1. Когато в електронните 
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посочена в член 6а, параграф 1, буква е) 
може да позволи на Органа да прави 
предложения за подбора на 
предприятия, на които следва да бъдат 
предоставени индивидуални права на 
ползване на радиочестоти или номера, в 
съответствие с член 12 от Регламент [..].

съобщителни услуги преобладава 
презграничният елемент и без да се 
засягат правомощията на 
държавите-членки за насърчаване на 
целите на политиката в областта на 
културата и медиите, като например 
културното и езиково разнообразие и 
плурализма на медиите, 
техническата мярка за изпълнение, 
посочена в член 6а, параграф 1, буква е) 
може да позволи на Органа да прави 
предложения за подбора на 
предприятия, на които следва да бъдат 
предоставени индивидуални права на 
ползване на радиочестоти или номера, в 
съответствие с член 12 от Регламент [..].

Or. en

Обосновка

It is important to ensure that Member States’ competences for cultural and media policies, 
and particularly regarding frequencies made available for broadcasting and other 
audiovisual media services, are not undermined by new centralized procedures at EU level.

Изменение 23

Предложение за директива – акт за изменение
Приложение II
Директива 2002/20/ЕО
Параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(г) метод за определяне на таксите за 
употреба на право на ползване на 
радиочестоти, 

(г) метод за определяне на таксите за 
употреба на право на ползване на 
радиочестоти, без да се засягат 
системите, определени от 
държавите-членки, при които 
задължението да се заплащат такси 
за употреба е заменено от 
задължението да се изпълняват 
конкретни цели от общ интерес;

Or. en



PA\718636BG.doc 21/21 PE404.775v01-00

BG

Обосновка

It must remain possible for Member States to maintain or introduce systems where the 
obligation to pay usage fees is replaced by an obligation to fulfil specific general interest 
objectives. Such systems are commonplace with regard to terrestrial broadcasting frequencies 
where they serve of media pluralism objectives.
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