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КРАТКА ОБОСНОВКА

Die Überarbeitung des Rechtsrahmens des Telekommunikationssektors muss darauf abzielen, 
den Wettbewerb stärker zu fördern, Investitionen zu sichern und den Binnenmarkt für 
elektronische Kommunikation zu konsolidieren, um den Liberalisierungsprozess fortzuführen.
Darüber hinaus sollten Fragen des Verbraucherschutzes und der Netzsicherheit sowie 
kulturelle Belange berücksichtigt werden.

Angesichts der hochdynamischen Märkte und der raschen Entwicklungen im Telekom-
munikationsbereich ist ein flexibler Ansatz zu wählen, der es ermöglicht, zukünftige Ent-
wicklungen zu erfassen.

Darüber hinaus bedarf es einer zukunftsgerichteten Perspektive hinsichtlich der Eignung des 
vorgeschlagenen Rechtsrahmens in Bezug auf Next-Generation-Networks (NGN). In diesem 
Zusammenhang ist gerade der Aufbau breitbandiger Netzinfrastrukturen der NGN eine 
zentrale standort- und wettbewerbspolitische Herausforderung, bei der Unternehmen auf ein 
hohes Maß an Planungs- und Rechtssicherheit angewiesen sind. Mit der Möglichkeit seitens 
der nationalen Regulierungsbehörden, die gemeinsame Nutzung von Einrichtungen 
anzuordnen, wie den Zugang zu Masten, Leitungsroh-ren und Gebäuden, werden die 
Investitionen in Glasfasernetze und der Zutritt neuer Marktteilnehmer begünstigt. Im Rahmen 
des Entscheidungsprozesses sind die Verhältnismäßigkeit sowie die Wirtschaftlichkeit der 
Maßnahmen zu berücksichtigen. Des Weiteren kann der Ausbau von Netzwerken durch 
Risiko- und Kostenteilung gefördert werden. Ferner sollte bei der Erstellung von 
Marktdefinitionen ermittelt werden, ob geografische Gebiete, die unterhalb der der nationalen 
Ebene liegen, wettbewerbsfähig sind, so dass eine entsprechende Deregulierung stattfinden 
kann.

In der Vergangenheit wurde mehrfach festgestellt, dass ein Bedarf für verstärkte Koor-
dinierungsmechanismen besteht, die über die nationale Ebene hinausgehen. Solche 
Mechanismen sollten aber auf bereits vorhandenen und gewachsenen Strukturen aufsetzen 
und deren Potentiale zeitnaher, effektiver und stringenter nutzen. Insofern ist ein "Netzwerk 
der nationalen Regulierungsbehörden" einzurichten, das Aufgaben wahrnimmt, welche nicht 
auf nationaler Ebene gelöst werden können. Eine starke Zentralisierung auf der 
Gemeinschaftsebene in Form einer europäischen Behörde birgt hingegen die Gefahr, dass 
nationale Besonderheiten nicht entsprechend berücksichtigt werden. Eine hinreichende 
politische oder ökonomische Rechtfertigung für eine derartige Stärkung zentraler 
Regulierungsinstanzen gegenüber den nationalen Regulierungsbehörden ist nicht erkennbar.

Weiterhin ist festzustellen, dass das Komitologieverfahren nicht geeignet ist, Regelungen 
festzulegen, bzw. zu ändern, die wesentliche Elemente des Telekommunikationsrechts 
betreffen. Daher sind die in dem Vorschlag zahlreich angeordneten Komitologieverfahren 
entsprechend zu beschränken.

Bei der Analyse und Definition der nationalen Marktgegebenheiten müssen die nationalen 
Regulierer die jeweilig verhältnismäßige Maßnahme zur Behebung des festzustellenden 
Wettbewerbsproblems eigenständig treffen können. Durch das im Richtlinienvorschlag 
vorgesehene Letztentscheidungsrecht der Kommission, d.h. die Möglichkeit der Kommission 
die Regulierungsbehörden aufzufordern, Unternehmen eine besondere Verpflichtung 
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aufzuerlegen, würde eine zentrale europäische Regulierung eingeführt werden. Diese 
Durchgriffsmöglichkeit birgt die Gefahr, dass nationale Gegebenheiten nicht hinreichend 
berücksichtigt werden und nach dem Ansatz "one size fits all" vorgegangen wird.

Im Hinblick auf die neuen Kriterien für die Eröffnung eines zusätzlichen Vetorechts der 
Kommission sollte ein vermittelnder Ansatz gewählt werden, wobei das "Netzwerk der 
nationalen Regulierungsbehörden" zunächst als übergeordnetes Gremium über die Ge-
eignetheit der Maßnahme der nationalen Regulierungsbehörde entscheiden sollte.

Um die Zielsetzung einer effizienten und marktorientierten Frequenzordnung zu verwirk-
lichen, ist bei der Vergabe von Frequenznutzungsrechten grundsätzlich der Ansatz der 
Technologie- und Diensteneutralität zu wählen.  Dabei ist zu berücksichtigen, dass die 
Frequenzvergabe - mit Ausnahme eng begrenzter pan-europäischer Dienste - ausschließlich in 
der Kompetenz der Mitgliedstaaten liegt und bei Zielsetzungen im öffentlichen Interesse, wie 
dem Medienpluralismus, eine Bindung an bestimmte Technologien möglich sein muss. Vor 
diesem Hintergrund ist es erforderlich, dass der Richtlinienvorschlag den Mitgliedstaaten 
angemessenen Spielraum für Ausnahmen vom Gebot der Technologie- und Diensteneutralität, 
etwa für die Belange des Rundfunks, zulässt.

Der Frequenzhandel ist eine Möglichkeit, um eine effiziente wirtschaftliche Nutzung von 
Funkfrequenzen zu gewährleisten, wobei die nationalen Regulierungsbehörden in die 
Entscheidung über den Frequenzhandel einzubeziehen sind. Es obliegt den Mitgliedstaaten, 
zu bestimmen, ob und unter welchen Voraussetzungen für Rundfunkfrequenzen ein 
verstärkter Marktansatz, insbesondere Frequenzhandel, in Betracht kommt.

Die Entscheidungen der internationalen Gremien, wie CEPT, RRC und WRC, sind an-
gemessen zu berücksichtigen, um sicherzustellen, dass das EU-Telekommunikationsrecht mit 
anderen Instrumentarien der Frequenzkoordinierung in Einklang steht.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по икономически и парични въпроси приканва водещата комисия 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. Секторът на електронните 
съобщения напредва бързо, 
характеризира се с високо равнище на 
технологична иновация и 
високодинамични пазари. Съществува 
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необходимост от редовен контрол по 
отношение на точността на 
регулирането в условията на 
променливи пазари и технологии. 
Като приоритет в прилагането на 
настоящата директива следва да се 
гарантира, че гражданите на ЕС ще 
продължават да бъдат в състояние 
да участват пълноценно в глобалното 
информационно общество, в процеса 
на иновация и въвеждане на 
високоскоростни мрежи от ново 
поколение, които са в състояние да 
задоволяват бъдещите 
потребителски изисквания за по-
големи честотни ленти и повече 
услуги. 

Or. en

Обосновка

In its review proposals, the Commission does not actively address the issue of new fixed and 
mobile high-speed access networks, although the issue is of fundamental importance for 
Europe’s competitiveness, its telecommunications industry and consumers. According to the 
Commission, the current framework is sound enough to cope with this issue without any 
further legislative proposals. But to simply carry on with the regulatory concepts of the past is 
not sufficient.

Изменение 2

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Рамката трябва да задоволи 
новите инвестиционни и иновационни 
предизвикателства, като отчита 
необходимостта от насърчаване 
както на инвестициите, така и на 
конкуренцията, така че 
възможността на потребителите за 
избор да бъде защитена, а не 
отслабена.
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Or. en

Изменение 3

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 тяхните национални 
законодателства.

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 тяхните национални 
законодателства. В този случай 
държавите-членки могат да 
отчитат културното измерение на 
радиотелевизионните излъчвания и 
професионалните системи на 
безжични микрофони за 
мултимедийни аудиовизуални 
продукции и продукции на живо.

Or. en

Обосновка

Broadcasting as well as media productions in connection with cultural events, for instance 
events  with international character like the Olympic Games, depend on reliable transmission 
frequencies.

Изменение 4

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(т) „вредни смущения“ означава 
смущения, които застрашават 
функционирането на 
радионавигационна служба или друга 

т) „вредни смущения“ означава 
смущения, които застрашават 
функционирането на
радионавигационна служба или друга 
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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.

служба за сигурност, които 
затрудняват технически 
съвместното ползване на честоти
или по друг начин могат сериозно да
увреждат, затрудняват или многократно 
прекъсват дейността на 
радионавигационна служба, която 
работи в съответствие с приложимите 
международни разпоредби, с 
разпоредбите на Общността или на 
националното законодателство.

Or. en

Обосновка

Member States should be able to provide restrictions not only where such interference has 
been observed but also where it is likely that harmful interference occurs. In view of the 
seriousness of interference problems between one-way and two-way (receive and transmit) 
services, it is essential to provide protection against harmful interference, in line with 
internationally-agreed frequency plans, and particularly the ITU Geneva Plan (GE-O6).
National legal systems must have the room to secure the common usage of spectrum.

Изменение 5

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. 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 

3. 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
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прекратяват или анулират решения на
националните регулаторни органи.

прекратяват или анулират решения на 
националните регулаторни органи.

Or. en

Обосновка

Failure of NRAs to act in a timely manner, for example in relation to market reviews, can 
hold back competition and innovation in the market.

Изменение 6

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 3 а (нова)
Директива 2002/21/EО
Член 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Добавя се следният член:

Член 3а
Държавите-членки създават 
съвместно мрежа от национални 
регулаторни органи в съответствие с 
условията, определени в Регламент № 
[.../.../EО]1.
1Регламент за създаване на мрежа от 
национални регулаторни органи за 
европейския пазар на електронни 
съобщения.
(Настоящото изменение се прилага 
навсякъде в текста. Неговото 
приемане ще наложи съответни 
промени в текста.)

Or. en

Обосновка

The European Electronic Communications Market Authority should be substituted by the 
Network of National Regulatory Authorities. The European Electronic Communications 
Market Authority creates a large bureaucracy, counters the principle of subsidiarity, 
contradicts the long-term goal to replace ex-ante regulation by competition law and in 
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addition shows a lack of independence.

Изменение 7

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 4 – буква а
Директива 2002/21/EО
Член 4 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки гарантират 
наличието на ефективни механизми на 
национално ниво, чрез които всеки 
ползвател или предприятие, доставящо 
електронни съобщителни мрежи и/или 
услуги, засегнати от решение на 
национален регулаторен орган, да имат 
правото да обжалват решението пред 
апелативен орган, независим от 
страните по спора. Този орган, който 
може да бъде и съд, разполага с 
подходящ експертен потенциал, за да 
може да изпълнява функциите си. 
Държавите-членки осигуряват, че 
същността на спора е надлежно 
отчитана и действа ефикасен механизъм 
за обжалване.

1. Държавите-членки гарантират 
наличието на ефективни механизми на 
национално ниво, чрез които всеки 
ползвател или предприятие, доставящо 
електронни съобщителни мрежи и/или 
услуги, засегнати от решение на 
национален регулаторен орган, да имат 
правото да обжалват решението пред 
апелативен орган, независим от 
страните по спора. Този орган, който 
може да бъде и съд, разполага с 
подходящ експертен потенциал, за да 
може да изпълнява функциите си. 
Държавите-членки осигуряват, че 
същността на спора е надлежно 
отчитана и действа ефикасен механизъм 
за обжалване. Държавите-членки 
следва да ограничават сроковете за 
разглеждане на такива обжалвания.

Or. en

Обосновка

Currently appeal processes can be held up for as much as several years, by which time it is 
too late to address the original problem.

Изменение 8

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 4 – буква а
Директива 2002/21/EО
Член 4 – параграф 1 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

До приключване на процедурата по 
дадено обжалване, решението на 
националния регулаторен орган остава в 
сила, освен ако не се предоставят 
временни мерки. Временни мерки могат 
да се предоставят ако има спешна нужда 
от прекратяване на действието на 
решението с цел предотвратяване на 
сериозна и необратима вреда върху 
страната, която кандидатства за тези 
мерки, и когато равновесието на 
интересите го изисква.“

До приключване на процедурата по 
дадено обжалване, решението на 
националния регулаторен орган остава в 
сила, освен ако не се предоставят 
временни мерки. Временни мерки могат 
да се предоставят единствено ако има 
спешна нужда от прекратяване на 
действието на решението с цел 
предотвратяване на сериозна и 
необратима вреда върху страната, която 
кандидатства за тези мерки, и когато 
равновесието на интересите го изисква.“

Or. en

Обосновка

It's necessary to clarify, that interim measures may not be granted for other reasons.

Изменение 9

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 4 – буква б
Директива 2002/21/EО
Член 4 –  параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. „3. Държавите-членки събират 
информация относно характера на 
обжалванията, броя на молбите за 
обжалване, времетраенето на 
процедурите по обжалване, броя на 
решенията за предоставяне на временни 
мерки, взети в съответствие с параграф 
1, и основанията за такива решения. 
Държавите-членки ежегодно 
предоставят такава информация на 
Комисията и Европейския орган за 
пазара на електронни съобщения 
(наричан по-долу „Органът“).’

3. „3. Държавите-членки събират 
информация относно характера на 
обжалванията, броя на молбите за 
обжалване, времетраенето на 
процедурите по обжалване, броя на 
решенията за предоставяне на временни 
мерки, взети в съответствие с параграф 
1, и основанията за такива решения. 
Държавите-членки ежегодно 
предоставят такава информация на 
Комисията и мрежата от национални 
регулаторни органи.

Or. en
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Обосновка

The European Electronic Communications Market Authority should be substituted by the 
Network of National Regulatory Authorities. The European Electronic Communications 
Market Authority creates a large bureaucracy, counters the principle of subsidiarity, 
contradicts the long-term goal to replace ex-ante regulation by competition law and in 
addition shows a lack of independence.

Изменение 10

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 6
Директива 2002/21/EО
Член 7 –  параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. В рамките на двумесечния срок, 
посочен в параграф 4, Комисията може 
да вземе решение, с което се изисква от 
въпросния национален регулаторен 
орган да оттегли проектомярката. 
Комисията отчита в максимална степен 
становището на органа, представено в 
съответствие с член 5 от Регламент 
[…/ЕО] преди издаване на решение. 
Решението е придружено от подробен и 
обективен анализ на причините, поради 
които Комисията смята, че 
проектомярката следва да не бъде 
приета, заедно с конкретни 
предложения за изменение на 
проектомярката.

5. Във връзка с мерките, посочени в 
параграф 4 а) и б) и в рамките на 
двумесечния срок, посочен в параграф 
4, Комисията може да вземе решение, с 
което се изисква от въпросния 
национален регулаторен орган да 
оттегли проектомярката. Комисията 
отчита в максимална степен 
становището на органа, представено в 
съответствие с член 5 от Регламент 
[…/ЕО] преди издаване на решение. 
Решението е придружено от подробен и 
обективен анализ на причините, поради 
които Комисията смята, че 
проектомярката следва да не бъде 
приета, заедно с конкретни 
предложения за изменение на 
проектомярката.

Or. en

Обосновка

A more balanced solution should be chosen: instead of giving the Commission an outright 
veto over remedies, a "regulatory dialogue" on the appropriateness and effectiveness of the 
remedy should be setup, involving the national regulatory authority proposing the remedy and 
the Network of national regulatory authorities. The objective of this dialogue, during which 
the views of market participants should be duly taken into account by all participants, is to 
arrive at a joint view on what would represent the most appropriate and effective remedy.
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Изменение 11

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 6
Директива 2002/21/EО
Член 7 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Във връзка с мерките, посочени в 
параграф 4в, посочването на сериозни 
съмнения от страна на Комисията 
открива регулаторен диалог между 
националния регулаторен орган и 
мрежата от национални регулаторни 
органи с цел намиране на най-
подходящата и ефективна мярка за 
разрешаване на съответния проблем с 
конкуренцията, при надлежно 
отчитане на гледните точки на 
пазарните участници и 
съвместимостта на подобни мерки 
във вътрешния пазар. Този 
регулаторен диалог при никакви 
обстоятелства не може да надхвърля 
двумесечния срок, поставен като 
изискване съгласно параграф 4. 
Ако в края на регулаторния диалог 
мрежата от национални регулаторни 
органи потвърди съвместимостта на 
мярката с мнозинство от две трети, 
националният регулаторен орган 
може да приеме мярката. Ако 
мрежата от национални регулаторни 
органи не извърши такова 
потвърждение, Комисията може да 
заяви своите сериозни съмнения 
посредством решение, което изисква 
от националния регулаторен орган да 
оттегли проектомярката.
Националният регулаторен орган 
разполага с правото да оттегли 
проектомярката на всеки етап на 
регулаторния диалог.
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Or. en

Обосновка

A more balanced solution should be chosen: instead of giving the Commission an outright 
veto over remedies, a "regulatory dialogue" on the appropriateness and effectiveness of the 
remedy should be setup, involving the national regulatory authority proposing the remedy and 
the Network of national regulatory authorities. The objective of this dialogue, during which 
the views of market participants should be duly taken into account by all participants, is to 
arrive at a joint view on what would represent the most appropriate and effective remedy.

Изменение 12

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. В рамките на три месеца след 
издаването на решение от страна на 
Комисията в съответствие с параграф 5, 
с което се изисква националният 
регулаторен орган да оттегли 
проектомярка, националният 
регулаторен орган изменя или оттегля 
проектомярката. Ако проектомярката 
бъде изменена, националният 
регулаторен орган провежда обществена 
консултация в съответствие с 
процедурите, предвидени в член 6, и 
повторно нотифицира Комисията за 
изменената проектомярка в 
съответствие с разпоредбите на 
параграф 3.

6. В рамките на три месеца след 
издаването на решение от страна на 
Комисията в съответствие с параграф 5 
или 5а, с което се изисква националният 
регулаторен орган да оттегли 
проектомярка, националният 
регулаторен орган изменя или оттегля 
проектомярката. Ако проектомярката 
бъде изменена, националният 
регулаторен орган провежда обществена 
консултация в съответствие с 
процедурите, предвидени в член 6, и 
повторно нотифицира Комисията за 
изменената проектомярка в 
съответствие с разпоредбите на 
параграф 3.

Or. en

Обосновка

A more balanced solution should be chosen: instead of giving the Commission an outright 
veto over remedies, a "regulatory dialogue" on the appropriateness and effectiveness of the 
remedy should be setup, involving the national regulatory authority proposing the remedy and 
the Network of national regulatory authorities. The objective of this dialogue, during which 
the views of market participants should be duly taken into account by all participants, is to 
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arrive at a joint view on what would represent the most appropriate and effective remedy.

Изменение 13

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 6
Директива 2002/21/EО
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

The Commission's proposal would constitute a serious precedent in internal market 
legislation as an EU body would substitute the decision of a national authority. This 
completely undermines the system of checks and balances of the EU Treaty, whereby national 
authorities implement Community law subject to Court control and possible Commission 
infringement procedures.
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Изменение 14

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 7
Директива 2002/21/EО
Член 7а – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Мерките, посочени в параграф 1, 
целящи изменение на несъществени 
елементи от настоящата директива 
чрез нейното допълване, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, предвидена в 
член 22, параграф 3. При належаща 
нужда от спешни действия 
Комисията може да използва 
извънредната процедура, предвидена в 
член 22, параграф 4.

заличава се

Or. en

Основание

It remains vague what is meant by 'non-essential elements' in paragraph (2). Such proposed 
'implementing measures' might have a considerable financial impact on undertakings. Any 
potential changes must be reserved to full scrutiny in a legislative procedure on EU-level or 
left to Member States.

Изменение 15

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) В член 8 се добавя следният 
параграф:

4а. Националните регулаторни 
органи имат за цел създаването на 
подходяща регулаторна среда за 
конкурентни инвестиции в нови 
мрежи за достъп, която дава 
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уникална възможност за иновация и 
конкуренция на основата на 
платформи и води до дерегулиране. 
Подобна регулаторна среда следва, 
наред с другото:
а) да бъде предсказуема за срок, 
който е съвместим с времето, 
необходимо за възвръщаемостта на 
крупните инвестиции
б) да има за цел максималния 
географски обхват на конкуренцията 
на основата на платформи;
в) да дава възможност за 
извличане на конкурентни 
преимущества от по-бързото 
въвеждане в зависимост от 
географския регион, като по този 
начин насърчава разгръщането на 
мрежи;
г) да привлича средства от 
финансовите пазари за високи 
стойности на първоначалните 
инвестиции в нови мрежи за достъп;
д) да допуска гъвкави търговски 
споразумения относно инвестициите 
и поделянето на риска сред 
операторите на нови мрежи за 
достъп.

Or. en

Обосновка

The current regulatory regime must be adapted to the investment challenges regarding the 
roll-out of Next Generation Access Networks. Regulation must enable market players to invest 
in NGA's and thus must take into account the risks involved.

Изменение 16

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 9
Директива 2002/21/EО
Член 9 –  параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки гарантират 
ефективното управление на 
радиочестотите за електронни 
съобщителни услуги на тяхна територия 
в съответствие с член 8. Те гарантират, 
че разпределянето и предоставянето на 
такива радиочестоти от националните 
регулаторни органи се основава на 
обективни, прозрачни, 
недискриминационни и 
пропорционални критерии.

1. Държавите-членки гарантират 
ефективното управление на 
радиочестотите за електронни 
съобщителни услуги на тяхна територия 
в съответствие с член 8. Те гарантират, 
че разпределянето и предоставянето на 
такива радиочестоти от националните 
регулаторни органи се основава на 
обективни, прозрачни, 
недискриминационни и 
пропорционални критерии. В този 
случаи държавите-членки зачитат 
международните споразумения и 
могат да отчитат интересите на 
обществената политика.

Or. en

Обосновка

As frequencies cross borders beyond the EU, internationally binding agreements to avoid 
interference must be respected.

Изменение 17

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки насърчават 
хармонизирането на употребата на 
радиочестоти навсякъде в Общността, в 
съответствие с необходимостта да бъде 
гарантирано ефикасно и ефективно 
използване на същите съгласно Решение 
№ 676/2002/ЕО (Решение за 
радиочестотния спектър).

2. Държавите-членки насърчават 
хармонизирането на използването на 
радиочестотите навсякъде в Общността, 
в съответствие с необходимостта да 
бъде гарантирано ефикасно и ефективно 
използване на същите, което може да 
спомогне за осъществяване на 
икономия от мащаба и за 
оперативната съвместимост на 
услугите в полза на потребителя, и
съгласно Решение № 676/2002/ЕО 
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(Решение за радиоспектъра).

Or. en

Обосновка

Self-explanatory.

Изменение 18

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 9
Директива 2002/21/EО
Член 9 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Освен ако не е предвидено друго във 
втората алинея или в мерките, приети 
съгласно член 9в, държавите-членки 
гарантират, че всички видове 
радиомрежи или безжични технологии 
за достъп могат да се използват в 
честотните ленти, отворени за 
електронни съобщителни услуги.

3. Освен ако не е предвидено друго във 
втората алинея или в мерките, приети 
съгласно член 9в, държавите-членки 
гарантират, че всички видове 
радиомрежи или безжични технологии 
за достъп могат да се използват в 
честотните ленти, отворени за 
електронни съобщителни услуги в 
съответствие с техните национални 
планове за разпределение на 
радиочестотите и с разпоредбите на 
радиорегламента на Международния 
съюз по далекосъобщения (IТU);

Or. en

Обосновка

As frequencies cross borders beyond the EU, internationally binding agreements to avoid 
interference must be respected.

Изменение 19

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 9
Директива 2002/21/EО
Член 9 – параграф 3 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Въпреки това, държавите-членки могат 
да разпоредят пропорционални и 
недискриминационни ограничения за 
видовете радиомрежи или използвани 
безжични технологии за достъп, ако 
това е необходимо за: 

Въпреки това, държавите-членки могат 
да разпоредят пропорционални и 
недискриминационни ограничения за 
видовете радиомрежи или използвани 
безжични технологии за достъп, ако 
това е необходимо за:

а) избягване на вредни смущения, а) избягване на вредни смущения,
б) защита на общественото здраве 
от въздействието на електромагнитни 
полета,

б) защита на общественото здраве 
от въздействието на електромагнитни 
полета,

в) гарантиране на максимално 
съвместно ползване на радиочестоти, 
ако ползването на честоти е предмет на 
общо разрешение, или

в) гарантиране на максимално 
съвместно ползване на радиочестоти, 
ако ползването на честоти е предмет на 
общо разрешение, 

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

г) запазване на ефикасно ползване 
на спектъра, или
д) спазване на ограничение в 
съответствие с параграф 4 по-долу.

Or. en

Обосновка

The general philosophy of spectrum policy should strive at ensuring efficient use of the 
spectrum.

Изменение 20

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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, 

4. Освен ако не е предвидено друго във 
втората алинея или в мерките, приети 
съгласно член 9в, държавите-членки 
гарантират, в съответствие с 
международно договорените планове 
за радиочестоти и с разпоредбите на 
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отворени за електронни съобщителни 
услуги. Въпреки това, държавите-
членки могат да разпоредят 
пропорционални и 
недискриминационни ограничения за 
видовете електронни съобщителни 
услуги, които следва да бъдат 
предоставяни.

радиорегламента на Международния 
съюз по далекосъобщения (IТU), че 
всички видове електронни съобщителни 
услуги могат да се предоставят в 
честотните ленти, отворени за 
електронни съобщителни услуги. 
Въпреки това, държавите-членки могат 
да разпоредят пропорционални и 
недискриминационни ограничения за 
видовете електронни съобщителни 
услуги, които следва да бъдат 
предоставяни.

Or. en

Обосновка

The proposal does not recognise or address the importance of ensuring compatibility with the 
ITU rules and procedures and international legally binding constraints arising under them.
The efficient use of spectrum necessitates compliance with the ITU filing and coordination 
process.

Изменение 21

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 9
Директива 2002/21/EО
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, свързана с електронни 
съобщения, да се предоставя в 
специфична честотна лента, се 
оправдават с цел гарантиране на 
изпълнението на цел от общ интерес, 
както е определена в националното 
законодателство, 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 
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правото на Общността, насърчаването 
на културното и езиково многообразие и 
плурализъм на медиите, включително 
радиотелевизионните услуги.

Or. en

Обосновка

The reference in the second subparagraph in 9.4 to” the promotion of cultural and linguistic 
diversity and media pluralism” is too limiting and should be expanded to refer specifically to 
broadcasting services.

Изменение 22

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 9
Директива 2002/21/EО
Член 9 – параграф 4 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

Ограничение, което забранява 
предоставянето на други услуги, 
свързани с електронни съобщения, 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

Self-explanatory.

Изменение 23

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 10
Директива 2002/21/EО
Член 9б – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки гарантират, че 
предприятия могат да прехвърлят или 
отдават под наем на други предприятия 
индивидуални права на ползване на 
радиочестоти в честотните ленти, за 
които това е предвидено в мерките за 
изпълнение, приети съгласно член 9в, 
без предварителното съгласие на 
националния регулаторен орган.

1. Държавите-членки гарантират, че 
предприятия могат да прехвърлят или 
отдават под наем на други предприятия 
индивидуални права на ползване на 
радиочестоти в честотните ленти, за 
които това е предвидено в мерките за 
изпълнение, приети съгласно член 9в, в 
съответствие с националните 
процедури.

В други честотни ленти, държавите-
членки също могат да предвидят 
прехвърлянето или отдаването под наем 
на индивидуални права на ползване на 
радиочестоти от едни предприятия на 
други.

В други честотни ленти, държавите-
членки също могат да предвидят 
прехвърлянето или отдаването под наем 
на индивидуални права на ползване на 
радиочестоти от едни предприятия на 
други, в съответствие с 
националните процедури.

Or. en

Обосновка

In view of the sensibility of the telecommunication sector national regulatory authorities 
should set the framework for the transfer.

Изменение 24

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 10
Директива 2002/21/EО
Член 9б – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки гарантират, че 
намерението на едно предприятие да 
прехвърли права на ползване на 
радиочестоти се свежда до знанието на 
националния регулаторен орган, 
отговорен за разпределението на 
спектъра, и се обявява публично. Когато 
ползването на радиоспектъра е 
хармонизирано посредством 
прилагането на Решението за 

2. Държавите-членки гарантират, че 
намерението на едно предприятие да 
прехвърли права на ползване на 
радиочестоти, както и самото 
прехвърляне, се свежда до знанието на 
националния регулаторен орган, 
отговорен за разпределението на 
спектъра, и се обявява публично. Когато 
ползването на радиоспектъра е 
хармонизирано посредством 
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радиочестотния спектър или други 
мерки на Общността, съответното 
прехвърляне се съгласува с такова 
хармонизирано ползване.

прилагането на Решението за 
радиочестотния спектър или други 
мерки на Общността, съответното 
прехвърляне се съгласува с такова 
хармонизирано ползване.

Or. en

Обосновка
The competent authority is not always the same authority as the national regulatory authority 
as defined in the Framework Directive.

Изменение 25

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 10
Директива 2002/21/EО
Член 9в

Текст, предложен от Комисията Изменение

С цел допринасяне за развитието на 
вътрешния пазар, за постигането на 
принципите на настоящия член, 
Комисията може да приеме подходящи 
мерки за изпълнение за:

С цел допринасяне за развитието на 
вътрешния пазар, за постигането на 
принципите на настоящия член, 
Комисията може да приеме подходящи 
мерки за изпълнение за:

а) хармонизиране на 
определянето на честотните ленти, за 
които права на ползване могат да се 
прехвърлят или отдават под наем между 
предприятия;

а) определяне на честотните ленти, 
за които права на ползване могат да се 
прехвърлят или отдават под наем между 
предприятия, с изключение на 
честотите, предвидени от 
държавите-членки за 
радиотелевизионни услуги;

б) хармонизиране на условията, 
свързани с такива права и условията, 
процедурите, максимално 
допустимите граници, 
ограниченията, оттеглянията и 
преходните правила, приложими за 
такива прехвърляния или отдавания 
под наем;
в) хармонизиране на 
специфичните мерки за гарантиране 
на лоялна конкуренция при 
прехвърляне на индивидуални права;
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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. 

б) 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, 
включително радиотелевизионните 
услуги.

Тези мерки, целящи изменение на 
несъществени елементи от 
настоящата директива чрез нейното 
допълване, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, предвидена в 
член 22, параграф 3. При належаща 
нужда от спешни действия 
Комисията може да използва 
извънредната процедура, предвидена в 
член 22, параграф 4. При прилагането 
на разпоредбите на настоящия 
параграф, Комисията може да бъде 
подпомагана от Органа в 
съответствие с член 10 от 
Регламент […/ЕО].“

Or. en

Обосновка

The measures which are proposed to be adopted in comitology are much broader than just 
‘non-essential elements of the Directive. On the other hand a lot of harmonisation can be 
conducted and has been conducted successfully on the basis of the existing Radio Spectrum 
Decision (676/2002/EC).  Therefore b and c of the article should be deleted. Referring to 
recital 23 it lies within the competence of the Member States to define media policies.

Изменение 26

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 11 – буква б
Директива 2002/21/EО
Член 10 – параграф 4 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите-членки поддържат 
хармонизирането на номерационните 
ресурси в рамките на Общността, когато 
това насърчава функционирането на 
вътрешния пазар или поддържа 
развитието на паневропейските услуги. 
Комисията може да предприеме 
подходящи технически изпълнителни 
мерки по този въпрос, които могат да 
включват установяване на принципи 
на тарифиране за специфични номера 
или номерационни блокове. 
Изпълнителните мерки могат да 
предоставят на Органа специфични 
отговорности за прилагането на тези 
мерки.

4. Държавите-членки поддържат 
хармонизирането на номерационните 
ресурси в рамките на Общността, когато 
това насърчава функционирането на 
вътрешния пазар или поддържа 
развитието на паневропейските услуги. 
Комисията може да предприеме 
подходящи технически изпълнителни 
мерки по този въпрос.

Or. en

Обосновка

The Commission's amendment would lead to an expansion of retail regulation via 
prescription of tariff principles. It constitutes a breach of the systematic of the regulatory 
framework, which foresees price regulation of retail services only in the case of an SMP-
finding on a retail market under Art. 17 of the Universal Service Directive. To introduce a 
sweeping new competence for price-setting for regulators is in violation of the aim of better 
regulation and the overarching principle that regulation should in principle be confined to 
the wholesale level.

Изменение 27

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато предприятие, предоставящо 
електронни съобщителни мрежи, има 
право, според националното 
законодателство, да инсталира 
съоръжения върху, над или под 

1. Когато предприятие, предоставящо 
електронни съобщителни мрежи, има 
право, според националното 
законодателство, да инсталира 
съоръжения върху, над или под 
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обществен или частен имот, или може 
да се възползва от процедура за 
отчуждаване или ползване на имот, 
националните регулаторни органи 
трябва да могат да налагат съвместното 
ползване на такова съоръжение или 
имущество, включително достъп до 
сгради, стълбове, антени, проводи, 
люкове и улични кутии.

обществен или частен имот, или може 
да се възползва от процедура за 
отчуждаване или ползване на имот, 
националните регулаторни органи 
трябва да могат да налагат съвместното 
ползване на такова съоръжение или 
имущество, включително достъп до 
сгради, стълбове, антени, проводи, 
люкове и улични кутии, ако 
съвместното ползване на 
съоръженията е икономически 
разумно и не съществува 
необходимост от широкообхватни 
строителни дейности.
Националните регулаторни органи 
могат, по изключение и когато е 
уместно, също така да налагат 
съвместното ползване на тези 
съоръжения на други обществени или 
частни предприятия, при отчитане 
на принципа на пропорционалност.

Or. en

Обосновка

It is important, however, to see that the provision preserves the principle of proportionality 
and reasonability. Access to basic infrastructure like ducts and masts might in a number of 
cases constitute the real remaining bottleneck in telecommunications. Thus access should be 
granted to support third party infrastructure roll-out.

Изменение 28

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 13
Директива 2002/21/EО
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, вземат под 
внимание интересите по сигурността 
на предприятието и общите 
интересите по сигурността, както и 
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необходимостта да се гарантира ясно 
разграничаване на отговорностите на 
включените предприятия за 
предотвратяване на вредни 
радиосмущения между отделни 
ползватели. Също така мерките са 
обективни, прозрачни и 
пропорционални.“

Когато налагат задължения на 
оператори да предоставят достъп в 
съответствие с разпоредбите на 
настоящия член, националните 
регулаторни органи могат, когато 
това е необходимо, да определят 
техническите или оперативните 
условия, които да бъдат изпълнени 
от доставчика и/или 
бенефициентите на достъпа, за 
осигуряване на нормалното действие 
на мрежата. На бенефициентите на 
достъпа могат да бъдат наложени 
конкретни недискриминационни 
условия, които гарантират, че 
ограничените ресурси  се използват 
ефикасно, особено по отношение на 
разгръщането на мрежата.
Задълженията за спазване на 
конкретни технически стандарти 
или спецификации са в съответствие 
със стандартите и спецификациите, 
установени съгласно член 17, 
параграф 1.

Or. en

Обосновка

Stresses the need to take the justified security interests of the parties involved into account.

Изменение 29

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2002/21/EО
Член 13а – параграф 3 – алинея 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

На всеки три месеца националният 
регулаторен орган предава обобщен 
доклад до Комисията относно 
получените нотификации и 
предприетите действия в съответствие с 
настоящия параграф.

Веднъж годишно националният 
регулаторен орган предава обобщен 
доклад до Комисията относно 
получените нотификации и 
предприетите действия в съответствие с 
настоящия параграф.

Or. en

Обосновка

In order to avoid unnecessary bureaucracy and extra administrative load, national regulatory 
authorities should submit the reports only once a year.

Изменение 30

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2002/21/EО
Член 13а – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията, отчитайки в максимална 
степен становището на Органа, 
представено в съответствие с член 4, 
параграф 3, буква б) от Регламент 
[…./ЕО], може да приеме подходящи 
технически мерки с оглед 
хармонизиране на мерките, посочени в 
параграфи 1, 2 и 3, включително 
мерките, определящи обстоятелствата, 
формата и процедурите, приложими за 
изискванията за нотифициране.

4. Комисията, отчитайки в максимална 
степен становището на Органа, 
представено в съответствие с член 4, 
параграф 3, буква б) от Регламент 
[…./ЕО], може да приеме подходящи 
технически мерки с оглед 
хармонизиране на мерките, посочени в 
параграфи 1, 2 и 3, включително 
мерките, определящи обстоятелствата, 
формата и процедурите, приложими за 
изискванията за нотифициране.
Техническите изпълнителни мерки не 
възпрепятстват държавите-членки 
да приемат допълнителни изисквания 
за преследване на целите, посочени в 
параграфи 1 и 2.

Or. en
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Обосновка

In individual cases Members States should have the possibility to use higher standards than 
the harmonized base-line to meet the goals set out in paragraphs 1 and 2.

Изменение 31

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 18 – буква а a (нова)
Директива 2002/21/EО
Член 17 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) в член 17,  алинея 3 се заменя със 
следния текст:

При отсъствието на такива стандарти 
и/или спецификации, държавите-
членки насърчават въвеждането на 
международните стандарти или 
препоръките, приети от 
Международния съюз по 
далекосъобщенията (ITU), 
Европейската конференция по пощи и 
далекосъобщения (CEPT), 
Международната организация по 
стандартизация (ISO) или 
Международната електротехническа 
комисия (IEC).

Or. en

Обосновка

CEPT develops conditions for spectrum use in Europe and this should be taken into account, 
particularly in the absence of an ETSI standard.

Изменение 32

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 3 – буква а
Директива 2002/19/EО
Член 5 – параграф 2 – алинеи 1 a и 1 б (нови)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

При оценка на пропорционалността 
на мерките, които да бъдат 
наложени, националните 
регулаторни органи вземат предвид 
различните конкурентни условия, 
съществуващи в различни райони в 
тяхната държава-членка.
Когато даден географски район е 
конкурентен, националните 
регулаторни органи премахват 
ненужните задължения, за да се 
гарантира, че дерегулирането е 
адаптирано към пазарните 
потребности. В това отношение 
националните регулаторни органи 
вземат предвид необходимостта от 
запазване на инфраструктурната 
конкуренция.  

Or. en

Обосновка

Ex-ante regulation as a rule must be limited to economic bottlenecks only. Thus, if in certain 
regions effective competition has developed, regulation must be removed accordingly.

Изменение 33

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 8 – буква а
Директива 2002/19/EО
Член 12 – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

в параграф 1, буква е) се заменя със 
следния текст:

заличава се

„е) да предоставят съвместно 
ползване на обекти или други форми 
за съвместно ползване на 
инфраструктура, включително 
съвместно ползване на проводи, сгради 
или достъп до сгради, антени или 



PA\718727BG.doc 31/38 PE404.782v01-00

BG

стълбове, люкове и улични кутии;“

Or. en

Обосновка

Facilitiy sharing is already being coped with under Art. 12 FD. Thus, Art. 12 para. 1 lit. (f) is 
redundant.

Изменение 34

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 8 а (нова)
Директива 2002/19/EО
Член 13 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8а) В член 13 се добавя следният 
параграф:

1а. Ако национален регулаторен орган 
регулира достъпа до мрежи за достъп 
от ново поколение, той може да 
наложи на кандидатите за достъп да 
поемат разумен дял от риска, на 
който е изложен инвестиращият 
оператор. Договорите за поделяне на 
риска могат да включват 
предварително плащане, което да 
покрива рисковата премия за 
определено количество достъп в 
конкретни региони, или да бъдат 
оформени като дългосрочни договори 
за достъп, предвиждащи минимални 
количества за определени периоди от 
време.

Or. en

Обосновка

Regulation of NGN's may take into account the risk associated with the investment decision.
Risk sharing can be achieved by enabling access  on the basis of an upfront payment or on the 
basis of long term access contracts with minimum purchase quantities. Short-term contracts 
without minimum quantities may include a price-premium which covers the investment risk of 
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the investor under the assumption that the full investment risk is being born by the investor.
Long-term access contracts may reflect the time period necessary to allow amortisation of 
investment costs in new markets.

Изменение 35

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 3
Директива 2002/20/EО
Член 5 – параграф 1 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) запазване на ефикасно ползване на 
спектъра.

Or. en

Обосновка

The general philosophy of spectrum policy should strive at ensuring efficient use of spectrum.

Изменение 36

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 3
Директива 2002/20/EО
Член 5 – параграф 2 – алинея 5 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

При вземането на решение относно 
правата на ползване 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 any 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 
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spectrum licenses every five years.

Изменение 37

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 3
Директива 2002/20/EО
Член 5 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите-членки не ограничават 
броя на предоставените права на 
ползване, освен когато това е 
необходимо за гарантиране на 
ефективното използване на 
радиочестотите в съответствие с 
разпоредбите на член 7.

5. Държавите-членки не ограничават 
броя на предоставените права на 
ползване, освен когато това е 
необходимо за гарантиране на 
ефективното използване на 
радиочестотите в съответствие с 
разпоредбите на член 7. Държавите-
членки вземат предвид заварените 
инвестиции и равнището на 
конкуренция.

Or. en

Обосновка

Safeguard for making sure that legacy investments are taken into due account. Otherwise 
former investments might be devalued. This would severely distort the market and would 
negatively affect future investment decisions.

Изменение 38

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Националните регулаторни органи
гарантират, че радиочестотите се 
използват ефикасно и ефективно в 
съответствие с член 9, параграф 2 от 
Директива 2002/21/ЕО (Рамкова 
директива). Те също гарантират, че 
конкуренцията не се нарушава в 

Органите на държавите-членки
гарантират, че радиочестотите се 
използват ефикасно и ефективно в 
съответствие с член 9, параграф 2 от 
Директива 2002/21/ЕО (Рамкова 
директива). Те също гарантират, че 
конкуренцията не се нарушава в 
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резултат на прехвърляне или натрупване 
на права на ползване на радиочестоти.
За такива цели, държавите-членки могат 
да предприемат подходящи мерки като 
намаляване, оттегляне или 
принуждаване за продажбата на право 
на ползване на радиочестоти.“

резултат на прехвърляне или натрупване 
на права на ползване на радиочестоти.
За такива цели, държавите-членки могат 
да предприемат подходящи мерки като 
намаляване, оттегляне или 
принуждаване за продажбата на право 
на ползване на радиочестоти.“

Or. en

Обосновка

The competent authority in spectrum issues is not always the same authority as the national 
regulatory authority as defined in the Framework Directive.

Изменение 39

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 5
Директива 2002/20/EО
Член 6а – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) за идентифициране на честотни 
ленти, чиято употреба да подлежи на 
общи разрешения или индивидуални 
права на ползване на радиочестоти;

а) за идентифициране на честотни 
ленти, осигуряващи паневропейски 
мрежи или електронни съобщителни 
услуги, чиято употреба да подлежи на 
общи разрешения или индивидуални 
права на ползване на радиочестоти;

Or. en

Обосновка

The scope of the article is far to open. Moreover, the wording is not in line with the principle 
of checks and balance. It is important to ensure that Member States’ competences regarding 
frequencies are not undermined by new centralized procedures at EU level. Insofar it is 
appropriate to refer this article to pan-European services.
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Изменение 40

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 5
Директива 2002/20/EО
Член 6а – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) за хармонизиране на процедурите за 
предоставяне на общи разрешения или 
индивидуални права на ползване на 
радиочестоти или номера;

в) за хармонизиране на процедурите за 
предоставяне на общи разрешения или 
индивидуални права на ползване на 
радиочестоти, осигуряващи 
паневропейски мрежи или електронни 
съобщителни услуги, или на номера;

Or. en

Обосновка

The scope of the article is far to open. Moreover, the wording is not in line with the principle 
of checks and balance. It is important to ensure that Member States’ competences regarding 
frequencies are not undermined by new centralized procedures at EU level. Insofar it is 
appropriate to refer this article to pan-European services.

Изменение 41

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 5
Директива 2002/20/EО
Член 6а – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) за хармонизиране на условията, 
посочени в приложение II, свързани с 
общи разрешения или индивидуални 
права на ползване на радиочестоти или 
номера;

г) за хармонизиране на условията, 
посочени в приложение II, свързани с 
общи разрешения или индивидуални 
права на ползване на радиочестоти, 
осигуряващи паневропейски мрежи 
или електронни съобщителни услуги,
или на номера;

Or. en
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Обосновка

The scope of the article is far to open. Moreover, the wording is not in line with the principle 
of checks and balance. It is important to ensure that Member States’ competences regarding 
frequencies are not undermined by new centralized procedures at EU level. Insofar it is 
appropriate to refer this article to pan-European services.

Изменение 42

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 5
Директива 2002/20/EО
Член 6а – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) за установяване на процедури за 
подбор на предприятия, на които да се 
предоставят индивидуални права на 
ползване на радиочестоти или номера от 
националните регулаторни органи, 
когато е приложимо в съответствие с 
разпоредбите на член 6б.

е) за установяване на процедури за 
подбор на предприятия, осигуряващи 
паневропейски мрежи или електронни 
съобщителни услуги, на които да се 
предоставят индивидуални права на 
ползване на радиочестоти или номера от 
националните регулаторни органи, 
когато е приложимо в съответствие с 
разпоредбите на член 6б.

Or. en

Обосновка

The scope of the article is far to open. Moreover, the wording is not in line with the principle 
of checks and balance.

Изменение 43

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Техническата мярка за изпълнение, 
посочена в член 6а, параграф 1, буква е) 
може да позволи на Органа да прави 
предложения за подбора на 

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

предприятия, осигуряващи 
паневропейски мрежи или електронни 
съобщителни услуги, на които следва 
да бъдат предоставени индивидуални 
права на ползване на радиочестоти или 
номера, в съответствие с член 12 от 
Регламент [..].

Or. en

Обосновка

Article 6 b is not in line with the principle of subsidiarity. It is important to ensure that 
Member States’ competences regarding frequencies are not undermined by new centralized 
procedures at EU level. Insofar it is appropriate to refer this article to pan-European 
services.

Изменение 44

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 5
Директива 2002/20/EО
Член 6б – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Отчитайки в максимална степен 
становището на Органа, Комисията 
приема мярка за подбор на 
предприятията, на които да се издадат 
индивидуални права на ползване на 
радиочестоти или номера. Мярката 
посочва времето, в рамките на което 
такива права на ползване следва да 
бъдат предоставени от националните 
регулаторни органи. В този случай 
Комисията действа в съответствие с 
процедурата, предвидена в член 14а, 
параграф 2.’

2. Отчитайки в максимална степен 
становището на Органа, Комисията 
приема мярка за подбор на 
предприятията, осигуряващи 
паневропейски мрежи или електронни 
съобщителни услуги, на които да се 
издадат индивидуални права на 
ползване на радиочестоти или номера.
Мярката посочва времето, в рамките на 
което такива права на ползване следва 
да бъдат предоставени от националните 
регулаторни органи. В този случай 
Комисията действа в съответствие с 
процедурата, предвидена в член 14а, 
параграф 2.’

Or. en



PE404.782v01-00 38/38 PA\718727BG.doc

BG

Обосновка

Article 6 b isn't in line with the principle of subsidiarity. It is important to ensure that Member 
States’ competences regarding frequencies are not undermined by new centralized 
procedures at EU level. Insofar it is appropriate to refer this article to pan-European 
services.
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