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PR_COD_2am

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
мнозинство от подадените гласове

**I Процедура на сътрудничество (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

**II Процедура на сътрудничество (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

*** Одобрение
мнозинство от всички членове на Парламента, освен в 
случаите по членове 105, 107, 161 и 300 от Договора за ЕО и 
член 7 от Договора за ЕС

***I Процедура на съвместно вземане на решение (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

***II Процедура на съвместно вземане на решение (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция 
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

***III Процедура на съвместно вземане на решение (трето четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на 
съвместния проект

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено 
от Комисията.)

Изменения на законодателен текст

Измененията, внесени от Парламента, се обозначават в получер курсив. 
В случай на акт за изменение, дословно възпроизведените части от 
съществуваща разпоредба, която Парламентът желае да измени, а 
Комисията не е променила, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални 
заличавания, които засягат такива пасажи, се обозначават по следния 
начин: [...]. Отбелязването в курсив е предназначено за съответните 
специализирани отдели и се отнася до частите от законодателния текст, 
за които е предложено изменение с цел изготвяне на окончателния 
текст (например очевидно грешни или липсващи части в дадена езикова 
версия). Поправките от този вид подлежат на съгласуване между 
съответните служби.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно общата позиция на Съвета с оглед приемане на директива на 
Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директиви 2002/21/ЕО 
относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги, 
2002/19/ЕО относно достъпа до електронни съобщителни мрежи и тяхната 
инфраструктура и взаимосвързаността между тях и 2002/20/ЕО относно 
разрешението на електронните съобщителни мрежи и услуги
(16496/1/2008 – C6 0066/2009 – 2007/0247(COD)))

(Процедура на съвместно вземане на решение: второ четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид общата позиция на Съвета (16496/1/2008 – C6 0066/2009),

– като взе предвид своята позиция на първо четене1 относно предложението на 
Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2007)0697),

– като взе предвид измененото предложение на Комисията (COM(2008)0724),

– като взе предвид член 251, параграф 2 от Договора за ЕО,

– като взе предвид член 62 от своя Правилник,

– като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по промишленост, 
изследвания и енергетика (A6-0000/2009),

1. одобрява общата позиция във вида, в който е изменена;

2. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията.

Изменение 1

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Съображение 2a (ново)

Обща позиция на Съвета Изменение

(2a) През 2007 г. беше извършено 
преразглеждане на Директива 
89/552/ЕИО от 3 октомври 1989 г. на 
Европейския парламент и на Съвета 

                                               
1  Приети текстове, P6_TA(2008)0449.
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относно координирането на някои 
разпоредби, формулирани в действащи 
закони, подзаконови и 
административни актове на 
държавите-членки, отнасящи се до 
упражняване на телевизионна 
дейност (Директива за аудиовизуални 
услуги)1 с намерение да се осигурят 
оптимални условия за 
конкурентоспособност и правна 
сигурност за информационните 
технологии и медийната индустрия и 
услуги в Европейския съюз, както и 
зачитане на културното и езиковото
многообразие. В този 
контекст,справедливата и 
балансирана регулаторна рамка за 
електронните съобщителни мрежи и 
услуги съставлява съществен стълб 
от аудиовизуалния сектор на ЕС.
_________________
1 ОВ L 298, 17.10.1989 г., стр. 23.

Or. en

Обосновка

Това изменение възстановява изменение 1, прието на първо четене от Парламента на 
24 септември 2008 г., T6/0449/2008 (член 62, параграф 2, буква a)).

Изменение 2

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Съображение 3

Обща позиция на Съвета Изменение

(3) Поради това, регулаторната рамка на 
ЕС за електронни съобщителни мрежи и 
услуги следва да се реформира с цел 
изграждане на вътрешния пазар на 
електронни съобщения чрез засилване 
на механизма на Общността за 
регулиране на оператори със значителна 
пазарна сила в ключовите пазари. Това 

(3) Поради това, регулаторната рамка на 
ЕС за електронни съобщителни мрежи и 
услуги следва да се реформира с цел 
изграждане на вътрешния пазар на 
електронни съобщения чрез засилване 
на механизма на Общността за 
регулиране на оператори със значителна 
пазарна сила в ключовите пазари. Това 
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се допълва от Регламент (ЕО) №…/2009 
от …на Европейския парламент и на 
Съвета от ... [за създаването на Група на 
европейските регулатори в областта 
на далекосъобщенията (ГЕРД)]. 
Реформата също така включва 
определянето на стратегия за ефикасно 
и съгласувано управление на 
радиочестотния спектър с цел постигане 
на Единно европейско информационно 
пространство, както и засилването на 
разпоредбите за ползватели с 
увреждания с цел формиране на 
всеобхватно информационно общество.

се допълва от създаването съгласно
Регламент (ЕО) №…/2009 на 
Европейския парламент и на Съвета 
на... [за създаването на Орган на 
европейските регулатори в областта 
на далекосъобщенията (ОЕРД)]. 
Реформата също така включва 
определянето на стратегия за ефикасно 
и съгласувано управление на 
радиочестотния спектър с цел постигане 
на Единно европейско информационно 
пространство, както и засилването на 
разпоредбите за ползватели с 
увреждания с цел формиране на 
всеобхватно информационно общество.
Това изменение се прилага в целия 
текст на директивата за изменение

Or. en

Обосновка
Това изменение възстановява позицията, приета от Парламента на първо четене 
(Член 62, параграф 2, буква a)).

Изменение 3

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Съображение 3a (ново)

Обща позиция на Съвета Изменение

(3a) Основна цел на регулаторна 
рамка на ЕС за електронните 
съобщителни мрежи и услуги е да 
бъде създадена устойчива среда за 
електронни съобщения, основаваща се
на предлагането и търсенето, 
първото – чрез ефективни и 
конкурентоспособни пазари на 
инфраструктура и услуги, а второто 
– чрез развитие на информационното 
общество.

Or. en
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Обосновка

Това изменение възстановява изменение 3, прието на първо четене от Парламента на 
24 септември 2008 г., T6/0449/2008 (член 62, параграф 2, буква a)).

Изменение 4

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Съображение 4

Обща позиция на Съвета Изменение

(4) Целта е постепенно да се намаляват 
отрасловите правила ex ante успоредно с 
развитието на пазарната конкуренция и 
в крайна сметка електронните 
съобщения единствено да се уреждат от 
правото за защита на конкуренцията. 
Като се има предвид, че пазарите на 
електронни съобщения се 
характеризират с подчертано динамична 
конкуренция през последните години, 
съществено е регулаторни задължения 
ex ante да бъдат налагани само, когато 
не съществува ефективна и устойчива 
конкуренция. 

(4) Целта е постепенно да се намаляват 
отрасловите правила ex ante успоредно с 
развитието на пазарната конкуренция и 
в крайна сметка електронните 
съобщения единствено да се уреждат от 
правото за защита на конкуренцията. 
Като се има предвид, че пазарите на 
електронни съобщения се 
характеризират с подчертано динамична 
конкуренция през последните години, 
съществено е регулаторни задължения 
ex ante да бъдат налагани само, когато 
не съществува ефективна и устойчива 
конкуренция. Нуждата от 
продължаване налагането на ex antе 
регулаторни задължения следва да 
бъде преразгледана не по-късно от 
три години, считано от датата на 
транспониране на настоящата 
директива.

Or. en

Обосновка

Това изменение възстановява изменение 4, последно изречение, прието на първо четене 
от Парламента на 24 септември 2008 г., T6/0449/2008 (член 62, параграф 2, буква a)).
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Изменение 5

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Съображение 5

Обща позиция на Съвета Изменение

(5) С цел да се гарантира 
пропорционален и адаптиран подход 
към различните условия на 
конкуренция, националните 
регулаторни органи може да определят 
пазари на поднационално равнище и да 
снемат регулаторни задължения от 
пазари и/или географски зони, където е 
налице ефективна конкуренция по 
отношение на инфраструктурата.

(5) С цел да се гарантира 
пропорционален и адаптиран подход 
към различните условия на 
конкуренция, националните 
регулаторни органи следва да бъдат в 
състояние да определят пазари на 
поднационално равнище и да снемат 
регулаторни задължения от пазари 
и/или географски зони, където е налице 
ефективна конкуренция по отношение 
на инфраструктурата. Това следва да се 
прилага дори, ако географските 
райони не са определени като 
отделни пазари..

Or. en

Обосновка

Това изменение възстановява изменение 5, прието на първо четене от Парламента на 
24 септември 2008 г., T6/0449/2008 (член 62, параграф 2, буква a)).

Изменение 6

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Съображение 6

Обща позиция на Съвета Изменение

(6) Един от ключовите въпроси за 
идните години с оглед постигането на
целите на Лисабонската програма е да 
се предоставят условия за ефикасни 
инвестиции в нови високоскоростни 
мрежи, които биха подпомогнали 
иновациите в богати на съдържание 
интернет услуги и биха засилили 
конкурентоспособността на 
Европейския съюз в международен 

(6) С оглед постигане целите на 
Лисабонската програма е  необходимо 
да се намерят подходящи стимули за 
инвестиции във високоскоростни 
мрежи, които биха подпомогнали 
иновациите в богати на съдържание 
интернет услуги и биха засилили 
конкурентоспособността на 
Европейския съюз в международен 
мащаб. Такива мрежи имат огромен 
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мащаб. Такива мрежи имат огромен 
потенциал да предоставят ползи за 
потребителите и бизнеса в целия 
Европейски съюз. Поради това е от 
съществено значение да се стимулират 
устойчиви инвестиции в развитието на 
тези нови мрежи, като същевременно се 
защитава конкуренцията и се засилва 
избора на потребителите чрез 
регулаторна предвидимост и 
последователност.

потенциал да предоставят ползи за 
потребителите и бизнеса в целия 
Европейски съюз. Поради това е от 
съществено значение да се стимулират 
устойчиви инвестиции в развитието на 
тези нови мрежи, като същевременно се 
защитава конкуренцията и се засилва 
избора на потребителите чрез 
регулаторна предвидимост и 
последователност.

Or. en

Обосновка

Това изменение възстановява изменение 6, прието на първо четене от Парламента на 
24 септември 2008 г., T6/0449/2008 (член 62, параграф 2, буква a))..

Изменение 7

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Съображение 6a (ново)

Обща позиция на Съвета Изменение

(6a) В съобщението си от 20 март 
2006 г., озаглавено "Преодоляване на 
широколентовата пропаст" 1, 
Комисията признава, че в ЕС има 
териториално разделение по 
отношение на достъпа до 
високоскоростни широколентови 
услуги. Въпреки общото увеличение на 
възможностите за широколентови 
услуги, достъпът до тях е ограничен в 
някои региони поради високите цени, 
тъй като тези региони са слабо 
населени и отдалечени. Търговските 
стимули за инвестиране във 
внедряването на широколентовите 
услуги в тези региони често се 
оказват недостатъчни. 
Технологичните иновации обаче 
намаляват разходите по внедряване. 
За да се гарантират инвестициите в 
нови технологии в по-слабо 
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развитите региони, регулирането на 
електронните съобщения следва да се 
съгласува с други политики, като 
например политиката относно 
държавните помощи, структурните 
фондове или по-обширни цели на 
индустриалната политика..
_______________
1 OВ C 151, 29.6.2006 г., стр.15.

Or. en

Обосновка

Това изменение възстановява изменение 7, прието на първо четене от Парламента на 
24 септември 2008 г., T6/0449/2008 (член 62, параграф 2, буква a)).

Изменение 8

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Съображение 6б (ново)

Обща позиция на Съвета Изменение

(6б) Инвестициите в 
научноизследователската и развойна 
дейност са от жизненоважно 
значение за следващото поколение от 
мрежи с оптични влакна и за 
постигането на гъвкав и ефективен 
радиодостъп чрез засилване на 
конкуренцията и на иновациите по 
отношение на приложения и услуги в 
полза на потребителите. 
Предизвикателството е да се осигури 
следващо поколение повсеместни и 
конвергирали инфраструктури за 
мрежи и услуги за електронни 
съобщения, информационни 
технологии и медии. 

Or. en

Обосновка

Това изменение възстановява изменение 8, прието на първо четене от Парламента на 
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24 септември 2008 г., T6/0449/2008 (член 62, параграф 2, буква a)).

Изменение 9

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Съображение 6в (ново)

Обща позиция на Съвета Изменение

(6в) Общественият ред следва да има 
своята допълваща роля за 
ефективното функциониране на 
пазара на електронни съобщения, 
като намира решения за търсенето и 
предлагането, за да стимулира една 
положителна взаимозависимост, при 
която развитието на по-добро 
съдържание и услуги произтича от 
инфраструктурното развитие, и 
обратното. Обществената намеса 
следва да бъде пропорционална и нито 
да нарушава конкуренцията, нито да 
забранява частните инвестиции, 
като следва да увеличава стимулите 
за инвестиране и да намалява 
ограниченията за навлизане на пазара. 
В този смисъл публичните органи 
може да подкрепят внедряването на 
подготвена за бъдещето 
инфраструктура с висок капацитет. 
В този процес обществената 
подкрепа следва да се предоставя чрез 
открити, прозрачни и конкурентни 
процедури, следва да не 
благоприятства априори дадена 
технология и следва да предоставя 
достъп до инфраструктурата на 
недискриминационна основа.. 

Or. en

Обосновка

Това изменение възстановява изменение 9, прието на първо четене от Парламента на 
24 септември 2008 г., T6/0449/2008 (член 62, параграф 2, буква a)).
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Изменение 10

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Съображение 6г (ново)

Обща позиция на Съвета Изменение

(6г) Становищата на националните 
регулаторни органи и на 
заинтересованите страни от сектора 
следва да бъдат взети предвид от 
Комисията при приемането на мерки 
съгласно настоящата директива чрез 
провеждане на ефективни 
консултации, за да се гарантира 
прозрачност и пропорционалност. 
Комисията следва да издава подробни 
консултативни документи, с 
обяснения за различните начини на 
действие, които се обмислят, като на 
заинтересованите страни следва да се 
дава разумен срок за отговор. След 
консултацията и като вземе предвид 
отговорите, Комисията следва да 
предостави мотиви за взетото 
решение в изложение, което следва да 
съдържа описание на това по какъв 
начин становищата на отговорилите 
са били взети предвид.

Or. en

Обосновка

Това изменение възстановява изменение 11, прието на първо четене от Парламента 
на 24 септември 2008 г., T6/0449/2008 (член 62, параграф 2, буква a)).
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Изменение 11

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Съображение 6д (ново)

Обща позиция на Съвета Изменение

(6д) Дейностите на националните 
регулаторни органи и на Комисията в 
съответствие с регулаторната рамка 
на ЕС за електронните съобщителни 
мрежи и услуги допринасят за 
изпълнението на по-широкообхватни 
цели от обществен интерес в 
областта на културата, заетостта, 
околната среда, социалното 
сближаване, регионалното развитие и 
териториалното и селищно 
устройство.

Or. en

Обосновка

Това изменение възстановява изменение 13, прието на първо четене от Парламента 
на 24 септември 2008 г., T6/0449/2008 (член 62, параграф 2, буква a)).

Изменение 12

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Съображение 11a (ново)

Обща позиция на Съвета Изменение

(11a) От съществено значение е 
националните регулаторни органи и 
ОЕРД да притежават правомощията
и знанията, необходими за 
изграждането на конкурентоспособен
вътрешен пазар на ЕС в областта на 
електронните съобщителни услуги, 
като същевременно разбират 
националните и регионалните 
различия и се съобразяват с принципа 
на субсидиарност.
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Or. en

Обосновка

Това изменение възстановява позицията, приета от Парламента при първото й 
четене (член 62, параграф 2, буква a)).

Изменение 13

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Съображение 13

Обща позиция на Съвета Изменение

(13) Националната консултация, 
предвидена в член 6 от Рамковата 
директива, следва да се провежда преди 
консултацията с Общността, предвидена 
в член 7 от посочената директива, за да 
се позволи мненията на 
заинтересованите страни да се отразят в 
консултацията с Общността. Това също 
би избегнало нуждата от втора 
консултация с Общността, в случай на 
промени в планираната мярка в резултат 
на националната консултация.

(13) Националната консултация, 
предвидена в член 6 от Рамковата 
директива, следва да се провежда преди 
консултацията с Общността, предвидена 
в членове 7 и -7а от посочената 
директива, за да се позволи мненията на 
заинтересованите страни да се отразят в 
консултацията с Общността. Това също 
би избегнало нуждата от втора 
консултация с Общността, в случай на 
промени в планираната мярка в резултат 
на националната консултация.

Or. en

Обосновка

Това изменение възстановява позицията, приета от Парламента при първото й 
четене (член 62, параграф 2, буква a)).

Изменение 14

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Съображение 19

Обща позиция на Съвета Изменение

(16) Радиочестотите следва да се 
разглеждат като ограничен обществен 

(16) Радиочестотите следва да се 
разглеждат като ограничен обществен 
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ресурс, който има важна обществена и 
пазарна стойност. В обществен интерес 
е радиочестотният спектър да се 
управлява възможно най-ефикасно и 
ефективно от икономическа, социална и 
екологична гледна точка и при отчитане 
на целите на културното многообразие и 
на медийния плурализъм, а пречките 
пред неговото ефикасно използване 
постепенно да се премахват.

ресурс, който има важна обществена и 
пазарна стойност. В обществен интерес 
е спектърът да се управлява възможно 
най-ефикасно и ефективно от 
икономическа, социална и екологична 
гледна точка и при отчитане на 
важната роля на радиочестотния 
спектър за електронните съобщения,
целите на културното многообразие и на 
медийния плурализъм и на социалното 
и териториалното сближаване. По 
този начин следва пречките пред 
неговото ефикасно използване 
постепенно да се премахват.

Or. en

Обосновка

Това изменение възстановява позицията, приета от Парламента при първото й 
четене (член 62, параграф 2, буква a)).

Изменение 15

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Съображение 19a (ново)

Обща позиция на Съвета Изменение

(19a) Дейностите във връзка с 
политиката в областта на 
радиочестотния спектър в 
Европейската общност не следва да 
накърняват мерките, предприети на 
общностно или национално ниво, в 
съответствие с общностното право, 
да следват цели от общ интерес, в 
частност по отношение на 
регулиране на съдържанието и 
аудиовизуалната и медийна 
политика, разпоредбите на 
Директива 1999/5/ЕО и правото на 
държавите-членки да организират и 
използват своя радиочестотен 
спектър за целите на обществения 
ред, обществената сигурност и 
отбраната.
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Or. en

Обосновка
Това изменение е насочено към постигане на компромис между Съвета и Парламента 
(член 62, параграф 2, буква б)).

Изменение 16

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Съображение 19б (ново)

Обща позиция на Съвета Изменение

(19б) Като принос в изпълнението на 
целите, посочени в член 8а от 
Директива 2002/21/EО (Рамкова 
директива), през 2010 г. по 
инициатива на държавите-членки, 
следва да се свика среща на високо 
равнище по въпросите на спектъра, с 
участието на Европейския 
парламент, Комисията и всички 
заинтересовани страни. Въпросната 
среща на високо равнище следва да 
способства по-специално за по-голяма 
последователност в политиките за 
спектъра на ЕС като цяло, за 
предоставяне на насоки за 
преминаването от аналогова към 
наземна цифрова телевизия и за 
освобождаване на спектър за нови 
електронни съобщителни услуги, след 
като се премине към цифрово 
излъчване.

Or. en

Обосновка

Това изменение възстановява изменение 18, прието на първо четене от Парламента 
на 24 септември 2008 г., T6/0449/2008 (член 62, параграф 2, буква a)).
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Изменение 17

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Съображение 19в (ново)

Обща позиция на Съвета Изменение

(19в) Преминаването от аналогова 
към наземна цифрова телевизия 
следва да освободи, поради 
изключителната ефикасност на 
преноса на информация при 
цифровата технология, значителна 
част от радиочестотния спектър в 
Европейския съюз, което се явява 
така нареченият "цифров дивидент". 
Държавите-членки следва да 
освободят своите цифрови дивиденти 
във възможно най-кратки срокове, за 
да могат техните граждани да се 
възползват от внедряването на нови, 
иновационни и конкурентоспособни 
услуги. За тази цел следва да се 
премахнат съществуващи пречки на 
национално равнище за ефикасното 
разпределение или преразпределение 
на цифровия дивидент и да се 
възприеме по-съгласуван цялостен 
подход спрямо разпределението на 
цифровия дивидент в Общността..

Or. en

Обосновка

Това изменение възстановява изменение 19, прието на първо четене от Парламента 
на 24 септември 2008 г., T6/0449/2008 (член 62, параграф 2, буква a)).

Изменение 18

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Съображение 22

Обща позиция на Съвета Изменение

(22) Разпоредбите на настоящата 
директива за управление на 

(22) Разпоредбите на настоящата 
директива за управление на 
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радиочестотния спектър следва да 
съответстват на дейността на 
международните и регионалните 
организации в областта на управлението 
на радиочестотния спектър, като напр. 
Международния съюз по 
далекосъобщенията (ITU) и 
Европейската конференция по пощи и 
далекосъобщения (CEPT), с цел да се 
гарантира ефикасно управление и
хармонизиране на използването на 
радиочестотния спектър в цялата 
Общност и в световен мащаб.

радиочестотния спектър следва да 
съответстват на дейността на 
международните и регионалните 
организации в областта на управлението 
на радиочестотния спектър, като напр. 
Международния съюз по 
далекосъобщенията (ITU) и 
Европейската конференция по пощи и 
далекосъобщения (CEPT), с цел да се 
гарантира ефикасно управление и 
хармонизиране на използването на 
радиочестотния спектър в цялата 
Общност и между държавите-членки 
и други членки на Международния 
съюз по далекосъобщенията.

Or. en

Обосновка
Това изменение се стреми да постигне компромис между Съвета и Парламента (член 
62, параграф 2, буква б)).

Изменение 19

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Съображение 26

Обща позиция на Съвета Изменение

(26) Гъвкавостта в управлението на 
радиочестотния спектър и достъпът 
до него следва да се повишат 
посредством разрешения, неутрални 
спрямо технологиите и услугите, 
което да позволи на ползвателите на 
спектъра да избират най-
подходящите технологии и услуги, 
които да прилагат в честотни ленти, 
на разположение за електронни 
съобщителни услуги, според 
посоченото в националните таблици 
за разпределение на честоти и в 
радиорегламентите на 
Международния съюз по 
далекосъобщения („принципи на 
неутралност по отношение на 

заличава се
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технологиите и услугите“). 
Административното определяне на 
технологии и услуги следва да се 
прилага ако са застрашени цели от 
общ интерес и да бъде ясно 
обосновано и подлежащо на редовно 
преразглеждане.

Or. en

Обосновка
Това изменение се стреми да постигне компромис между Съвета и Парламента (член 
62, параграф 2, буква б)).

Изменение 20

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Съображение 28

Обща позиция на Съвета Изменение

(28) Ползвателите на спектъра следва 
също така да могат свободно да избират 
услугите, които желаят да предлагат в 
радиочестотния спектър, при спазване 
на преходни мерки за зачитане на 
придобити по-рано права. Следва да 
бъдат разрешени изключения от 
принципа на неутралност по отношение 
на услугите, когато са необходими и 
пропорционални, като тези изключения 
следва да изискват предоставянето на 
конкретна услуга за постигане на ясно 
определени цели от общ интерес, като 
безопасността на живота, 
необходимостта да се насърчава 
социалното, регионално и териториално 
сближаване или избягване на 
неефикасното използване на 
радиочестотния спектър. Тези цели 
следва да включват насърчаването на 
културно и езиково многообразие и 
медиен плурализъм, определени от 
държавите-членки в съответствие с 
правото на Общността. Освен в 
случаите, необходими за защита 

(28) Ползвателите на спектъра следва 
също така да могат свободно да избират 
услугите, които желаят да предлагат в 
радиочестотния спектър, при спазване 
на преходни мерки за зачитане на 
придобити по-рано права. Следва да 
бъдат разрешени изключения от 
принципа на неутралност по отношение 
на услугите, когато са необходими и 
пропорционални, като тези изключения 
следва да изискват предоставянето на 
конкретна услуга за постигане на ясно 
определени цели от общ интерес, като 
безопасността на живота, 
необходимостта да се насърчава 
социалното, регионално и териториално 
сближаване или избягване на 
неефикасното използване на 
радиочестотния спектър. Тези цели 
следва да включват насърчаването на 
културно и езиково многообразие и 
медиен плурализъм, определени от 
държавите-членки в съответствие с 
правото на Общността. Освен в 
случаите, необходими за защита 
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безопасността на живота или за 
изпълнение на други цели от общ 
интерес, изключенията не следва да 
водят до изключително използване само 
за определени услуги, а по-скоро да 
дават приоритет, така че в същата 
честотна лента да може съвместно да 
съществуват други услуги или 
технологии, доколкото това е възможно.

безопасността на живота, изключенията 
не следва да водят до изключително 
използване само за определени услуги, а 
по-скоро да дават приоритет, така че в 
същата честотна лента да може 
съвместно да съществуват други услуги 
или технологии, доколкото това е 
възможно.

Or. en

Обосновка
Това изменение се стреми да постигне компромис между Съвета и Парламента (член 
62, параграф 2, буква б)).

Изменение 21

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Съображение 36

Обща позиция на Съвета Изменение

(36) Надеждното и сигурно съобщаване 
на информация по електронни 
съобщителни мрежи играе все по-важна 
роля за цялата икономика и обществото 
като цяло. Всичко от сложност на 
системата, техническа авария или 
човешка грешка до инциденти или атаки 
може да има последствия за 
функционирането и достъпността на 
физическите инфраструктури, които 
служат за предоставяне на важни за 
гражданите на ЕС услуги, включително 
услуги за електронно правителство. 
Поради това, националните регулаторни 
органи следва да гарантират 
поддържането на целостта и 
сигурността на обществените 
съобщителни мрежи. Европейската 
агенция за сигурност на мрежите и 
информацията (ENISA) следва да 
допринася за повишено ниво на 
сигурност на електронните съобщения, 
като, наред с останалото, предоставя 

(36) Надеждното и сигурно съобщаване 
на информация по електронни 
съобщителни мрежи играе все по-важна 
роля за цялата икономика и обществото 
като цяло. Всичко от сложност на 
системата, техническа авария или 
човешка грешка до инциденти или атаки 
може да има последствия за 
функционирането и достъпността на 
физическите инфраструктури, които 
служат за предоставяне на важни за 
гражданите на ЕС услуги, включително 
услуги за електронно правителство. 
Поради това, националните регулаторни 
органи следва да гарантират 
поддържането на целостта и 
сигурността на обществените 
съобщителни мрежи. Европейската 
агенция за сигурност на мрежите и 
информацията (ENISA) следва да 
допринася за повишено ниво на 
сигурност на електронните съобщения, 
като, наред с останалото, предоставя 
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експертни познания и препоръки и 
насърчава обмена на най-добри 
практики. Както ENISA, така и 
националните регулаторни органи 
следва да разполагат с необходимите 
средства за изпълнение на своите 
задължения, включително правомощия 
за получаване на достатъчно 
информация, за да оценят нивото на 
сигурност на мрежи или услуги, както и 
цялостни и надеждни данни за 
действителни инциденти със 
сигурността, които са имали значително 
въздействие върху работата на мрежи 
или услуги. Имайки предвид, че 
успешното прилагане на адекватна 
сигурност не е еднократно действие, а 
непрекъснат процес на прилагане, 
преглед и актуализиране, от 
доставчиците на електронни 
съобщителни мрежи и услуги следва да 
се изисква да предприемат мерки за 
опазване на тяхната цялост и сигурност 
в съответствие с оценените рискове, 
като взимат предвид най-модерните 
такива мерки.

експертни познания и препоръки и 
насърчава обмена на най-добри 
практики. Както ENISA, така и 
националните регулаторни органи 
следва да разполагат с необходимите 
средства за изпълнение на своите 
задължения, включително правомощия 
за получаване на достатъчно 
информация, за да оценят нивото на 
сигурност на мрежи или услуги, както и 
цялостни и надеждни данни за 
действителни инциденти със 
сигурността, които са имали значително 
въздействие върху работата на мрежи 
или услуги. Имайки предвид, че 
успешното прилагане на адекватна 
сигурност не е еднократно действие, а 
непрекъснат процес на прилагане, 
преглед и актуализиране, от 
доставчиците на електронни 
съобщителни мрежи и услуги следва да 
се изисква да предприемат мерки за 
опазване на тяхната цялост и сигурност 
в съответствие с оценените рискове, 
като взимат предвид най-модерните 
такива мерки. Държавите-членки 
предвиждат подходящ период за 
обществена консултация преди 
приемането на конкретни мерки, за 
да гарантират, че предприятията, 
които предлагат обществени 
електронни съобщителни мрежи или 
обществено достъпни електронни 
съобщителни услуги, предприемат 
необходимите технически и 
организационни мерки, за да 
управляват по подходящ начин риска 
за сигурността на мрежите и 
услугите или за да гарантират 
целостта на своите мрежи.

Or. en

Обосновка

Това изменение се стреми да постигне компромис между Съвета и Парламента (член 
62, параграф 2, буква б)) като премества Изменението в член 13a, параграф 2 в 
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съответното съображение.

Изменение 22

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Съображение 43

Обща позиция на Съвета Изменение

(43) Ефективните инвестиции и 
конкуренцията следва да се насърчават 
едновременно, с оглед да се увеличи 
икономическият растеж, иновациите и 
изборът на потребителите.

(43) Инвестициите и конкуренцията 
следва да се насърчават едновременно, с 
оглед да се увеличи икономическият 
растеж, иновациите и изборът на 
потребителите.

Or. en

Обосновка

Това изменение възстановява позицията, приета от Парламента при първото й 
четене (член 62, параграф 2, буква a)).

Изменение 23

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Съображение 45

Обща позиция на Съвета Изменение

(45) За новите участници на пазара 
може би няма да е икономически 
изпълнимо в разумен период от време 
да дублират изцяло или отчасти 
локалната мрежа за достъп на 
сегашните оператори. Във връзка с 
това, задълженията за необвързан 
достъп до абонатна линия или 
подлиния на оператори със 
значителна пазарна сила може да 
улесни навлизането на нови 
предприятия на пазара и да увеличи 
конкуренцията на пазарите за 
широколентов достъп на дребно. При 
обстоятелства, при които 
необвързаният достъп до абонатна 

заличава се
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линия или подлиния е технически или 
икономически неосъществим, може 
да бъдат наложени съответни 
задължения за предоставяне на 
нефизически или виртуален достъп до 
мрежата, предлагащи равностойна 
функционалност.

Or. en

Обосновка

Това изменение възстановява позицията, приета от Парламента при първото й 
четене (член 62, параграф 2, буква a)).

Изменение 24

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Съображение 46

Обща позиция на Съвета Изменение

(46) Целта на функционалното 
разделяне, при което вертикално 
интегрираният оператор трябва да 
създаде оперативно разделени 
стопански единици, е да гарантира 
предоставянето на напълно 
еквивалентни продукти за достъп на 
всички оператори надолу по 
производствената верига, включително 
собствените, вертикално интегрирани 
отдели на оператора надолу по 
производствената верига. 
Функционалното разделяне има
капацитет да подобри конкуренцията в 
няколко съответни пазара чрез 
значително намаляване на стимула за 
дискриминация и чрез улесняване на 
проверката и налагането на 
изпълнението на задълженията за 
недискриминация. В изключителни 
случаи функционалното разделяне 
може да бъде оправдано като 
корективна мярка, когато има 
постоянен неуспех в постигането на 

(46) Целта на функционалното 
разделяне, при което вертикално 
интегрираният оператор трябва да 
създаде оперативно разделени 
стопански единици, е да гарантира 
предоставянето на напълно 
еквивалентни продукти за достъп на 
всички оператори надолу по 
производствената верига, включително 
собствените, вертикално интегрирани 
отдели на оператора надолу по 
производствената верига. 
Функционалното разделяне може да 
има капацитет да подобри 
конкуренцията в няколко съответни 
пазара чрез значително намаляване на 
стимула за дискриминация и чрез 
улесняване на проверката и налагането 
на изпълнението на задълженията за 
недискриминация. За да се избегнат 
нарушения на конкуренцията във 
вътрешния пазар, предложенията за 
функционално разделяне следва да се 
одобряват предварително от Комисията.
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ефективна недискриминация в 
няколко от съответните пазари и 
когато има малко или никакъв изглед 
за инфраструктурна конкуренция в 
рамките на разумен срок след 
прибягване до една или повече 
корективни мерки, които преди са 
били считани за подходящи. Въпреки 
това, много е важно да се гарантира, 
че налагането му запазва стимулите 
на въпросното предприятие за 
инвестиране в неговата мрежа и не 
довежда до потенциални 
неблагоприятни въздействия върху 
благосъстоянието на 
потребителите. Налагането му 
изисква координиран анализ на 
различни съответни пазари, свързани 
с мрежата за достъп, в 
съответствие с процедурата за 
анализ на пазара, установена в член 16 
от Рамковата директива. При 
предприемане на анализа на пазара и 
предвиждане на подробностите за 
тази корективна мярка, 
националните регулаторни органи 
следва да обърнат особено внимание 
на продуктите, които ще се 
управляват от отделните стопански 
единици, вземайки предвид степента 
на изграждане на мрежата и 
степента на технологичен напредък, 
които може да повлияят на 
взаимозаменяемостта на фиксирани 
и безжични услуги. За да се избегнат 
нарушения на конкуренцията във 
вътрешния пазар, предложенията за 
функционално разделяне следва да се 
одобряват предварително от Комисията.

Or. en

Обосновка

Това изменение възстановява изменение 31, прието на първо четене от Парламента 
на 24 септември 2008 г., T6/0449/2008 (член 62, параграф 2, буква a)).
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Изменение 25

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Съображение 50a (ново)

Обща позиция на Съвета Изменение

(50a) Комисията следва да представи
предложение на Европейския 
парламент и на Съвета за 
приемането на мерки за 
хармонизиране за прилагането на 
политиката на Общността в 
областта на електронните 
съобщения, когато тези мерки 
надхвърлят технически 
изпълнителни мерки.

Or. en

Обосновка

Това изменение възстановява изменение 34, прието на първо четене от Парламента 
на 24 септември 2008 г., T6/0449/2008 (член 62, параграф 2, буква a)).

Изменение 26

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Съображение 57

Обща позиция на Съвета Изменение

(57) Условията, с които могат да бъдат 
обвързани разрешенията, следва да 
обхващат специфични условия, 
определящи достъпността за ползватели 
с увреждания и нуждата от общуване на 
публичните власти с обществеността 
преди, по време и след големи бедствия. 
Освен това, отчитайки важността на 
техническите иновации, държавите-
членки следва да могат да издават 
разрешения за ползване на спектър за 
експериментални цели, подлежащи на 
специфични ограничения и условия, 
строго оправдани от експерименталния 

(57) Условията, с които могат да бъдат 
обвързани разрешенията, следва да 
обхващат специфични условия, 
определящи достъпността за ползватели 
с увреждания и нуждата от общуване на 
публичните власти и службите за 
спешно реагиране помежду им и с 
обществеността преди, по време и след 
големи бедствия. Освен това, отчитайки 
важността на техническите иновации, 
държавите-членки следва да могат да 
издават разрешения за ползване на 
спектър за експериментални цели, 
подлежащи на специфични ограничения 
и условия, строго оправдани от 
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характер на такива права. експерименталния характер на такива 
права.

Or. en

Обосновка

Това изменение възстановява изменение 38, прието на първо четене от Парламента 
на 24 септември 2008 г., T6/0449/2008 (член 62, параграф 2, буква a)).

Изменение 27

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Съображение 60

Обща позиция на Съвета Изменение

(60) По-специално на Комисията следва 
да се предоставят правомощия да 
приема препоръки и/или мерки за 
изпълнение във връзка с 
нотификациите съгласно член 7 от 
Рамковата директива;
хармонизирането в областта на 
радиочестотния спектър и 
номерирането, както и по въпроси, 
свързани със сигурността на мрежи и 
услуги; установяването на съответните 
пазари на продукти и услуги; 
установяването на транснационални 
пазари; прилагането на стандартите и 
хармонизираното прилагане на 
разпоредбите на регулаторната рамка. 
На Комисията следва също така да се 
предоставят правомощия да приема 
мерки за изпълнение за актуализиране 
на приложения I и II към Директивата за 
достъпа към пазарните и 
технологичните промени. Тъй като тези 
мерки са от общ характер и са 
предназначени да изменят 
несъществени елементи на тези 
директиви, включително чрез добавяне 
на нови несъществени елементи, те 
трябва да бъдат приети в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 

(60) По-специално на Комисията следва
да се предоставят правомощия да 
приема мерки за изпълнение във връзка 
с хармонизирането в областта на 
радиочестотния спектър и 
номерирането, както и по въпроси, 
свързани със сигурността на мрежи и 
услуги; установяването на съответните 
пазари на продукти и услуги; 
установяването на транснационални 
пазари; прилагането на стандартите и 
хармонизираното прилагане на 
разпоредбите на регулаторната рамка. 
На Комисията следва също така да се 
предоставят правомощия да приема 
мерки за изпълнение за актуализиране 
на приложения I и II към Директивата за 
достъпа към пазарните и 
технологичните промени. Тъй като тези 
мерки са от общ характер и са 
предназначени да изменят 
несъществени елементи на тези 
директиви, включително чрез добавяне 
на нови несъществени елементи, те 
трябва да бъдат приети в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
предвидена в член 5a от 
Решение 1999/468/EО.



PE420.223v01-00 28/106 PR\770260EN.doc

BG

предвидена в член 5a от 
Решение 1999/468/EО.

Or. en

Обосновка

Това изменение частично възстановява изменение 39, прието на първо четене от 
Парламента на 24 септември 2008 г., T6/0449/2008 (член 62, параграф 2, буква a)).

Изменение 28

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 2002/21/ЕО
Член 1 – параграф 1 

Обща позиция на Съвета Изменение

1. Настоящата директива установява 
хармонизирана рамка за регулирането 
на електронните съобщителни услуги, 
електронните съобщителни мрежи, 
свързаните с тях съоръжения и услуги. 
Тя установява задачите на националните 
регулаторни органи и установява 
съвкупност от процедури за осигуряване 
на хармонизирано прилагане на 
регулаторната рамка в цялата Общност. 
Рамката също включва разпоредби 
относно някои аспекти на крайното 
оборудване за улесняване на достъпа 
за ползватели с увреждания.

1. Настоящата директива установява 
хармонизирана рамка за регулирането 
на електронните съобщителни услуги, 
електронните съобщителни мрежи, 
свързаните с тях съоръжения и услуги и 
някои аспекти на крайното 
оборудване за улесняване на достъпа 
за ползватели с увреждания. Тя 
установява задачите на националните 
регулаторни органи и установява 
съвкупност от процедури за осигуряване 
на хармонизирано прилагане на 
регулаторната рамка в цялата Общност.

Or. en

Обосновка

Това изменение възстановява позицията, приета от Парламента при първото й 
четене (член 62, параграф 2, буква a))
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Изменение 29

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 1 – точка 2 – буква д
Директива 2002/21/ЕО
Член 1 – буква д

Обща позиция на Съвета Изменение

д) „свързани съоръжения“ означава 
физическа инфраструктура и други 
съоръжения или елементи, свързани с 
електронна съобщителна мрежа и/или 
електронна съобщителна услуга, които 
правят възможно и/или поддържат 
предоставянето на услуги посредством 
тази мрежа и/или услуга или имат 
потенциал да извършват това, и 
включват inter alia сгради или подстъпи 
към сгради, антени, кули и други 
поддържащи конструкции, канали, 
кабелопроводи, мачти, люкове и кутии;

д) „свързани съоръжения“ означава 
физическа инфраструктура и други 
съоръжения или елементи, свързани с 
електронна съобщителна мрежа и/или 
електронна съобщителна услуга, които 
правят възможно и/или поддържат 
предоставянето на услуги посредством 
тази мрежа и/или услуга или имат 
потенциал да извършват това, и 
включват inter alia сгради или подстъпи 
към сгради, окабеляване на сгради,
антени, кули и други поддържащи 
конструкции, канали, кабелопроводи, 
мачти, люкове и кутии;

Or. en

Обосновка

Това изменение частично възстановява позицията, приета от Парламента при 
първото й четене (член 62, параграф 2, буква a))

Изменение 30

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 1 – точка 3 – буква a
Директива 2002/21/ЕО 
Член 3 – параграф 3

Обща позиция на Съвета Изменение

3. Държавите-членки гарантират, че 
националните регулаторни органи 
упражняват правомощията си 
безпристрастно, прозрачно и без 
забавяне. Държавите-членки 
гарантират, че националните 
регулаторни органи разполагат с 
подходящи финансови и човешки 

3. Държавите-членки гарантират, че 
националните регулаторни органи 
упражняват правомощията си 
независимо, безпристрастно, прозрачно 
и без забавяне. Националните 
регулаторни органи не търсят или 
приемат никакви указания от други 
органи във връзка с ежедневното 
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ресурси за изпълнение на възложените 
им задачи.

изпълнение на задачите, възлагани им 
от националното законодателство, 
прилагащо правото на Общността. 
Само апелативни органи, установени 
в съответствие с член 4, или 
национални съдилища имат 
правомощия да прекратяват или 
анулират решения на националните 
регулаторни органи..

Or. en

Обосновка

Това изменение възстановява изменение 43, прието на първо четене от Парламента 
на 24 септември 2008 г., T6/0449/2008 (член 62, параграф 2, буква a)).

Изменение 31

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 1 – точка 3 – буква б
Директива 2002/21/ЕО
Член 3 – параграф 3a – алинея 1

Обща позиция на Съвета Изменение

3a. Без да се засягат разпоредбите на 
параграфи 4 и 5, националните 
регулаторни органи, отговарящи за 
регулиране на пазара ex ante или за 
разрешаването на спорове между 
предприятията съгласно членове 20 и 
21 от настоящата директива, 
действат независимо и не търсят, 
нито приемат указания от други 
органи във връзка с изпълнението на 
тези задачи, възложени им съгласно 
националното законодателство, 
което прилага правото на 
Общността. Това не пречи на 
упражняването на надзор съгласно 
националното конституционно 
право. Единствено апелативни 
органи, създадени съгласно член 4, 
имат правомощия да спрат 

3a. Държавите-членки гарантират, че 
ръководителят на национален 
регулаторен орган или неговият
заместник могат да бъдат освободени от 
длъжност, само ако вече не отговарят на 
условията, необходими за изпълнение 
на служебните задължения, установени 
предварително в националното 
законодателство или ако е извършил 
тежко нарушение . Решението за 
освобождаване от длъжност на 
ръководителя на националния
регулаторен орган съдържа изложение 
на мотивите и се оповестява в 
момента на освобождаване от длъжност.
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действието или да отменят решения 
на националните регулаторни органи.
Държавите-членки гарантират, че 
ръководителят на национален 
регулаторен орган или, където е 
приложимо, членовете на 
колективния орган, изпълняващ тази 
функция в рамките на национален 
регулаторен орган, посочен в първа 
алинея, или техният заместник могат 
да бъдат освободени от длъжност, само 
ако вече не отговарят на условията, 
необходими за изпълнение на 
служебните задължения, установени 
предварително в националното 
законодателство. Решението за 
освобождаване от длъжност на 
ръководителя на съответния
национален регулаторен орган или, 
където е приложимо, на членовете на 
колективния орган, изпълняващ тази 
функция, се оповестява в момента на 
освобождаване от длъжност. 
Освободеният от длъжност 
ръководител на националния 
регулаторен орган или, където е 
приложимо, членовете на 
колективния орган, изпълняващ тази 
функция, получават изложение на 
мотивите и имат право да изискат 
неговото публикуване, когато иначе 
това няма да се извърши, при което 
то се публикува.

Or. en

Обосновка

Това изменение възстановява позицията, приета от Парламента при първото й 
четене (член 62, параграф 2, буква a))
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Изменение 32

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 1 – точка 3 – буква б
Директива 2002/21/ЕО 
Член 3 – параграф 3a – алинея 2

Обща позиция на Съвета Изменение

Държавите-членки гарантират, че 
посочените в първа алинея национални 
регулаторни органи имат отделни 
годишни бюджети. Бюджетите се 
оповестяват публично.

Държавите-членки гарантират, че 
посочените в първа алинея национални 
регулаторни органи имат достатъчни 
финансови и човешки ресурси за 
изпълнение на възложените им задачи 
и които да им дадат възможност да 
участват активно в ОЕРД и да му 
съдействат. Националните 
регулаторни органи имат отделни 
годишни бюджети и тези бюджети се 
оповестяват публично.

Or. en

Обосновка

Това изменение възстановява позицията, приета от Парламента при първото й 
четене (член 62, параграф 2, буква a))

Изменение 33

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 1 – точка 4 – буква a
Директива 2002/21/ЕО 
Член 4 – параграф 1 – алинея 1

Обща позиция на Съвета Изменение

1. Държавите-членки гарантират 
наличието на ефективни механизми на 
национално равнище, чрез които всеки 
ползвател или предприятие, доставящо 
електронни съобщителни мрежи и/или 
услуги, засегнато от решение на 
национален регулаторен орган, да има 

1. Държавите-членки гарантират 
наличието на ефективни механизми на 
национално равнище, чрез които всеки 
ползвател или предприятие, доставящо 
електронни съобщителни мрежи и/или 
услуги, засегнато от решение на 
национален регулаторен орган, да има 
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правото да обжалва 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 ефективно да изпълнява 
функциите си. Държавите-членки 
гарантират, че същността на спора е 
надлежно отчетена и действа ефективен 
механизъм за обжалване.

правото да обжалва 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 ефективно да изпълнява 
функциите си. Държавите-членки 
гарантират, че същността на спора е 
надлежно отчетена, действа ефективен 
механизъм за обжалване и че 
производството пред апелативния 
орган не е ненужно продължително.

Or. en

Обосновка

Това изменение (виж изменения 46 и 47, първо четене) се стреми да постигне 
компромис между Съвета и Парламента (член 62, параграф 2, буква б))

Изменение 34

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 1 – точка 4 – буква a
Директива 2002/21/ЕО 
Член 4 – параграф 1 – алинея 2

Обща позиция на Съвета Изменение

До приключване на обжалването, 
решението на националния регулаторен 
орган остава в сила, освен ако не са 
приложени временни мерки в 
съответствие с националното 
законодателство.

До приключване на обжалването, 
решението на националния регулаторен 
орган остава в сила, освен ако не са 
приложени временни мерки в 
съответствие с националното 
законодателство. Временните мерки, 
както са определени в националното 
законодателство в съответствие с 
правото на Общността, могат да 
бъдат приложени, ако е налице 
неотложна необходимост да бъде 
спряно действието на решението, за 
да се предотврати сериозно и 
непоправимо увреждане на лицето, 
което изисква тези мерки и ако 
балансът на интересите изисква 
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това.

Or. en

Обосновка

Това изменение (виж изменения 46 и 47, първо четене) се стреми да постигне 
компромис между Съвета и Парламента (член 62, параграф 2, буква б))

Изменение 35

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 1 – точка 4 – буква аа (нова)
Директива 2002/21/ЕО 
Член 4 – параграф 2a (нов)

Обща позиция на Съвета Изменение

(aa) добавя следният параграф:
„2a. Апелативните органи имат 
право да поискат становището на 
ОЕРД преди вземане на решение в хода 
на процедура по обжалване..”

Or. en

Обосновка

Това изменение възстановява изменение 48, прието на първо четене от Парламента 
на 24 септември 2008 г., T6/0449/2008 (член 62, параграф 2, буква a)).

Изменение 36

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 1 – точка 4 – буква б
Директива 2002/21/ЕО 
Член 4 – параграф 3

Обща позиция на Съвета Изменение

3. Държавите-членки събират 
информация относно броя на жалбите, 
продължителността на процедурите по 

3. Държавите-членки събират 
информация относно предмета на 
жалбите, броя на жалбите, 
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обжалване и броя на решенията за 
прилагане на временни мерки. 
Държавите-членки предоставят тази 
информация на Комисията и ГЕРД, ако 
последните отправят мотивирано 
искане за това.

продължителността на процедурите по 
обжалване и броя на решенията за 
прилагане на временни мерки, 
предприети в съответствие с 
параграф 1 и мотивите за тези 
решения. Държавите-членки 
предоставят тази информация на 
Комисията и ОЕРД ежегодно.

Or. en

Обосновка

Това изменение възстановява позицията, приета от Парламента при първото й 
четене (член 62, параграф 2, буква a))

Изменение 37

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2002/21/ЕО 
Член 5 – параграф 1 – алинея 1

Обща позиция на Съвета Изменение

1. Държавите-членки гарантират, че 
предприятията, предоставящи 
електронни съобщителни мрежи и 
услуги, предоставят цялата информация, 
включително финансова информация, 
необходима на националните 
регулаторни органи, за да гарантират 
съответствие с разпоредбите на 
настоящата директива и на 
Специфичните директиви или на 
решенията, взети в съответствие с 
настоящата директива и Специфичните 
директиви. По-специално от тези 
предприятия може да се изисква също 
така да предоставят информация 
относно бъдещо развитие на мрежите 
или услугите, което може да окаже 
въздействие върху услугите на едро, 
предоставяни от тях на конкуренти. От 
предприятия със значителна пазарна 

1. Държавите-членки гарантират, че 
предприятията, предоставящи 
електронни съобщителни мрежи и 
услуги, предоставят цялата информация, 
включително финансова информация, 
необходима на националните 
регулаторни органи, за да гарантират 
съответствие с разпоредбите на 
настоящата директива и на 
Специфичните директиви или на 
решенията, взети в съответствие с 
настоящата директива и Специфичните 
директиви. По-специално, 
националните регулаторни органи 
имат правото да изискат от тези 
предприятия да предоставят 
информация относно бъдещо развитие 
на мрежите или услугите, което може да 
окаже въздействие върху услугите на 
едро, предоставяни от тях на 
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сила на пазарите на едро може също да 
се изисква да предоставят счетоводни 
данни относно пазарите на дребно, 
свързани с тези пазари на едро.

конкуренти. От предприятия със 
значителна пазарна сила на пазарите на 
едро може също да се изисква да 
предоставят счетоводни данни относно 
пазарите на дребно, свързани с тези 
пазари на едро.

Or. en

Обосновка

Това изменение се стреми да постигне компромис между Съвета и Парламента (член 
62, параграф 2, буква б))

Изменение 38

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 1 – точка 6
Директива 2002/21/ЕО 
Член 7 – параграфи 2 до 5

Обща позиция на Съвета Изменение

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

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

3. Освен ако не е предвидено друго в 
препоръките или насоките, приети 
съгласно член 7а при приключване на 
консултацията, посочена в член 6, 
когато националният регулаторен орган 
възнамерява да предприеме дадена 
мярка, която:

3. Освен ако не е предвидено друго в 
препоръките или насоките, приети 
съгласно член 7а при приключване на 
консултацията, посочена в член 6, 
когато националният регулаторен орган 
възнамерява да предприеме дадена 
мярка, която:

a) попада в обхвата на членове 15 или 16 a) попада в обхвата на членове 15 или 16 
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от настоящата директива, членове 5 или 
8 от Директива 2002/19/ЕО (Директива 
за достъпа), и

от настоящата директива, или членове 5 
или 8 от Директива 2002/19/ЕО 
(Директива за достъпа), и

б) би засегнала търговията между 
държавите-членки,

б) би засегнала търговията между 
държавите-членки,

той осигурява достъп до този проект за 
мярка на Комисията, ГЕРД и на 
националните регулаторни органи в 
други държави-членки, заедно с 
мотивите, на които се основава мярката, 
в съответствие с член 5, параграф 3 и 
информира Комисията, ГЕРД и другите 
национални регулаторни органи за това. 
Националните регулаторни органи, 
ГЕРД и Комисията може да отправят 
бележки до въпросния национален 
регулаторен орган само в рамките на 
един месец. Едномесечният срок не 
може да бъде удължаван.

той осигурява достъп до този проект за 
мярка на Комисията, ОЕРД и на 
националните регулаторни органи в 
други държави-членки, в същото 
време, заедно с мотивите, на които се 
основава мярката, в съответствие с 
член 5, параграф 3 и информира 
Комисията, ОЕРД и другите 
национални регулаторни органи за това. 
Националните регулаторни органи, 
ОЕРД и Комисията може да отправят 
бележки до въпросния национален 
регулаторен орган само в рамките на 
един месец. Едномесечният срок не 
може да бъде удължаван.

4. Когато мярката, предвидена в 
параграф 3 цели:

4. Когато мярката, предвидена в 
параграф 3 цели:

a) да определи съответен пазар, 
различен от тези, определени в 
препоръката в съответствие с член 15, 
параграф 1; или

a) да определи съответен пазар, 
различен от тези, определени в 
препоръката в съответствие с член 15, 
параграф 1; или

б) да бъде взето решение за това дали да 
се определи дадено предприятие като 
притежаващо, отделно или съвместно с 
други, значителна пазарна сила 
съгласно член 16, параграфи 3, 4 или 5; 
или

б) да бъде взето решение за това дали да 
се определи дадено предприятие като 
притежаващо, отделно или съвместно с 
други, значителна пазарна сила 
съгласно член 16, параграфи 3, 4 или 5,

c) налагане, изменяне или оттегляне 
на задължение на оператор при 
прилагане на член 16, във връзка с 
членове 5 и 9 до 13 от Директива 
2002/19/ЕО (Директива за достъпа) и 
член 17 от Директива 2002/22/ЕО 
(Директива за универсалната услуга), 
и това би засегнало търговията между 
държавите-членки, и Комисията посочи 
на националния регулаторен орган, че тя 
счита, че проектът за мярка би създал 
бариера пред единния пазар или ако 
Комисията има сериозни съмнения 

и това би засегнало търговията между 
държавите-членки, и Комисията посочи 
на националния регулаторен орган, че тя 
счита, че проектът за мярка би създал 
бариера пред единния пазар или ако 
Комисията има сериозни съмнения 
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относно съвместимостта на мярката с 
правото на Общността, и по-специално 
с целите, посочени в член 8, проектът за 
мярка не се приема в допълнителен срок 
от два месеца. Този срок не може да 
бъде удължаван. В този случай 
Комисията информира други 
национални регулаторни органи 
относно резервите си.

относно съвместимостта на мярката с 
правото на Общността, и по-специално 
с целите, посочени в член 8, проектът за 
мярка не се приема в допълнителен срок 
от два месеца. Този срок не може да 
бъде удължаван. 

5. В рамките на срока от два месеца, 
посочен в параграф 4, Комисията може: 

5. В рамките на срока от два месеца, 
посочен в параграф 4, Комисията може
да вземе решение, с което да изиска 
от съответния национален 
регулаторен орган да оттегли 
проекта за мярка. Преди вземане на 
решение Комисията отчита в 
максимална степен становището на 
ОЕРД, внесено в съответствие с Член 
5 от Регламент (ЕО) №…/2009 на 
Европейския парламент и на Съвета 
на... [за създаването на Орган на 
европейските регулатори в областта 
на далекосъобщенията (ОЕРД)]. 
Решението се придружава от 
подробен и обективен анализ на 
причините, поради които Комисията 
смята, че проектът за мярка следва 
да не бъде приет, заедно с конкретни 
предложения за изменение на проекта 
за мярка.

a) да вземе решение относно проекта 
за мярка, посочено в параграф 4, букви 
а) и б), с което да изиска от 
съответния национален регулаторен 
орган да оттегли проекта за мярка, 
и/или
б) да издаде становище относно 
проекта за мярка, посочена в 
параграф 4, буква в), или
в) да вземе решение за оттегляне на 
резервите си във връзка с проект за 
мярка по параграф 4.
Преди вземане на решение или 
издаване на становище по букви а) до 
в) Комисията отчита в максимална 
степен становището на ГЕРД. 
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Решението или становището по 
букви а) до б) са придружени от 
подробен и обективен анализ на 
причините, поради които Комисията 
смята, че проектът за мярка следва 
да не бъде приет, заедно с конкретни 
предложения за изменение на проекта 
за мярка.

Or. en

Обосновка

Това изменение частично възстановява изменение 52, прието на първо четене от 
Парламента на 24 септември 2008 г., T6/0449/2008 (член 62, параграф 2, буква a)).

Изменение 39

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 1 – точка 6
Директива 2002/21/ЕО 
Член 7 – параграфи 7 и 8

Обща позиция на Съвета Изменение

7. Въпросният национален регулаторен 
орган отчита в максимална степен 
бележките на другите национални 
регулаторни органи, ГЕРД и Комисията 
и може, с изключение на случаите по 
параграф 4, букви а) и б), да приеме 
проекта за мярка, и в случай че го 
направи, съобщава на Комисията за 
това.

7. Въпросният национален регулаторен 
орган отчита в максимална степен 
бележките на другите национални 
регулаторни органи, ОЕРД и Комисията 
и може, с изключение на случаите по 
параграф 4, да приеме проекта за мярка, 
и в случай че го направи, съобщава на 
Комисията за това. Всеки друг 
национален орган, който упражнява 
функции съгласно настоящата 
директива или Специфичните 
директиви, също отчита в 
максимална степен бележките на 
Комисията.

Когато националният регулаторен 
орган реши да измени проекта за 
мярка в съответствие със 
становището, издадено съгласно 
параграф 5, буква б), той провежда 
консултация с обществеността в 
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рамките на шест месеца от датата 
на становището на Комисията и в 
съответствие с процедурите, 
посочени в член 6, и нотифицира 
Комисията за изменения проект за 
мярка.
Когато националният регулаторен 
орган реши да не изменя проекта за 
мярка в съответствие със 
становището, издадено съгласно 
параграф 5, буква б), той публикува и 
основанията за своето решение и ги 
съобщава на Комисията в рамките на 
шест месеца от датата на 
становището на Комисията.
8. Националният регулаторен орган 
съобщава на Комисията и на ГЕРД
всички окончателни мерки по член 7, 
параграф 3, букви а) и б).

Or. en

Обосновка

Това изменение частично възстановява изменение 52, прието на първо четене от 
Парламента на 24 септември 2008 г., T6/0449/2008 (член 62, параграф 2, буква a)).

Изменение 40

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 1 – точка 6a (нова)
Директива 2002/21/ЕО 
Член -7a (нов)

Обща позиция на Съвета Изменение

(6a) Добавя се следният член:
"Член -7a

Процедура за последователното 
прилагане на мерки

1. Когато планирана мярка, попадаща 
в приложното поле на член 7, 
параграф 3, има за цел налагането, 
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изменението или оттеглянето на 
задължение на оператор при 
прилагане на член 16 във връзка с 
членове 5 и 9 до 13a от Директива 
2002/19/ЕО (Директива за достъпа), и 
член 17 от Директива 2002/22/ЕО 
(Директива за универсалната услуга), 
Комисията може, в рамките на 
едномесечния срок, предвиден в член 7, 
параграф 3, да уведоми съответните 
национални регулаторни органи и 
ОЕРД за мотивите тя да счита, че 
проектът за мярка би създал бариера 
за единния пазар или да има сериозни 
съмнения относно съвместимостта й 
с правото на Общността. В този 
случай, проектът за мярка не се 
приема в продължение на още три 
месеца след уведомлението на
Комисията.
При липсата на такова уведомление, 
съответният национален 
регулаторен орган може да приеме 
проекта за мярка, като отчита в 
максимална степен всички направени 
от Комисията, ОЕРД или който и да 
е друг национален регулаторен орган 
коментари.
2 В рамките на тримесечния срок по 
параграф 1, Комисията, ОЕРД и 
съответният национален 
регулаторен орган си сътрудничат 
тясно с цел установяване на най-
подходящата и ефективна мярка в 
светлината на целите, заложени в 
член 8, като същевременно отдават 
дължимото внимание на мненията 
на участниците на пазара и 
необходимостта да се осигури 
разработването на последователна 
регулаторна практика.
3. В срок от един месец от началото 
на тримесечния срок по параграф 1, 
ОЕРД, действайки чрез 
мнозинството от всичките си 
членове, издава становище, 
потвърждаващо уместността и 
ефективността на проекта за мярка 
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или посочващо, че проектът за мярка
би създал бариера пред единния пазар 
или би бил несъвместим с правото на 
Общността и, по-специално, целите 
съгласно член 8, посочвайки дали тя 
счита, че проектът за мярка би 
следвало да бъде изменен или 
оттеглен и, където е уместно, 
давайки конкретни предложения в 
тази връзка. Това становище следва 
да бъде мотивирано и публично 
оповестено.
4. Ако ОЕРД е посочил в своето 
становище, че проектът за мярка 
следва да бъде изменен или оттеглен, 
Комисията може, като вземе предвид 
в максимална степен становището 
на ОЕРД, да приеме решение преди 
края на тримесечния период по 
параграф 1, изисквайки от 
съответния национален регулаторен 
орган да измени или да оттегли 
проекта за мярка и посочвайки 
основания и конкретни предложения 
в тази връзка.
5. Във всички други случаи Комисията 
може, като вземе предвид в 
максимална степен което и да е 
становище на ОЕРД и в 
съответствие с процедурата по член 
22, параграф 2a (процедура с 
участието на регулаторни 
комитети), да представи 
проекторешение, с което се изисква 
от съответния национален 
регулаторен орган да измени или да 
оттегли проекта за мярка и да 
предостави конкретни предложения в 
тази връзка.
6. Ако Комисията не е взела решение 
съгласно параграф 4, нито е внесла 
проекторешение съгласно параграф 5 
до края на тримесечния срок по 
параграф 1, съответният национален 
регулаторен орган може да приеме 
проектът за мярка, като вземе 
предвид в максимална степен всички 
направени от Комисията и ОЕРД 
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коментари. Националният 
регулаторен орган оповестява начина, 
по който е взел предвид тези 
коментари.
7. В срок от шест месеца от 
приемането от Комисията на 
мотивирано решение, в съответствие 
с параграфи 4 или 5, с което се изисква 
от националния регулаторен орган да 
измени или да оттегли проекта за 
мярка, съответният национален 
регулаторен орган изменя или 
оттегля проекта за мярка в 
съответствие с това решение. Ако 
проектът за мярка трябва да бъде 
изменен, националният регулаторен 
орган предприема обществена 
консултация в съответствие с 
процедурата за консултации и 
прозрачност по член 6, и повторно 
изпраща уведомление относно
изменения проект за мярка на 
Комисията в съответствие с член 7.
8. Националният регулаторен орган 
може да оттегли предложения 
проект за мярка на всеки етап от 
процедурата.

Or. en

Обосновка

Това изменение се стреми да постигне компромис между Съвета и Парламента (член 
62, параграф 2, буква б)) като предлага подходящ надзор (регулаторна процедура) от 
страна на държавите-членки върху решението за мерките, които следва да бъдат 
предприети, в случай на несъгласие между ОЕРД и Комисията. Също така, то 
разпростира надзора, упражняван от държавите-членки върху задължението за 
функционално обособяване, което сега е предмет само на процедура по консултиране 
от COCOM.

Изменение 41

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 1 - точка 7 
Директива 2002/21/ЕО
Член 7a – параграф 2
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Обща позиция на Съвета Изменение

2. Мерките, посочени в параграф 1, се 
приемат в съответствие с 
процедурата по консултиране, 
посочена в член 22, параграф 2.

заличава се

Or. en

Обосновка

Това изменение възстановява позицията, приета от Парламента при първото й 
четене (член 62, параграф 2, буква a))

Изменение 42

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 1 – точка 8 – буква a 
Директива 2002/21/ЕО 
Член 8 – параграф 1 – алинея 2

Обща позиция на Съвета Изменение

Освен ако не е предвидено друго в член 
9 относно радиочестотите, държавите-
членки отчитат в максимална степен, че 
е желателно регулирането да бъде 
технологично неутрално и гарантират, 
че при изпълнението на регулаторните 
задачи, определени в настоящата 
директива и Специфичните директиви, 
и по-специално онези, насочени към 
постигане на ефективна конкуренция, 
националните регулаторни органи 
действат по същия начин.

Освен ако не е предвидено друго в член 
9 относно радиочестотите или освен ако 
не се изисква друго за изпълнение на 
целите, посочени в параграфи 2 до 4, 
държавите-членки отчитат в 
максимална степен, че е желателно 
регулирането да бъде технологично 
неутрално и гарантират, че при 
изпълнението на регулаторните задачи, 
определени в настоящата директива и 
Специфичните директиви, и по-
специално онези, насочени към 
постигане на ефективна конкуренция, 
националните регулаторни органи 
действат по същия начин.

Or. en

Обосновка

Това изменение възстановява изменение 56, прието на първо четене от Парламента 
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на 24 септември 2008 г., T6/0449/2008 (член 62, параграф 2, буква a)).

Изменение 43

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 1 – точка 8 – буква ба (нова)
Директива 2002/21/ЕО 
Член 8 – параграф 2 – буква б 

Обща позиция на Съвета Изменение

бa) в параграф 2, буква б) се заменя със 
следния текст
„б) гарантиране, че няма 
нарушаване или ограничаване на 
конкуренцията в сектора на 
електронните съобщения, по-
специално за предоставянето и 
достъпа до съдържание и услуги във 
всички мрежи;”

Or. en

Обосновка

Това изменение възстановява изменение 58, прието на първо четене от Парламента 
на 24 септември 2008 г., T6/0449/2008 (член 62, параграф 2, буква a)).

Изменение 44

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 1 – точка 8 – буква д
Директива 2002/21/ЕО 
Член 8 – параграф 3 – буква г

Обща позиция на Съвета Изменение

г) взаимно сътрудничество, 
сътрудничество с Комисията и ГЕРД, 
така че да бъде гарантирано развитието 
на последователна регулаторна 
практика и последователното прилагане 
на настоящата директива и на 

г) сътрудничество с Комисията и ОЕРД, 
така че да бъде гарантирано развитието 
на последователна регулаторна 
практика и последователното прилагане 
на настоящата директива и на 
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Специфичните директиви. Специфичните директиви.

Or. en

Обосновка

Това изменение възстановява позицията, приета от Парламента при първото й 
четене (Член 62, параграф 2, буква a)).

Изменение 45

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 1 – точка 8 – буква еa (нова)
Директива 2002/21/ЕО 
Член 8 – параграф 4 – буква еa (нова)

Обща позиция на Съвета Изменение

еa) в параграф 4, се добавя буква еa):
„еa) прилагане на принципа, че 
крайните потребители следва да 
имат достъп до и да 
разпространяват законно съдържание 
и да използват законни приложения 
и/или услуги по свой избор;”

Or. en

Обосновка

Това изменение частично възстановява  изменение 61, прието на първо четене от 
Парламента на 24 септември 2008 г., T6/0449/2008 (член 62, параграф 2, буква a)).

Изменение 46

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 1 – точка 8 – буква еб (нова)
Директива 2002/21/ЕО 
Член 8 – параграф 4 - буква еб (нова)

Обща позиция на Съвета Изменение

еб) в параграф 4, се добавя буква еб):
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„еб) прилагане на принципа, съгласно 
който не могат да се налагат 
каквито и да е ограничения върху 
основните права и свободи на 
крайните потребители без
предварително решение от страна на 
съдебните органи, и по-специално в 
съответствие с член 11 от Хартата 
на основните права на Европейския 
съюз относно свободата на изразяване 
на мнение и свободата на 
информация, освен когато 
обществената сигурност е 
застрашена, в който случай
решението може да е последващо.”

Or. en

Обосновка

Това изменение възстановява изменение 138, прието на първо четене от Парламента 
на 24 септември 2008 г., T6/0449/2008 (член 62, параграф 2, буква a)).

Изменение 47

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 1 – точка 8 – буква ж
Директива 2002/21/ЕО 
Член 8 – параграф 5 – буква a)

Обща позиция на Съвета Изменение

a) насърчаване на регулаторна 
предвидимост;

a) насърчаване на регулаторна 
предвидимост чрез осигуряване на 
последователен регулаторен подход в 
последователни срокове за преглед;

Or. en

Обосновка

Това изменение частично възстановява изменение 62, прието на първо четене от 
Парламента на 24 септември 2008 г., T6/0449/2008 (член 62, параграф 2, буква a)).
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Изменение 48

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 1 – точка 8 – буква ж
Директива 2002/21/ЕО 
Член 8 – параграф 5 – буква в) 

Обща позиция на Съвета Изменение

в) защита на конкуренцията в полза на 
потребителите и при необходимост
насърчаване на конкуренция, основана 
на инфраструктура;

в) защита на конкуренцията в полза на 
потребителите и, когато в възможно,
насърчаване на конкуренция, основана 
на инфраструктура;

Or. en

Обосновка

Това изменение частично възстановява изменение 62, прието на първо четене от 
Парламента на 24 септември 2008 г., T6/0449/2008 (член 62, параграф 2, буква a)).

Изменение 49

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 1 – точка 8 – буква ж
Директива 2002/21/ЕО 
Член 8 – параграф 5 – буква г)

Обща позиция на Съвета Изменение

г) насърчаване на ефикасни
инвестиции и иновации в нова и 
подобрена инфраструктура, 
включително чрез отчитане на
инвестиционните рискове; 

г) насърчаване на обусловени от пазара
инвестиции и иновации в нова и 
подобрена инфраструктура, 
включително чрез насърчаване на 
поделянето на инвестициите и чрез 
предоставяне на подходящо споделяне
на риска между инвеститорите и 
тези предприятия, които се ползват 
от достъп до новите съоръжения;

Or. en

Обосновка

Това изменение частично възстановява изменение 62, прието на първо четене от 



PR\770260BG.doc 49/106 PE420.223v01-00

BG

Парламента на 24 септември 2008 г., T6/0449/2008 (член 62, параграф 2, буква a)).

Изменение 50

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 1 – точка 8a (нова)
Директива 2002/21/ЕО 
Член -8a

Обща позиция на Съвета Изменение

8a) добавя се следният член:
„Член -8a

Комисия по политиката в областта 
на радиочестотния спектър

1. Създава се Комисия по политиката 
в областта на радиочестотния 
спектър („КПРС”) с цел да допринесе 
за изпълнение на целите, посочени в 
член 8б, параграфи 1, 3 и 5.
КПРС съветва Европейския 
парламент, Съвета и Комисията по 
въпроси на политиката в областта 
на радиочестотния спектър..
КПРС се състои от представители на 
високо равнище от компетентните 
национални органи, отговарящи за 
политиката в областта на 
радиочестотния спектър във всяка 
държава-членка. Всяка държава-
членка разполага с един глас, а 
Комисията не гласува. .
2. По искане на Европейския 
парламент, Съвета или Комисията 
или по собствена инициатива, КПРС 
приема становищата с абсолютно 
мнозинство.
3. КПРС представя ежегоден доклад 
за своята дейност пред Европейския 
парламент и пред Съвета.”

Or. en
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Обосновка

Това изменение възстановява изменение 63/rev, член 8a, прието на първо четене от 
Парламента на 24 септември 2008 г., T6/0449/2008 (член 62, параграф 2, буква a)).

Изменение 51

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 1 – точка 9
Директива 2002/21/ЕО 
Член 8a

Обща позиция на Съвета Изменение

Член 8a

Стратегическо планиране и 
координиране на политиката в областта 
на радиочестотния спектър в 
Европейския Съюз

Член 8a

Стратегическо планиране и 
координиране на политиката в областта 
на радиочестотния спектър

1. Държавите-членки си сътрудничат 
помежду си и с Комисията при 
стратегическото планиране, 
координиране и хармонизиране на 
използването на радиочестотния 
спектър в Европейския съюз. За тази 
цел те отчитат inter alia икономическите 
аспекти, аспекти, свързани с 
безопасността, здравето, обществения 
интерес, свободата на изразяване, 
културни, научни, социални и 
технически аспекти на политиките на 
ЕС, както и разнородните интереси на 
групите от ползватели на 
радиочестотния спектър с оглед 
оптимизирането на използването на 
радиочестотния спектър и избягването 
на вредни смущения.

1. Държавите-членки си сътрудничат 
помежду си и с Комисията при 
стратегическото планиране, 
координиране и хармонизиране на 
използването на радиочестотния 
спектър в Европейската общност. За 
тази цел те отчитат inter alia
икономическите аспекти, аспекти, 
свързани с безопасността, здравето, 
обществения интерес, свободата на 
изразяване, културни, научни, социални 
и технически аспекти на политиките на 
ЕС, както и разнородните интереси на 
групите от ползватели на 
радиочестотния спектър с оглед 
оптимизирането на използването на 
радиочестотния спектър и избягването 
на вредни смущения.

2. Държавите-членки насърчават 
координацията на подходите в 
Европейския съюз, свързани с 
политиката за радиочестотния спектър, 
и, ако е необходимо, хармонизираните 
условия във връзка с наличността и 
ефикасното използване на 
радиочестотния спектър, необходими за 

2. Като си сътрудничат помежду си и 
с Комисията, държавите-членки
насърчават координацията на подходите 
в Европейската общност, свързани с 
политиката за радиочестотния спектър, 
и, ако е необходимо, хармонизираните 
условия във връзка с наличността и 
ефикасното използване на 
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създаването и функционирането на 
вътрешния пазар в сектора на 
електронните съобщения.

радиочестотния спектър, необходими за 
създаването и функционирането на 
вътрешния пазар.

3. Държавите-членки насърчават
ефективната координация на интересите 
на ЕС в международните организации, 
компетентни по въпросите на 
радиочестотния спектър. Когато това е 
необходимо за насърчаване на 
ефективната координация, 
Комисията, като отчита в максимална 
степен становището на Групата за 
политиката в областта на 
радиочестотния спектър, създадена с 
Решение 622/2002/ЕО на Комисията 
от 26 юли 2002 г. за създаване на група 
за политиката в областта на 
радиочестотния спектър, може да 
предложи общи цели на политиката на 
Европейския парламент и на Съвета.

3. Когато това е необходимо за 
осигуряването на ефективната 
координация на интересите на 
Европейската общност в 
международните организации, 
компетентни по въпросите на 
радиочестотния спектър, Комисията, 
като отчита в максимална степен 
становището на КПРС, може да 
предложи общи цели на политиката на 
Европейския парламент и на Съвета. 

4. Като отчита в максимална степен 
становището на Групата за 
политиката в областта на 
радиочестотния спектър, Комисията 
може да прави законодателни 
предложения за създаването на 
многогодишни програми за политиката 
в областта на радиочестотния спектър.

4. Като отчита в максимална степен 
становището на КПРС, Комисията 
може да прави, в съответствие с член 
251 от Договора, законодателни 
предложения за създаването на 
многогодишни програми за политиката 
в областта на радиочестотния спектър. 
Тези програми предвиждат 
ориентациите и целите на 
политиката за стратегическото 
планиране, координирането и 
хармонизирането на използването на 
радиочестотния спектър в 
Общността в съответствие с 
разпоредбите на тази директива и 
Специфичните директиви.
4a. Комисията може да приеме 
подходящи мерки за изпълнение, за да 
приложи многогодишните програми 
за политиката в областта на 
радиочестотния спектър съгласно 
параграф 4.
Тези мерки, предназначени да изменят
несъществени елементи на 
настоящата директива, чрез 
допълването й, се приемат в 
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съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
22, параграф 3.

Or. en

Обосновка

This AM seeks to reach a compromise between the Council and the Parliament (Rule 
62(2)(b)) by specifying further that the radio spectrum policy programmes shall set out the 
policy orientations and objectives for the strategic planning, coordination and harmonisation 
of the use of radio spectrum in the Community and by moving the implementing measures 
provided for in Article 8c to this Article. This will allow in the future and subject to the 
agreement by the European Parliament and Council through the radio spectrum policy 
programmes to apply harmonisation measures in this field following the regulatory procedure 
with scrutiny. The deletion of Article 9c (radio frequency management harmonisation 
measures) is accepted as part of the compromise.

Изменение 52

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 1 – точка 10
Директива 2002/21/ЕО 
Член 9 – параграфи 1 и 2

Обща позиция на Съвета Изменение

1. Като отдават необходимото внимание 
на факта, че радиочестотите са 
обществено благо, което има важна 
социална, културна и икономическа 
стойност, държавите-членки гарантират 
ефективното управление на 
радиочестотите за електронни 
съобщителни услуги на тяхна територия 
в съответствие с член 8. Те гарантират, 
че разпределянето на спектъра, 
използван за електронни съобщителни 
услуги и издаването на общи 
разрешения или индивидуални права за 
използване на такива радиочестоти от 
компетентните национални органи се 
основава на обективни, прозрачни, 
недискриминационни и 
пропорционални критерии. За тази цел 
те спазват съответните международни 

1. Като отдават необходимото внимание 
на факта, че радиочестотите са 
обществено благо, което има важна 
социална, културна и икономическа 
стойност, държавите-членки гарантират 
ефективното управление на 
радиочестотите за електронни 
съобщителни услуги на тяхна територия 
в съответствие с членове 8 и 8а. Те 
гарантират, че разпределянето на 
спектъра, използван за електронни 
съобщителни услуги и издаването на 
общи разрешения или индивидуални 
права за използване на такива 
радиочестоти от компетентните 
национални органи се основава на 
обективни, прозрачни, 
недискриминационни и 
пропорционални критерии. За тази цел 
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споразумения и могат да вземат предвид 
съображения, свързани с обществения 
ред.

те спазват съответните международни 
споразумения и могат да вземат предвид 
съображения, свързани с обществения 
ред.

2. Държавите-членки насърчават 
хармонизирането на използването на 
радиочестоти навсякъде в Общността, в 
съответствие с необходимостта за 
гарантиране на ефективно и ефикасно 
използване на честотите и като се
стремят да създадат ползи за 
потребителите като икономии от 
мащаба и оперативна съвместимост на 
услугите. За тази цел, те действат в 
съответствие с Решение № 676/2002/ЕО 
(Решение за радиочестотния спектър).

2. Държавите-членки насърчават 
хармонизирането на използването на 
радиочестоти навсякъде в Общността, в 
съответствие с необходимостта за 
гарантиране на ефективно и ефикасно 
използване на честотите и като се
стремят да създадат ползи за 
потребителите като икономии от 
мащаба и оперативна съвместимост на 
услугите. За тази цел, те действат в 
съответствие с член 8а от 
настоящата директива и с Решение 
№ 676/2002/ЕО (Решение за 
радиочестотния спектър).

Or. en

Обосновка

Това изменение се стреми да постигне компромис между Съвета и Парламента (член 
62, параграф 2, буква б)) като посочва, че мерките, приети съгласно този член са в 
съответствие с член 8a (стратегическо планиране и координиране на политиката в 
областта на радиочестотния спектър).

Изменение 53

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 1 – точка 10
Директива 2002/21/ЕО 
Член 9 – параграф 3 – алинея 1

Обща позиция на Съвета Изменение

3. Освен ако не е предвидено друго във 
втората алинея, държавите-членки 
гарантират, че всички видове 
технологии, използвани за електронни 
съобщителни услуги, могат да се 
използват в радиочестотните ленти, 
достъпни за електронни съобщителни 

3. Освен ако не е предвидено друго във 
втората алинея, държавите-членки 
гарантират, че всички видове 
технологии, използвани за електронни 
съобщителни услуги, могат да се 
използват в радиочестотните ленти, 
обявени за достъпни за електронни 
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услуги в съответствие с техния 
национален план за разпределение на 
честотите и радиорегламентите на 
Международния съюз по 
далекосъобщения.

съобщителни услуги от държавите-
членки в съответствие с правото на 
Общността.

Or. en

Обосновка

Това изменение се стреми да постигне компромис между Съвета и Парламента (член 
62, параграф 2, буква б)) като изяснява, че държавите-членки могат да се отклоняват 
от принципа на неутралност по отношение на услугите, за да изпълнят изискване по 
радиорегламентите на Международния съюз по далекосъобщения (например, за да 
избегнат проблеми със смущения със съседни държави). Съгласуваността на мерките, 
приети съгласно този член и международните организации в областта на 
радиочестотния спектър е допълнително подчертана със съображение.

Изменение 54

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 1 – точка 10
Директива 2002/21/ЕО 
Член 9 – параграф 4 – алинея 1

Обща позиция на Съвета Изменение

4. Освен ако не е предвидено друго във 
втората алинея, държавите-членки 
гарантират, че всички видове 
електронни съобщителни услуги могат 
да се предоставят в радиочестотните 
ленти, достъпни за електронни 
съобщителни услуги в съответствие с
техния национален план за 
разпределение на честотите и 
радиорегламентите на 
Международния съюз по 
далекосъобщения. Въпреки това 
държавите-членки могат да предвидят 
пропорционални и 
недискриминационни ограничения за 
видовете електронни съобщителни 
услуги, които следва да се предоставят.

4. Освен ако не е предвидено друго във 
втората алинея, държавите-членки 
гарантират, че всички видове 
електронни съобщителни услуги могат 
да се предоставят в радиочестотните 
ленти, обявени за достъпни за 
електронни съобщителни услуги от 
държавите-членки в съответствие с
правото на Общността. Въпреки това 
държавите-членки могат да предвидят 
пропорционални и 
недискриминационни ограничения за 
видовете електронни съобщителни 
услуги, които следва да се предоставят, 
включително, когато е необходимо, да 
бъде изпълнено изискване по 
радиоправилата на Международния 
съюз по далекосъобщения.
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Or. en

Обосновка

Това изменение се стреми да постигне компромис между Съвета и Парламента (член 
62, параграф 2, буква б)) като изяснява, че държавите-членки могат да се отклоняват 
от принципа на неутралност по отношение на услугите, за да изпълнят изискване по 
радиорегламентите на Международния съюз по далекосъобщения (напр. за да 
избегнат проблеми със смущения със съседни държави). Съгласуваността на мерките, 
приети съгласно този член и международните организации в областта на 
радиочестотния спектър е допълнително подчертана със съображение.

Изменение 55

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 1 – точка 10
Директива 2002/21/ЕО 
Член 9 – параграф 4 – алинея 3

Обща позиция на Съвета Изменение

Мярка, която забранява предоставянето 
на други електронни съобщителни 
услуги в специфична честотна лента, 
може да се предвиди, само ако е 
обоснована от необходимостта да се 
защитят услуги, свързани с 
безопасността на живота. Държавите-
членки може също така да разширят 
обхвата на мярката, за да изпълнят 
други цели от общ интерес.

Мярка, която забранява предоставянето 
на други електронни съобщителни 
услуги в специфична честотна лента, 
може да се предвиди, само ако е 
обоснована от необходимостта да се 
защитят услуги, свързани с 
безопасността на живота.

Or. en

Обосновка

Това изменение (виж изменение 64/rev, точка 4, последен параграф) възстановява 
позицията, приета от Парламента при първото й четене (член 62, параграф 2, буква 
a)).
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Изменение 56

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 1 – точка 11
Директива 2002/21/ЕО 
Член 9a – параграф 4

Обща позиция на Съвета Изменение

4. Мерките, приети в приложение на 
настоящия член, не представляват 
предоставяне на нови права за
използване и следователно не 
подлежат на съответните 
разпоредби на член 5, параграф 2 от 
Директива 2002/20/ЕО (Директива за 
разрешение).

заличава се

Or. en

Обосновка
Това изменение възстановява позицията, приета от Парламента при първото й 
четене (член 62, параграф 2, буква a)).

Изменение 57

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 1 – точка 11
Директива 2002/21/ЕО 
Член 9б – параграф 1 – алинея 1

Обща позиция на Съвета Изменение

1. Държавите-членки може да
предвидят прехвърлянето или 
отдаването под наем на индивидуални 
права за използване на радиочестоти от 
едни предприятия на други в 
съответствие с националните 
процедури.

1. Държавите-членки гарантират 
възможността за прехвърлянето или 
отдаването под наем на индивидуални 
права за използване на радиочестоти от 
едни предприятия на други в 
съответствие с националните процедури 
в лентите, за които това е 
предвидено в мерките по прилагане, 
приети съгласно член 8a, параграф 4a. 
Въпросните мерки по прилагане
могат да предвиждат също така 
хармонизиране на условията, свързани 
с тези права.
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Or. en

Обосновка

Това изменение се стреми да постигне компромис между Съвета и Парламента (член 
62, параграф 2, буква б)) като обуславя изискването за мерки за изпълнение в бъдеще 
(след процедурата по регулиране с контрол) в тази област от съгласието на 
Европейския парламент и Съвета чрез политиката в областта на радиочестотния 
спектър. Заличаването на член 9в (мерки за хармонизиране на управлението на радио 
честотите) се приема като част от компромиса.

Изменение 58

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 1 – точка 11
Директива 2002/21/ЕО 
Член 9б – параграф 1 – алинея 1a (нова)

Обща позиция на Съвета Изменение

В други ленти, държавите-членки 
могат да предвидят също така
прехвърляне или отдаване под наем 
от едни предприятия на други на 
индивидуални права за използване на 
радиочестоти в съответствие с 
националните процедури.

Or. en

Обосновка

Това изменение (виж изменение 66, точка 1, втори параграф) се стреми да постигне 
компромис между Съвета и Парламента (член 62, параграф 2, буква б)).

Изменение 59

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 1 – точка 12 – буква a
2002/21/ЕО 
Член 10 – параграф 2
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Обща позиция на Съвета Изменение

2. Националните регулаторни органи 
гарантират, че националните
номерационни планове и процедури се 
прилагат по начин, който предоставя 
равнопоставено отношение към всички 
доставчици на обществено достъпни 
електронни съобщителни услуги. По-
специално, държавите-членки 
гарантират, че предприятие, на което е 
предоставено правото за използване на 
обхват от номера, не дискриминира 
други доставчици на електронни 
съобщителни услуги по отношение на 
поредиците от номера, използвани за 
даване на достъп до техните услуги.

2. Националните регулаторни органи 
гарантират, че националните
номерационни планове и процедури се 
прилагат по начин, който предоставя 
равнопоставено отношение към всички 
доставчици на обществено достъпни 
електронни съобщителни услуги и 
потребители на номера в целия 
Европейски съюз. По-специално, 
държавите-членки гарантират, че 
предприятие, на което е предоставено 
правото за използване на обхват от 
номера, не дискриминира други 
доставчици на електронни съобщителни 
услуги и потребители по отношение 
на поредиците от номера, използвани за 
даване на достъп до техните услуги.

Or. en

Обосновка

Това изменение възстановява изменение 68 (леко изменено), прието на първо четене 
от Парламента на 24 септември 2008 г., T6/0449/2008 (член 62, параграф 2, буква a)).
.

Изменение 60

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 1 – точка 12 – буква б
2002/21/ЕО
Член 10 – параграф 4

Обща позиция на Съвета Изменение

4. Държавите-членки поддържат 
хармонизирането на специални номера 
или номерационни обхвати в рамките на 
Общността, когато това едновременно
насърчава функционирането на 
вътрешния пазар и развитието на 
паневропейските услуги. Комисията 
може да вземе подходящи технически 
мерки за изпълнение във връзка с това.

4. Държавите-членки поддържат 
хармонизирането на специални номера 
или номерационни обхвати в рамките на 
Общността, когато това насърчава 
функционирането на вътрешния пазар 
или поддържа развитието на 
паневропейските услуги. Комисията 
може да вземе подходящи технически 
мерки по прилагане във връзка с това, 
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които може да включват осигуряване 
на подходящ трансграничен достъп 
до национално номериране от крайни 
потребители и доставчици на 
електронни съобщителни услуги. 
Мерките по прилагане могат да 
предоставят на ОЕРД конкретни 
отговорности при прилагането на 
тези мерки.

Мерките, предназначени да изменят 
несъществени елементи от настоящата 
директива чрез допълването й, се 
приемат в съответствие с процедурата 
по регулиране с контрол, посочена в 
член 22, параграф 3.

Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи от настоящата 
директива чрез допълването й, се 
приемат в съответствие с процедурата 
по регулиране с контрол, посочена в 
член 22, параграф 3.

Or. en

Обосновка

Това изменение възстановява изменение 69(частично изменено), прието на първо 
четене от Парламента на 24 септември 2008 г., T6/0449/2008 (член 62, параграф 2, 
буква a)).

Изменение 61

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 1 – точка 14
2002/21/ЕО
Член 12 – параграф 1

Обща позиция на Съвета Изменение

1. Когато предприятие, предоставящо 
електронни съобщителни мрежи, има 
право съгласно националното 
законодателство, да инсталира 
съоръжения върху, над или под 
обществен или частен имот, или може 
да се възползва от процедура за 
отчуждаване или ползване на имот, 
националните регулаторни органи са в 
състояние да налагат съвместно 
използване на тези съоръжения или 
имоти, включително inter alia сгради 
или подстъпи към сгради, мачти, 

1. Когато предприятие, предоставящо 
електронни съобщителни мрежи, има 
право съгласно националното 
законодателство, да инсталира 
съоръжения върху, над или под 
обществен или частен имот, или може 
да се възползва от процедура за 
отчуждаване или ползване на имот, 
националните регулаторни органи са в 
състояние, като се взема изцяло 
предвид принципът на 
пропорционалност, да налагат
съвместно използване на тези 
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антени, кули и други поддържащи 
конструкции, канали, кабелопроводи, 
люкове, кутии, както и мрежови 
елементи, които не са активни.

съоръжения или имоти, включително 
inter alia сгради или подстъпи към 
сгради, окабеляване на сгради, мачти, 
антени, кули и други поддържащи 
конструкции, канали, кабелопроводи, 
люкове, кутии, както и мрежови 
елементи, които не са активни.

Or. en

Обосновка

Това изменение възстановява изменение 70 (частично изменено), прието на първо 
четене от Парламента на 24 септември 2008 г., T6/0449/2008 (член 62, параграф 2, 
буква a)).

Изменение 62

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 1 – точка 14
2002/21/ЕО
Член 12 – параграф 2a (нов)

Обща позиция на Съвета Изменение

2a. Държавите-членки, след подходящ 
период на обществена консултация, 
през който на всички заинтересовани 
страни се предоставя възможността 
да изразят своите становища, 
притежателите на правата по 
параграф 1 да ползват съвместно 
съоръжения или имущество, 
включително чрез съвместно 
физическо разположение, за да 
насърчат ефикасното инвестиране в 
ифраструктура и насърчаването на 
иновации. Такива договорености за 
съвместно ползване или координиране 
могат да включват правила за 
разпределяне на разходите за 
съвместно използване на съоръжения 
или имоти и гарантират, че е налице 
адекватно поделяне на рисковете 
между съответните предприятия.
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Or. en

Обосновка

Това изменение възстановява изменение 70, точка 2a (частично изменено), прието на 
първо четене от Парламента на 24 септември 2008 г., T6/0449/2008 (член 62, 
параграф 2, буква a)).

Изменение 63

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 1 – точка 14
2002/21/ЕО
Член 12 – параграф 3

Обща позиция на Съвета Изменение

3. Държавите-членки може, при 
необходимост, да гарантират, че 
предприятията предоставят 
необходимата информация по искане на 
компетентните органи, която да позволи 
на тези органи, съвместно с 
националните регулаторни органи, да 
бъдат в състояние да изготвят подробен 
опис на естеството, наличността и 
географското разположение на 
съоръженията, посочени в параграф 1, и 
да предоставят този опис на 
заинтересованите страни.

3. Държавите-членки гарантират, че 
предприятията предоставят 
необходимата информация по искане на 
компетентните органи, която да позволи 
на тези органи, съвместно с 
националните регулаторни органи, да 
бъдат в състояние да изготвят подробен 
опис на естеството, наличността и 
географското разположение на 
съоръженията, посочени в параграф 1, и 
да предоставят този опис на 
заинтересованите страни.

Or. en

Обосновка
Това изменение възстановява позицията, приета от Парламента при първото й 
четене (член 62, параграф 2, буква a)).

Изменение 64

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 1 – точка 14
2002/21/ЕО
Член 12 – параграф 3a (нов)
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Обща позиция на Съвета Изменение

3a. Държавите-членки гарантират 
установяването от компетентните 
органи на подходящи процедури за 
координация, в сътрудничество с 
националните регулаторни органи, по 
отношение на благоустройствените 
мероприятия по параграф 2 и други 
подходящи обществени съоръжения 
или имоти. Тези процедури могат да 
включват процедури, гарантиращи, че 
заинтересованите страни разполагат 
с информация относно подходящи 
обществени съоръжения или имоти и 
текущи и планирани 
благоустройствени мероприятия, че 
са своевременно уведомени за тези 
мероприятия и че съвместното 
ползване е улеснено до възможно най-
голяма степен.

Or. en

Обосновка

Това изменение възстановява изменение 70, точка 2в, прието на първо четене от 
Парламента на 24 септември 2008 г., T6/0449/2008 (член 62, параграф 2, буква a)).
.

Изменение 65

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 1 – точка 14
2002/21/ЕО
Член 12 – параграф 3

Обща позиция на Съвета Изменение

4. Мерките, предприети от национален 
регулаторен орган в съответствие с 
параграф 1, са обективни, прозрачни, 
недискриминационни и 
пропорционални.

4. Мерките, предприети от национален 
регулаторен орган в съответствие с 
настоящия член, са обективни, 
прозрачни, недискриминационни и 
пропорционални.

Or. en
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Обосновка

Това изменение възстановява изменение 70, точка 3, прието на първо четене от 
Парламента на 24 септември 2008 г., T6/0449/2008 (член 62, параграф 2, буква a)).

Изменение 66

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 1 – точка 15
2002/21/ЕО
Член 13a – параграф 3 – алинея 2

Обща позиция на Съвета Изменение

Съответният национален 
регулаторен орган информира 
националните регулаторни органи в 
други държави-членки и Европейската 
агенция за мрежова и информационна 
сигурност (ENISA), ако други държави-
членки могат или са били засегнати. 
Съответният национален 
регулаторен орган може да 
информира обществеността или да 
изиска от предприятията да го 
направят, ако прецени, че е от 
обществен интерес пробивът да се 
оповести.

Когато е уместно, съответният 
компетентен национален орган 
информира компетентните
национални регулаторни органи в други 
държави-членки и Европейската 
агенция за мрежова и информационна 
сигурност (ENISA). Когато 
оповестяването на пробива е в 
обществен интерес, компетентният 
национален орган може да информира 
обществеността.

Or. en

Обосновка

Това изменение възстановява изменение 71, точка 3, втори параграф (частично 
изменя), прието на първо четене от Парламента на 24 септември 2008 г., 
T6/0449/2008 (член 62, параграф 2, буква a)).

Изменение 67

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 1 – точка 15
2002/21/ЕО
Член 13б – параграф 1
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Обща позиция на Съвета Изменение

1. Държавите-членки гарантират, че 
компетентните национални регулаторни 
органи имат правомощия да издават 
задължителни указания за 
предприятията, предоставящи 
обществени съобщителни мрежи или 
обществено достъпни електронни 
съобщителни услуги, с цел прилагане на 
член 13а.

1. . Държавите-членки гарантират, че 
компетентните национални регулаторни 
органи имат правомощия да издават 
задължителни указания за 
предприятията, предоставящи 
обществени съобщителни мрежи или 
обществено достъпни електронни 
съобщителни услуги, с цел прилагане на 
разпоредбите на член 13а. Тези 
задължителни указания са 
пропорционални и се прилагат в 
рамките на разумен срок.

Or. en

Обосновка

Това изменение възстановява изменение 72 (частично изменено), прието на първо 
четене от Парламента на 24 септември 2008 г., T6/0449/2008 (член 62, параграф 2, 
буква a)).

Изменение 68

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 1 – точка 15
2002/21/ЕО
Член 13б – параграф 3

Обща позиция на Съвета Изменение

3. Държавите-членки гарантират, че 
националните регулаторни органи 
разполагат с всички правомощия, 
необходими за разследване на случаи на 
неспазване.

3. Държавите-членки гарантират, че 
националните регулаторни органи 
разполагат с всички правомощия, 
необходими за разследване на случаи на 
неспазване, както и на въздействието 
им върху сигурността и целостта на 
мрежите.

Or. en

Обосновка

Това изменение възстановява изменение 75 (леко изменено), прието на първо четене 
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от Парламента на 24 септември 2008 г., T6/0449/2008 (член 62, параграф 2, буква a)).

Изменение 69

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 1 – точка 16
2002/21/ЕО
Член 14 – параграф 3

Обща позиция на Съвета Изменение

3. Когато дадено предприятие 
притежава значителна пазарна сила на 
специфичен пазар, то може също така да 
се смята за притежаващо значителна 
пазарна сила както и на друг тясно 
свързан пазар, когато връзките между 
двата пазара са такива, че позволяват 
пазарната сила, упражнявана върху 
единния пазар, да бъде съответно 
отнесена на другия пазар, като с това се 
увеличава пазарната сила на 
предприятието. Поради това, съгласно 
членове 9, 10, 11 и 13 от Директива 
2002/19/ЕО (Директива за достъпа) 
може да се прилагат корективни мерки, 
целящи предотвратяване на подобно 
пренасяне, върху свързания пазар, а 
когато тези корективни мерки не са 
достатъчни, може да се прилагат 
корективни мерки съгласно член 17 от 
Директива 2002/22/ЕО (Директива за 
универсалната услуга).

3. Когато дадено предприятие 
притежава значителна пазарна сила на 
специфичен пазар (оттук нататък 
наричан „първият пазар”), то може 
също така да бъде определено като 
притежаващо значителна пазарна сила 
както и на друг тясно свързан пазар 
(оттук нататък наричан „вторият 
пазар”), когато връзките между двата 
пазара са такива, че позволяват 
пазарната сила, упражнявана върху 
първия пазар, да бъде съответно 
отнесена на втория пазар, като с това се 
увеличава пазарната сила на 
предприятието. Поради това, съгласно 
членове 9, 10, 11 и 13 от Директива 
2002/19/ЕО (Директива за достъпа) 
може да се прилагат корективни мерки, 
целящи предотвратяване на подобно 
пренасяне, върху втория  пазар, а 
когато тези корективни мерки не са 
достатъчни, може да се прилагат 
корективни мерки съгласно член 17 от
Директива 2002/22/ЕО (Директива за 
универсалната услуга).

Or. en

Обосновка

Това изменение се стреми да постигне компромис между Съвета и Парламента (член 
62, параграф 2, буква б)).
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Изменение 70

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 1 – точка 17 – буква б
2002/21/ЕО
Член 15 – параграф 1 – алинея 1

Обща позиция на Съвета Изменение

1. След консултации с обществеността и 
с националните регулаторни органи и 
като отчита в максимална степен 
становището на ГЕРД, Комисията 
приема Препоръка относно съответните 
пазари на продукти и услуги 
(Препоръката) в съответствие с 
посочената в член 22, параграф 2 
процедура. Препоръката установява 
пазарите на продукти и услуги в сектора 
на електронните съобщения, чиито 
характеристики могат да бъдат такива, 
че да оправдаят налагането на 
регулаторните задължения, определени 
в Специфичните директиви, без да се 
засягат пазарите, които могат да бъдат 
определени в специфични случаи 
съгласно правото за защита на 
конкуренцията. Комисията определя 
пазарите в съответствие с принципите 
на правото за защита на конкуренцията.

1. След консултации с обществеността и 
с ОЕРД, Комисията приема Препоръка 
относно съответните пазари на 
продукти и услуги (Препоръката). 
Препоръката установява пазарите на 
продукти и услуги в сектора на 
електронните съобщения, чиито 
характеристики могат да бъдат такива, 
че да оправдаят налагането на 
регулаторните задължения, определени 
в Специфичните директиви, без да се 
засягат пазарите, които могат да бъдат 
определени в специфични случаи 
съгласно правото за защита на 
конкуренцията. Комисията определя 
пазарите в съответствие с принципите 
на правото за защита на конкуренцията.

Or. en

Обосновка
Това изменение възстановява позицията, приета от Парламента при първото й 
четене (член 62, параграф 2, буква a)).

Изменение 71

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 1 – точка 17 – буква г
2002/21/ЕО
Член 15 – параграф 4

Обща позиция на Съвета Изменение

4. След консултация с националните 
регулаторни органи и като отчита в 

4. Като отчита в максимална степен 
становището на ОЕРД, представено
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максимална степен становището на 
ГЕРД, Комисията може да приеме 
решение за установяване на 
транснационални пазари, в съответствие 
с посочената в член 22, параграф 2а
процедура.

съгласно член 7 от Регламент […/EC], 
Комисията може да приеме решение за 
установяване на транснационални 
пазари, в съответствие с посочената в 
член 22, параграф 3 процедура.

Or. en

Обосновка
Това изменение възстановява позицията, приета от Парламента при първото й 
четене (член 62, параграф 2, буква a)).

Изменение 72

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 1 – точка 18 – буква б
2002/21/ЕО
Член 16 – параграфи 5 и 6

Обща позиция на Съвета Изменение

5. За транснационални пазари, 
установени в решението, посочено в 
член 15, параграф 4, съответните 
национални регулаторни органи 
провеждат съвместно пазарния 
анализ, отчитайки в максимална степен 
насоките, и вземат съгласувано 
решение относно налагането, 
запазването, изменението или отмяната 
на регулаторни задължения, посочени в 
параграф 2 от настоящия член.

5. За транснационални пазари, 
установени в решението, посочено в 
член 15, параграф 4, Комисията 
изисква от ОЕРД да проведе пазарния 
анализ, отчитайки в максимална степен 
насоките, и да даде становище относно 
налагането, запазването, изменението 
или отмяната на регулаторни 
задължения, посочени в параграф 2 от 
настоящия член.

Като отчита в максимална степен 
становището на ОЕРД, Комисията 
може да издаде решение, с което се 
определят едно или повече 
предприятия като притежаващи 
достатъчна пазарна сила на този 
пазар и се налагат едно или повече 
специфични задължения по членове 9 
до 13a от Директива 2002/19/EО 
(Директивата за достъпа) и член 17 
от Директива 2002/22/ЕО (Директива 
за универсалната услуга). При 
вземането на  това решение 
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Комисията преследва целите на 
политиката, посочени в член 8.

6. Мерките, взети в съответствие с 
разпоредбите на параграфи 3 и 4 са 
предмет на процедурите, посочени в 
членове 6 и 7. Националните 
регулаторни органи извършват анализ 
на съответния пазар и изпращат 
нотификация относно съответния 
проект за мярка съгласно член 7:

6. Мерките, взети в съответствие с 
разпоредбите на параграфи 3 и 4 са 
предмет на процедурите, посочени в 
членове 6 и 7. Националните 
регулаторни органи извършват анализ 
на съответния пазар и изпращат 
нотификация относно съответния 
проект за мярка съгласно член 7:

a) в рамките на три години от 
приемането на предходна мярка за 
същия пазар. По изключение обаче този 
период може да се удължи над три
години, когато националният 
регулаторен орган е нотифицирал 
Комисията с обосновано предложение 
за удължаване и Комисията в рамките 
на един месец не е възразила срещу 
него;

a) в рамките на три години от 
приемането на предходна мярка за 
същия пазар. По изключение обаче този 
период може да се удължи за срок от 
до две допълнителни години, когато 
националният регулаторен орган е 
нотифицирал Комисията с обосновано 
предложение за удължаване и 
Комисията в рамките на един месец не е 
възразила срещу него;

б) в рамките на две години от 
приемането на преработена препоръка 
за съответните пазари за пазари, които 
по-рано не са били предмет на 
нотификация пред Комисията, или;

б) в рамките на две години от 
приемането на преработена препоръка 
за съответните пазари за пазари, които 
по-рано не са били предмет на 
нотификация пред Комисията, или;

в) в рамките на две години от тяхното 
присъединяване – за държави-членки, 
които наскоро са се присъединили към 
Съюза.

в) в рамките на две години от тяхното 
присъединяване – за държави-членки, 
които наскоро са се присъединили към 
Съюза.

Or. en

Обосновка

Това изменение се стреми да постигне компромис между Съвета и Парламента (член 
62, параграф 2, буква б)).

Изменение 73

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 1 – точка 18 – буква в
2002/21/ЕО
Член 16 – параграф 7
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Обща позиция на Съвета Изменение

7. Когато национален регулаторен орган 
не приключи своя анализ на съответен 
пазар, установен в препоръката, в 
рамките на срока, определен в член 16, 
параграф 6, ГЕРД оказва, при 
отправено искане, помощ на този 
национален регулаторен орган за 
приключване на анализа на 
специфичния пазар и на специфичните 
задължения, които следва да бъдат 
наложени. Като използва тази помощ 
съответният национален 
регулаторен орган уведомява в срок от 
шест месеца Комисията относно 
проекта за мярка съгласно член 7.

7. Когато национален регулаторен орган 
не приключи своя анализ на съответен 
пазар, установен в препоръката, в 
рамките на срока, определен в член 16, 
параграф 6, Комисията може да 
поиска от ОЕРД да издаде становище, 
включващо проект за мярка, анализа 
на специфичния пазар и на 
специфичните задължения, които следва 
да бъдат наложени. ОЕРД провежда 
консултации с обществеността 
относно въпросния проект за мярка.

Or. en

Обосновка
Това изменение възстановява позицията, приета от Парламента при първото й 
четене (член 62, параграф 2, буква a)).

Изменение 74

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 1 – точка 19 – буква a
Директива 2002/21/ЕО
Член 17 – параграф 1

Обща позиция на Съвета Изменение

(a) в параграф 1, във второто
изречение думите „може, като действа в 
съответствие с процедурата, посочена в 
член 22, параграф 2“ се заменят с текста 
„може, като действа в съответствие с 
процедурата, посочена в член 22, 
параграф 2а.

(a) в параграф 1, в първото изречение 
думите „може, като действа в 
съответствие с процедурата, посочена в 
член 22, параграф 2“ се заменят с текста 
„може, като действа в съответствие с 
процедурата, посочена в член 22, 
параграф 3.

Or. en

Обосновка
Това изменение възстановява позицията, приета от Парламента при първото й 
четене (член 62, параграф 2, буква a)).
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Изменение 75

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 1 – точка 19 – буква б
Директива 2002/21ЕО
Член 17 – параграф 2 – алинея 3

Обща позиция на Съвета Изменение

При отсъствието на такива стандарти 
и/или спецификации, държавите-членки 
насърчават въвеждането на 
международните стандарти или 
препоръките, приети от Международния 
съюз по далекосъобщенията (ITU), 
Комитета за електронни съобщения 
(ECC), Международната организация по 
стандартизация (ISO) и 
Международната електротехническа 
комисия (IEC).

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) и 
Международната електротехническа 
комисия (IEC).

Or. en

Обосновка

Това изменение възстановява изменение 83, прието на първо четене от Парламента 
на 24 септември 2008 г., T6/0449/2008 (член 62, параграф 2, буква a)).

Изменение 76

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 1 – точка 19 – буква в
Директива 2002/21ЕО
Член 17 – параграф 5

Обща позиция на Съвета Изменение

5. Когато Комисията счита, че 
стандартите и/или спецификациите, 
посочени в параграф 1 вече не 
допринасят за предоставянето на 
хармонизирани електронни 
съобщителни услуги, или че те вече не 
отговарят на потребностите на 

5. Когато Комисията счита, че 
стандартите и/или спецификациите, 
посочени в параграф 1 вече не 
допринасят за предоставянето на 
хармонизирани електронни 
съобщителни услуги, или че те вече не 
отговарят на потребностите на 



PR\770260BG.doc 71/106 PE420.223v01-00

BG

потребителите, или възпрепятстват 
технологичното развитие, тя ги изважда 
от списъка на стандартите и/или 
спецификациите, посочен в параграф 1, 
като действа в съответствие с 
процедурата, посочена в член 22, 
параграф 2а.

потребителите, или възпрепятстват 
технологичното развитие, тя ги изважда 
от списъка на стандартите и/или 
спецификациите, посочен в параграф 1, 
като действа в съответствие с 
процедурата, посочена в член 22, 
параграф 3.

Or. en

Обосновка

Това изменение възстановява позицията, приета от Парламента при първото й 
четене (член 62, параграф 2, буква a)).

Изменение 77

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 1 – точка 19 – буква д
Директива 2002/21ЕО
Член 17 – параграф 6a

Обща позиция на Съвета Изменение

6a. Мерките за изпълнение, 
предназначени да изменят 
несъществени елементи от настоящата 
директива чрез допълването й, посочени 
в параграфи 4 и 6, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
22, параграф 3.

6a. Мерките за изпълнение, 
предназначени да изменят 
несъществени елементи от настоящата 
директива чрез допълването й, посочени 
в параграфи 1, 4, 5 и 6, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
22, параграф 3.

Or. en

Обосновка

Това изменение възстановява позицията, приета от Парламента при първото й 
четене (член 62, параграф 2, буква a)).

Изменение 78

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2002/21ЕО
Член 19
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Обща позиция на Съвета Изменение

1. Без да се засяга член 9 от настоящата 
директива и членове 6 и 8 от 
Директива 2002/20/ЕО (Директива за 
разрешение), когато Комисията стигне 
до заключението, че различия в 
прилагането от страна на националните 
регулаторни органи на регулаторните 
задачи, определени в настоящата 
директива и в Специфичните директиви, 
може да създадат бариера за вътрешния 
пазар, Комисията може, като отчита в 
максимална степен становището на 
ГЕРД, ако има такова, да приеме 
препоръка за хармонизираното 
прилагане на разпоредбите от 
настоящата директива и Специфичните 
директиви с оглед подпомагане 
постигането на целите, определени в 
член 8.

1. Без да се засяга член 9 от настоящата 
директива и членове 6 и 8 от 
Директива 2002/20/ЕО (Директива за 
разрешение), когато Комисията стигне 
до заключението, че различия в 
прилагането от страна на националните 
регулаторни органи на регулаторните 
задачи, определени в настоящата 
директива и в Специфичните директиви, 
може да създадат бариера за вътрешния 
пазар, Комисията може, като отчита в 
максимална степен становището на 
ГЕРД, ако има такова, да приеме 
решение за хармонизираното прилагане 
на разпоредбите от настоящата 
директива и Специфичните директиви с 
оглед подпомагане постигането на 
целите, определени в член 8.

2. Когато Комисията представя 
препоръка съгласно параграф 1, тя 
действа в съответствие с 
процедурата, посочена в член 22, 
параграф 2.
Държавите-членки гарантират, че 
националните регулаторни органи 
отчитат в максимална степен тези 
препоръки при изпълнение на своите 
задачи. Когато национален 
регулаторен орган предпочете да не 
следва дадена препоръка, той 
уведомява Комисията, като 
мотивира своята позиция.

2a. Решението, посочено в параграф 1, 
предназначено да измени 
несъществени елементи от тази 
директива като я допълни, се приема 
в съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
22, параграф 3.
2б. Мерките, приети съгласно 
параграф 1, могат да включват 
установяване на хармонизиран или 
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координиран подход за справяне със 
следните въпроси:
(a) последователното прилагане 
на регулаторни подходи, включително 
регулаторно третиране на нови 
услуги, поднационални пазари и на 
презгранични електронни 
съобщителни услуги, предоставяни на 
бизнеса;
(б) въпроси, свързани с номериране, 
именуване и адресиране, включително 
номерационни блокове, преносимост 
на номера и идентификатори, 
системи за превод на номера и адреси 
и достъп до спешни услуги „112“;
(в) потребителски въпроси, които 
не попадат в приложното поле на 
Директива 2002/22/ЕО (Директива за 
универсалната услуга), включително 
достъпност на електронни 
съобщителни услуги и оборудване за 
крайни потребители с увреждания;
(г) регулаторно счетоводство, 
включително изчисляването на 
инвестиционния риск.

3. ГЕРД може по своя инициатива да 
консултира Комисията по въпроса дали 
дадена мярка следва да бъде приета 
съгласно параграф 1.

3. ГЕРД може по своя инициатива да 
консултира Комисията по въпроса дали 
дадена мярка следва да бъде приета 
съгласно параграф 1.

Or. en

Обосновка

Това изменение възстановява изменение 84 (изменено), прието на първо четене от 
Парламента на 24 септември 2008 г., T6/0449/2008 (член 62, параграф 2, буква a)).

Изменение 79

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 1 – точка 23
Директива 2002/21ЕО
Член 21 – параграфи 2 и 3
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Обща позиция на Съвета Изменение

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

2. Всяка страна може да отнесе спора до 
съответните национални регулаторни 
органи. Компетентните национални 
регулаторни органи съгласуват своите 
усилия в рамките на ОЕРД с цел да 
постигнат разрешаване на спора, 
доколкото това е възможно чрез 
приемането на съвместно решение, в 
съответствие с целите, посочени в член 
8. Всички задължения, наложени на 
предприятията от националните 
регулаторни органи като част от 
решението на спора, са в 
съответствие с разпоредбите на 
настоящата директива и със 
специфичните директиви.

Всеки национален регулаторен орган, 
който е компетентен по такъв спор, 
може да отправи искане към ГЕРД да
приеме становище относно действието, 
което следва да се предприеме в 
съответствие с разпоредбите на 
Рамковата директива и/или 
Специфичните директиви за 
разрешаване на спора.

Всеки национален регулаторен орган, 
който е компетентен по такъв спор, 
може да отправи искане към ОЕРД да
отправи препоръка съгласно 
Регламент (ЕО) №…/2009 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от... [за създаване на Орган на 
европейските регулатори в областта 
на далекосъобщенията (ОЕРД)]
относно действието, което следва да се 
предприеме в съответствие с 
разпоредбите на Рамковата директива 
и/или Специфичните директиви за 
разрешаване на спора.

Когато такова искане е отправено към 
ГЕРД, всеки национален регулаторен 
орган, компетентен в даден аспект на 
спора, изчаква становището на ГЕРД
преди да предприеме действие за 
разрешаване на спора, без да се 
изключва възможността при 
необходимост националните 
регулаторни органи да предприемат 
спешни мерки.

Когато такова искане е отправено към 
ОЕРД, всеки национален регулаторен 
орган, компетентен в даден аспект на 
спора, изчаква препоръката на ОЕРД 
съгласно член 18 от Регламент (ЕО) 
№…/2009 на Европейския парламент 
и на Съвета от... [за създаване на 
Орган на европейските регулатори в 
областта на далекосъобщенията 
(ОЕРД)], преди да предприеме действие
за разрешаване на спора, без да се 
изключва възможността при 
необходимост националните 
регулаторни органи да предприемат 
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спешни мерки.
Всички задължения, наложени на 
предприятие от национален регулаторен 
орган при разрешаването на спор, 
спазват разпоредбите на настоящата 
директива или на Специфичните 
директиви и отчитат в максимална 
степен становището, прието от 
ГЕРД.

Всички задължения, наложени на 
предприятие от национален регулаторен 
орган при разрешаването на спор, 
спазват разпоредбите на настоящата 
директива или на Специфичните 
директиви и отчитат в максимална 
степен препоръката, отправена от 
ОЕРД в съответствие с член 18 от 
Регламент (ЕО) №…/2009 на 
Европейския парламент и на Съвета 
на... [за създаване на Орган на 
европейските регулатори в областта 
на далекосъобщенията (ОЕРД)].

3. Държавите-членки може да предвидят 
разпоредба, съгласно която 
компетентните национални регулаторни 
органи съвместно отказват да разрешат 
спор, когато съществуват други 
механизми, включително медиация, 
които биха допринесли по-добре за 
своевременното разрешаване на спора в 
съответствие с разпоредбите на член 8.

3. Държавите-членки може да предвидят 
разпоредба, съгласно която 
компетентните национални регулаторни 
органи съвместно отказват да разрешат 
спор, когато съществуват други 
механизми, включително медиация, 
които биха допринесли по-добре за 
своевременното разрешаване на спора в 
съответствие с разпоредбите на член 8.

Те уведомяват страните незабавно. Ако 
в срок от четири месеца спорът не е 
разрешен и когато спорът не е бил
отнесен в съда от страната, търсеща 
защита, и ако някоя от страните поиска 
това, националните регулаторни органи 
координират своите усилия за 
разрешаване на спора в съответствие с 
разпоредбите на член 8 и като отчитат в 
максимална степен всяко становище, 
прието от ГЕРД.

Те уведомяват страните незабавно. Ако 
в срок от четири месеца спорът не е 
разрешен и когато спорът не е бил 
отнесен в съда от страната, търсеща 
защита, и ако някоя от страните поиска 
това, националните регулаторни органи 
координират своите усилия за 
разрешаване на спора, доколкото това 
е възможно чрез приемането на 
съвместно решение, в съответствие с 
разпоредбите на член 8 и като отчитат в 
максимална степен всяка препоръка, 
приета от ОЕРД, в съответствие с 
член 18 от Регламент (ЕО) №…/2009 
на Европейския парламент и на 
Съвета на... [за създаване на Орган на 
европейските регулатори в областта 
на далекосъобщенията (ОЕРД)].

Or. en
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Обосновка

Първият параграф of това изменение възстановява изменение 86, прието на първо 
четене от Парламента на 24 септември 2008 г., T6/0449/2008 (член 62, параграф 2, 
буква a)).

Изменение 80

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 1 – точка 24
Директива 2002/21/ЕО
Член 21a

Обща позиция на Съвета Изменение

Държавите-членки установяват 
правилата за санкции, приложими 
спрямо нарушения на националните 
разпоредби, приети съгласно 
настоящата директива и Специфичните 
директиви, и вземат всички необходими 
мерки за гарантиране, че те се прилагат. 
Предвидените санкции трябва да са 
ефективни, пропорционални и 
възпиращи. Държавите-членки 
нотифицират тези разпоредби на 
Комисията до ... и следва незабавно да 
съобщават за всички последващи 
изменения, които ги засягат.

Държавите-членки установяват 
правилата за санкции, приложими 
спрямо нарушения на националните 
разпоредби, приети съгласно 
настоящата директива и Специфичните 
директиви, и вземат всички необходими 
мерки за гарантиране, че те се прилагат. 
Предвидените санкции трябва да са 
уместни, ефективни, пропорционални и 
възпиращи. Държавите-членки 
уведомяват Комисията за тези 
разпоредби до ...* и следва незабавно да 
я уведомяват за всички последващи 
изменения, които ги засягат.

Or. en

Обосновка

Това изменение възстановява позицията, приета от Парламента при първото й 
четене (член 62, параграф 2, буква a)).

Изменение 81

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 1 – точка 28
Директива 2002/21ЕО
Приложение II – алинея 1 – встъпителна част
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Обща позиция на Съвета Изменение

За две или повече предприятия може да 
бъде установено, че са в съвместно 
господстващо положение по смисъла на 
член 14, ако дори при отсъствието на 
структурни или други връзки между тях 
те оперират в пазар, който се 
характеризира с липса на ефективна 
конкуренция и в който никое отделно
предприятие не притежава значителна 
пазарна сила. В съответствие с 
разпоредбите относно съвместното 
господстващо положение, установени в 
Регламент (ЕО) № 139/2004 от 
20 януари 2004 г. относно контрола 
върху концентрациите между 
предприятия (Регламент за 
сливанията на ЕО), това е вероятно да 
възникне, когато пазарът се отличава с 
концентрация и редица съответни 
характеристики, от които следните 
могат да се считат за най-значими в 
областта на съобщенията:

За две или повече предприятия може да 
бъде установено, че са в съвместно 
господстващо положение по смисъла на 
член 14, ако дори при отсъствието на 
структурни или други връзки между тях 
те оперират в пазар, който се 
характеризира с липса на ефективна 
конкуренция и в който никое отделно 
предприятие не притежава значителна 
пазарна сила. В съответствие с 
приложимото право на Общността и 
със съдебната практика на Съда на 
Европейските общности относно 
съвместното господстващо положение, 
това е вероятно да възникне, когато 
пазарът се отличава с концентрация и 
редица съответни характеристики, от 
които следните могат да се считат за 
най-значими в областта на съобщенията:

Or. en

Обосновка

Това изменение има за цел да се постигне компромис между Съвета и Парламента 
(член 62, параграф 2, буква б)).

Изменение 82

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 2 – точка 1 - буква б
Директива 2002/19/EО
Член 2 – буква д

Обща позиция на Съвета Изменение

д) „абонатна линия“ означава 
физическата връзка, свързваща крайната 
точка на мрежата в обекта на абоната

д) „абонатна линия“ означава 
физическата връзка, свързваща крайната 
точка на мрежата и разпределител или 
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и главния разпределител или 
равностойно съоръжение във 
фиксираните обществени електронни 
съобщителни мрежи.”;

равностойно съоръжение във 
фиксираните обществени електронни 
съобщителни мрежи.”;  

Or. en

Обосновка

Това изменение възстановява позицията, приета от Парламента при първото й 
четене (член 62, параграф 2, буква a)).

Изменение 83

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 2 – точка 2
Директива 2002/19/EО
Член 4 – параграф 1

Обща позиция на Съвета Изменение

1. Операторите на обществени 
съобщителни мрежи имат право и, по 
молба на оправомощени за целта други 
предприятия в съответствие с член 4 от 
Директива 2002/20/ЕО (Директива за 
разрешение), задължение да договарят 
свързване помежду си с оглед на 
предоставянето на обществено достъпни 
електронни съобщителни услуги, за да 
се гарантира предоставяне и оперативна 
съвместимост на услугите в цялата 
Общност. Операторите предлагат 
достъп и взаимно свързване на другите 
предприятия при условия, които 
съответстват на задълженията, 
наложени от националните регулаторни 
органи съгласно членове 5  8.

1. Операторите на обществени 
съобщителни мрежи имат право и, по 
молба на оправомощени за целта други 
предприятия в съответствие с член 4 от 
Директива 2002/20/ЕО (Директива за 
разрешение), задължение да договарят 
свързване помежду си с оглед на 
предоставянето на обществено достъпни 
електронни съобщителни услуги или 
предоставяне на радио и 
телевизионно съдържание или услуги 
на информационното общество, за да 
се гарантира предоставяне и оперативна 
съвместимост на услугите в цялата 
Общност. Операторите предлагат 
достъп и взаимно свързване на другите 
предприятия при условия, които 
съответстват на задълженията, 
наложени от националните регулаторни 
органи съгласно членове 5  8. Въпреки 
това редът и условията за 
взаимосвързаност не въвеждат 
неоправдани бариери пред 
оперативната съвместимост
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Or. en

Обосновка

Това изменение възстановява изменения 93 и 94, приети на първо четене от 
Парламента на 24 септември 2008 г., T6/0449/2008 (член 62, параграф 2, буква a)).

Изменение 84

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 2 – точка 3 – буква a
Директива 2002/19/ЕО
Член 5 – параграф 1 – алинея 1

Обща позиция на Съвета Изменение

1. Действайки за постигане на целите, 
посочени в член 8 от Директива 
2002/21/ЕО (Рамкова директива), 
националните регулаторни органи 
насърчават и при необходимост 
гарантират в съответствие с 
разпоредбите на настоящата директива 
адекватен достъп и взаимно свързване, 
както и оперативната съвместимост на 
услугите, като изпълняват своите 
отговорности по начин, който 
утвърждава ефикасността, устойчивата 
конкуренция, ефикасното инвестиране 
и иновациите, и осигурява максимална 
полза за крайните ползватели.

1. Действайки за постигане на целите, 
посочени в член 8 от Директива 
2002/21/ЕО (Рамкова директива), 
националните регулаторни органи 
насърчават и при необходимост 
гарантират в съответствие с 
разпоредбите на настоящата директива 
адекватен достъп и взаимно свързване, 
както и оперативната съвместимост на 
услугите, като изпълняват своите 
отговорности по начин, който 
утвърждава ефикасността, устойчивата 
конкуренция, инвестирането и 
иновациите, и осигурява максимална 
полза за крайните ползватели.

Or. en

Обосновка

Това изменение възстановява позицията, приета от Парламента при първото й 
четене (член 62, параграф 2, буква a)).

Изменение 85

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 2 – точка 3 – буква aa (нова)
Директива 2002/19/EО
Член 5 – параграф 1 – буква a
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Обща позиция на Съвета Изменение

(aa) в параграф 1, буква a) се замества 
със:
„a) в степента, в която това е 
необходимо, за да се осигури 
свързаност между всички крайни 
устройства или справедлив и разумен 
достъп до услуги на трети лица, 
задължения върху предприятията, 
които контролират достъпа до 
крайни потребители, включително, 
по основателни причини, задължение 
да постигнат взаимосвързаност 
между своите мрежи, ако тя още не е 
изградена, или да постигнат 
оперативна съвместимост между 
своите услуги при справедливи, 
прозрачни и разумни условия;“

Or. en

Обосновка

Това изменение се стреми да постигне компромис между Съвета и Парламента (член 
62, параграф 2, буква б)).

Изменение 86

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 2 – точка 3 – буква б
Директива 2002/19/EО
Член 5 – параграф 2

Обща позиция на Съвета Изменение

2. Задълженията и условията, наложени 
в съответствие с параграф 1, са 
обективни, прозрачни и 
пропорционални, не допускат 
дискриминация и се изпълняват по реда, 
предвиден в членове 6 и 7 от Директива 
2002/21/ЕО (Рамкова директива).

2. Задълженията и условията, наложени 
в съответствие с параграф 1, са 
обективни, прозрачни и 
пропорционални, не допускат 
дискриминация и се изпълняват по реда, 
предвиден в членове 6, 7 и -7а от 
Директива 2002/21/ЕО (Рамкова 
директива).
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Or. en

Обосновка

Това изменение възстановява позицията, приета от Парламента при първото й 
четене (член 62, параграф 2, буква a)).

Изменение 87

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 2 – точка 4
Директива 2002/19/EО
Член 6 – параграф 2 

Обща позиция на Съвета Изменение

2. В контекста на пазарните и 
технологичните промени, Комисията 
може да приеме мерки за изпълнение за 
изменение на приложение I. Мерките, 
предназначени да изменят 
несъществени елементи от настоящата 
директива, се приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
предвидена в член 14, параграф 3.

2. В контекста на пазарните и 
технологичните промени, Комисията 
може да приеме мерки за изпълнение за 
изменение на приложение I. Мерките, 
предназначени да изменят 
несъществени елементи от настоящата 
директива, се приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
предвидена в член 14, параграф 3.

При подготовката на разпоредбите, 
посочени в настоящия параграф, 
Комисията може да бъде подпомагана 
от Органа на европейските 
регулатори в областта на 
далекосъобщенията (по-долу наричан 
„ОЕРД”).

Or. en

Обосновка

Това изменение възстановява позицията, приета от Парламента при първото й 
четене (член 62, параграф 2, буква a)).
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Изменение 88

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 2 – точка 6 – буква aa (нова)
Директива 2002/19/EО
Член 8 – параграф 2

Обща позиция на Съвета Изменение

(aa) параграф 2 се замества със 
следния текст:
„2. Когато даден оператор е 
определен като притежаващ 
значителна пазарна мощ на 
конкретен пазар в резултат на анализ 
на пазара, извършен в съответствие с 
член 16 от Директива 2002/21/ЕО 
(Рамкова директива), националните 
регулаторни органи налагат, когато е 
уместно, задълженията, предвидени в 
членове от 9 до 13 от настоящата 
директива съгласно процедурата, 
предвидена в член -7а от Директива
2002/21/ЕО (Рамкова директива).
Когато се преценява 
пропорционалността на 
задълженията и условията, които 
следва да бъдат наложени, 
националните регулаторни органи 
отчитат различните конкурентни 
условия, които съществуват в 
различните области в рамките на 
техните държави-членки.”

Or. en

Обосновка

Това изменение (вж. изменение 97) възстановява позицията, приета от Парламента 
при първото й четене (член 62, параграф 2, буква a)). Препратка към адаптирането 
на корективните мерки към географските условия за конкуренция, прехвърлена от 
член 5.
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Изменение 89

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 2 – точка 6 – буква б – точка ii
Директива 2002/19/EО
Член 8 – параграф 3 – алинея 2

Обща позиция на Съвета Изменение

При изключителни обстоятелства, 
когато възнамеряват да наложат върху 
операторите със значителна пазарна 
сила задължения за достъп или 
взаимосвързаност, различни от тези, 
предвидени в членове от 9 до 13 от
настоящата директива, националните 
регулаторни органи представят молба в 
тази връзка до Комисията. Комисията 
отчита в максимална степен 
становището на Групата на 
европейските регулатори в областта 
на далекосъобщенията (ГЕРД). В 
съответствие с член 14, параграф 2, 
Комисията взема решение да разреши 
или да не разреши на националните 
регулаторни органи да предприемат 
такива мерки.

При изключителни обстоятелства, 
когато възнамеряват да наложат върху 
операторите със значителна пазарна 
сила задължения за достъп или 
взаимосвързаност, различни от тези, 
предвидени в членове от 9 до 13а от 
настоящата директива, националните 
регулаторни органи представят молба в 
тази връзка до Комисията. Комисията 
отчита в максимална степен 
становището на ОЕРД. В съответствие с 
член 14, параграф 2, Комисията взема 
решение да разреши или да не разреши 
на националните регулаторни органи да 
предприемат такива мерки.

Or. en

Обосновка

Това изменение има за цел да се постигне компромис между Съвета и Парламента 
(член 62, параграф 2, буква б)), като се подчинява задължението за функционално 
обособяване на разпоредбите на член -7a (съвместно регулиране). 

Изменение 90

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 2 – точка 7 - буква a
Директива 2002/19/EО
Член 9 – параграф 1

Обща позиция на Съвета Изменение

1. В съответствие с разпоредбите на 
член 8 националните регулаторни 

1. В съответствие с разпоредбите на 
член 8 националните регулаторни 
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органи може да налагат задължения за 
прозрачност във връзка с взаимното 
свързване и/или достъпа, които изискват 
от операторите да публикуват конкретна 
информация, като например счетоводни 
данни, технически спецификации, 
характеристики на мрежата, реда и 
условията за доставка и използване, 
включително политиките за управление 
на трафика, и цените.

органи може да налагат задължения за 
прозрачност във връзка с взаимното 
свързване и/или достъпа, които изискват 
от операторите да публикуват конкретна 
информация, като например счетоводни 
данни, технически спецификации, 
характеристики на мрежата, 
ограничения за достъп до услугите и 
приложенията, политики за 
управление на трафика, реда и 
условията за доставка и използване, 
включително политиките за управление 
на трафика, и цените.

Or. en

Обосновка

Това изменение възстановява изменение 98, прието на първо четене от Парламента 
на 24 септември 2008 г., T6/0449/2008 (член 62, параграф 2, буква a)).

Изменение 91

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 2 – точка 7 - буква б
Директива 2002/19/EО
Член 9 – параграф 4

Обща позиция на Съвета Изменение

4. Без да се засяга разпоредбата на 
параграф 3, когато на оператор са 
наложени задължения по член 12 във 
връзка с достъпа на едро до мрежова 
инфраструктура, включително
необвързания достъп до абонатните 
линии във фиксирано 
местоположение, националните 
регулаторни органи осигуряват 
публикуването на типова оферта, която 
включва най- малко елементите, 
изложени в приложение ІІ.

4. Без да се засягат разпоредбите на 
параграф 3, когато се установи, в 
съответствие с член 14 от 
Директива 2002/21/ЕО (Рамкова 
директива), че даден оператор има 
значителна пазарна мощ на 
съответен пазар във връзка с местния
достъп на фиксирано място, 
националните регулаторни органи 
осигуряват публикуването на примерна
оферта, която включва най- малко
елементите, изложени в приложение ІІ.

Or. en
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Обосновка

Това изменение възстановява изменение 99, прието на първо четене от Парламента 
на 24 септември 2008 г., T6/0449/2008 (член 62, параграф 2, буква a)).

Изменение 92

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 2 – точка 8 – буква г
Директива 2002/19/EО
Член 12 – параграф 2 – встъпителна част

Обща позиция на Съвета Изменение

2. Когато решават дали да наложат 
задълженията, посочени в параграф 1, и 
по-специално когато оценяват как
задълженията биха били 
пропорционални на целите, посочени в 
член 8 от Директива 2002/21/ЕО 
(Рамкова директива), националните 
регулаторни органи отчитат по-
конкретно следните фактори:

2. Когато решават дали да наложат 
задълженията, посочени в параграф 1, и 
по-специално когато оценяват дали
задълженията биха били 
пропорционални на целите, посочени в 
член 8 от Директива 2002/21/ЕО 
(Рамкова директива), националните 
регулаторни органи отчитат по-
конкретно следните фактори:

Or. en

Обосновка

Това изменение възстановява позицията, приета от Парламента при първото й 
четене (член 62, параграф 2, буква a)).

Изменение 93

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 2 – точка 8 – параграф 2 –буква гa (нова)
Директива 2002/19/EО
Член 12 – параграф 2 – буква в

Обща позиция на Съвета Изменение

гa) в параграф 2, буква в) се замества 
със следния текст:
„в) първоначалната инвестиция от 
собственика на съоръжението, като 
се вземат предвид всички направени 
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публични инвестиции и свързаните с 
инвестицията рискове, включително 
целесъобразно споделяне на риска 
между предприятията, които се 
ползват с достъп до новите
съоръжения;”

Or. en

Обосновка

Това изменение възстановява изменение 100 (член 12, параграф 2, буква в), прието на
първо четене от Парламента на 24 септември 2008 г., T6/0449/2008 (член 62, 
параграф 2, буква a)).

Изменение 94

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 2 – точка 8 – параграф 2 –буква д
Директива 2002/19/EО
Член 12 – параграф 2 – буква г

Обща позиция на Съвета Изменение

г) необходимостта за защита на 
конкуренцията в дългосрочен план, 
включително чрез икономически 
ефикасна и основана на 
инфраструктурата конкуренция;

г) необходимостта от защита на 
конкуренцията в дългосрочен план, по-
специално на основаната на 
инфраструктурата конкуренция;

Or. en

Обосновка

Това изменение възстановява позицията, приета от Парламента при първото й 
четене (член 62, параграф 2, буква a)).

Изменение 95

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 2 – точка 9 – буква a
Директива 2002/19/EО
Член 13– параграф 1
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Обща позиция на Съвета Изменение

1. В съответствие с разпоредбите на 
член 8 националните регулаторни 
органи може да налагат задължения във 
връзка с възстановяването на разходите 
и ценовия контрол, включително 
задължения за разходоориентираност на 
цените и задължения във връзка със 
системите за отчитане на разходите при 
предоставянето на определени видове 
взаимно свързване и/или достъп в 
случаите, когато анализът на пазара 
разкрива, че липсата на ефективна 
конкуренция означава възможност на 
съответния оператор да поддържа 
прекомерно завишени цени или да 
прилага ценови натиск в ущърб на 
крайните ползватели. С цел насърчаване
на инвестициите от оператора, 
включително в мрежи от следващо 
поколение, националните регулаторни 
органи вземат предвид инвестицията, 
направена от оператора и допускат 
разумна възвръщаемост на капитала, 
като отчитат съществуващите рискове.

1. В съответствие с разпоредбите на 
член 8 националните регулаторни 
органи може да налагат задължения във 
връзка с възстановяването на разходите 
и ценовия контрол, включително 
задължения за разходоориентираност на 
цените и задължения във връзка със 
системите за отчитане на разходите при 
предоставянето на определени видове 
взаимно свързване и/или достъп в 
случаите, когато анализът на пазара 
разкрива, че липсата на ефективна 
конкуренция означава възможност на 
съответния оператор да поддържа 
прекомерно завишени цени или да 
прилага ценови натиск в ущърб на 
крайните ползватели. С цел насърчаване 
на инвестициите от оператора, 
включително в мрежи от следващо 
поколение, националните регулаторни 
органи вземат предвид инвестицията, 
направена от оператора и допускат 
разумна възвръщаемост на капитала, 
като отчитат съществуващите рискове и 
целесъобразното споделяне на риска 
между инвеститорите и
предприятията, които се ползват с 
достъп до новите съоръжения, 
включително диференцирани 
краткосрочни и дългосрочни 
механизми за споделяне на риска.

Or. en

Обосновка

Това изменение възстановява изменение 101, прието на първо четене от Парламента 
на 24 септември 2008 г., T6/0449/2008 (член 62, параграф 2, буква a)).
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Изменение 96

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 2 – точка 9 – буква aa (нова)
Директива 2002/19/EО
Член 13 – параграф 4a (нов)

Обща позиция на Съвета Изменение

(aa) добавя се следният параграф:
4a. Националните регулаторни органи 
гарантират, че регулирането на 
цените за достъп при дългосрочните 
договори за споделяне на риска 
съответства на дългосрочните 
постепенно увеличаващи се разходи на 
ефикасен оператор, като се отчита 
прогнозираната степен на навлизане 
на оператора на нови пазари, както и 
че цените за достъп при 
краткосрочните договори включват 
рискова премия. Рисковата премия се 
премахва постепенно с увеличаване на 
проникването на пазара. Когато се 
начислява рискова премия, спрямо 
краткосрочните договори не се 
прилагат тестове за намаляване на 
маржа.

Or. en

Обосновка

Това изменение възстановява изменение 102, прието на първо четене от Парламента 
на 24 септември 2008 г., T6/0449/2008 (член 62, параграф 2, буква a)).

Изменение 97

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 2 – точка 9 – буква б
Директива 2002/19/EО
Член 13– параграф 5

Обща позиция на Съвета Изменение

5. Вместо да налагат задължения заличава се
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относно системите за отчитане на 
разходите, националните 
регулаторни органи може да приемат 
използването на алтернативен 
ценови метод за взаимно свързване, 
например нулево таксуване между 
операторите (метод „bill and keep”), 
при условие че този метод не пречи на 
или не нарушава конкуренцията.

Or. en

Обосновка

Това изменение възстановява позицията, приета от Парламента при първото й 
четене (член 62, параграф 2, буква a)).

Изменение 98

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 2 – точка 10
Директива 2002/19/EО
Член 13a – параграфи 1 и 2 встъпителна част на параграф 3

Обща позиция на Съвета Изменение

1. Когато национален регулаторен 
орган стигне до заключението, че 
задълженията, наложени от членове 
9—13 не са успели да допринесат за 
ефективна конкуренция и че са налице 
съществени и трайно установили се 
проблеми, свързани с конкуренцията 
и/или с пазарни неуспехи, 
констатирани във връзка с 
предлагането на едро на някои 
продукти за достъп, той може, като 
извънредна мярка, в съответствие с 
разпоредбите на член 8, параграф 3, 
втора алинея да наложи задължение на 
вертикално интегрираните предприятия 
да отделят в самостоятелно действащ 
стопански субект дейностите, свързани 
с предоставяне на едро на тези
продукти за достъп.

1. Националният регулаторен орган
може, в съответствие с разпоредбите 
на член 8, и, по-специално, член 8, 
параграф 3, втора алинея, да наложи,
като извънредна мярка, задължение на 
вертикално интегрираните предприятия 
да отделят в самостоятелно действащ 
стопански субект дейностите, свързани 
с предоставяне на едро на продукти за 
фиксиран достъп.

Този стопански субект доставя 
продукти и услуги за достъп на всички 

Този стопански субект доставя 
продукти и услуги за достъп на всички 
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предприятия, включително на други 
стопански субекти в дружеството-
майка, при същите графици, ред и 
условия, включително по отношение на 
цена и ниво на обслужване, и 
посредством същите системи и процеси.

предприятия, включително на други 
стопански субекти в дружеството-
майка, при същите графици, ред и 
условия, включително по отношение на 
цена и ниво на обслужване, и 
посредством същите системи и процеси.

2. Когато национален регулаторен 
орган възнамерява да наложи 
задължение за функционално разделяне, 
той представя предложение до 
Комисията, което включва:

2. Когато национален регулаторен 
орган възнамерява да наложи 
задължение за функционално разделяне, 
той представя предложение до 
Комисията, което включва:

a) доказателства в подкрепа на 
заключенията на националния 
регулаторен орган, както е посочено в 
параграф 1;

a) доказателства, че налагането и 
изпълнението в разумни срокове, като 
се отчитат надлежно най-добрите 
регулаторни практики, на 
целесъобразни задължения от 
задълженията, които са посочени в 
членове от 9 до 13 за постигане на 
ефективна конкуренция, след
координиран анализ на съответните
пазари в съответствие с процедурата 
за анализ на пазара, предвидена в член 
16 от Директива 2002/21/ЕО (Рамкова 
директива), не е успяло и не би могло 
да постигне ефективна конкуренция и 
че има значими и постоянни 
проблеми с конкуренцията и пазара, 
установени в няколко от 
анализираните пазари на стоки на 
едро;

б) мотивирана оценка, че липсва или е 
незначителна перспективата за 
ефективна и устойчива основана на 
инфраструктурата конкуренция в 
разумни срокове;

б) доказателства, че липсва или е 
незначителна перспективата за основана 
на инфраструктурата конкуренция в 
разумни срокове;

в) анализ на очакваното въздействие 
върху регулаторния орган, върху 
предприятието, върху стимулите за 
инвестиране в сектора като цяло, по-
специално с оглед на необходимостта 
да се осигури социално и 
териториално сближаване, както и 
върху други заинтересовани страни, 
включително по-специално очакваното 
въздействие върху конкуренцията и 
потенциалните, произтичащи от това,

в) анализ на очакваното въздействие 
върху регулаторния орган, върху 
предприятието, по-специално върху 
неговата работна ръка и върху 
стимулите за инвестиране в неговата 
мрежа, както и върху други 
заинтересовани страни, включително 
по-специално анализ на очакваното 
въздействие върху 
инфраструктурната конкуренция и 
потенциалните последици за 
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последици за потребителите; потребителите;

вa) анализ на причините, които 
обосновават, че това задължение би 
било най-ефективното средство за 
налагане на корективни мерки, 
целящи справяне с установените 
проблеми с конкуренцията или 
пазара;

3. Проектът за мярка включва 
следните елементи:

3. Националният регулаторен орган 
включва в своето предложение проект
на предложената мярка, който 
включва следните елементи:

Or. en

ОбосновкаТова изменение възстановява изменение 103 (леко изменено), прието на
първо четене от Парламента на 24 септември 2008 г., T6/0449/2008 (член 62, 
параграф 2, буква a)).

Изменение 99

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 2 – точка 12 – буква д
Директива 2002/19/EО
Приложение II – част A – точка 1 – буква (б)

Обща позиция на Съвета Изменение

 б) необвързан достъп до абонатни 
подлинии (пълен и съвместен), 
включително, когато е приложимо, 
достъп до свързани съоръжения като 
канали и/или оптически кабели за 
пренос (backhaul);

б) необвързан достъп до абонатни 
подлинии (пълен и съвместен), 
включително, когато е приложимо, 
достъп до мрежови елементи, които 
не са активни за целите на въвеждане 
на мрежи за пренос (backhaul);

Or. en

Обосновка

Това изменение възстановява позицията, приета от Парламента при първото й 
четене (член 62, параграф 2, буква a)).
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Изменение 100

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 3 – точка 1a (нова)
Директива 2002/20ЕО
Член 3 – параграф 2

Обща позиция на Съвета Изменение

1a) член 3, параграф 2 се замества със 
следния текст:
„2. Предоставянето на електронни 
съобщителни мрежи или 
предоставянето на електронни 
съобщителни услуги може да бъде 
обект единствено на общо 
разрешение, без да се засягат 
специфичните задължения, посочени 
в член 6, параграф 2 или правата за 
използване, посочени в член 5. От 
съответното предприятие може да 
се изиска да представи уведомление, 
но от него не може да се изисква да 
получи изрично решение или какъвто 
и да е друг административен акт от 
националния регулаторен орган, преди 
да упражни правата, произтичащи 
от разрешението. След 
уведомлението, ако се изисква такова, 
предприятията могат да започнат 
дейността си, която при 
необходимост се подчинява на 
разпоредбите на членове 5, 6, 6а и 7 
относно правата за използване.
Предприятия, които предоставят 
трансгранични електронни 
съобщителни услуги на предприятия, 
разположени в няколко държави-
членки, са предмет на не повече от 
едно уведомление за съответната
държава-членка.”

Or. en
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Обосновка

Това изменение възстановява позицията, приета от Парламента при първото й 
четене (член 62, параграф 2, буква a)).

Изменение 101

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 3 – точка 2
Директива 2002/20/ЕО
Член 5 – параграфи 1 и 2

Обща позиция на Съвета Изменение

1. Държавите-членки улесняват 
използването на радиочестоти по общи 
разрешения. Държавите-членки могат да 
предоставят индивидуални права за 
използване с оглед:

1. Държавите-членки, когато това е 
възможно, по-специално, когато 
рискът от вредни смущения е 
незначителен, включват условията за 
използване на радиочестоти в общи 
разрешения. Държавите-членки могат да 
предоставят индивидуални права за 
използване с оглед:

– избягване на вредни смущения, – избягване на вредни смущения,

– гарантиране на техническо 
качество на услугата,

– гарантиране на техническо 
качество на услугата,

– защита на ефикасното използване 
на радиочестотния спектър; или

– защита на ефикасното използване 
на радиочестотния спектър; или

– постигане на други цели от общ 
интерес, определени от държавите-
членки в съответствие със 
законодателството на Общността.

– постигане на други цели от общ 
интерес, определени от държавите-
членки в съответствие със 
законодателството на Общността.

2. Когато е необходимо предоставяне на 
индивидуални права за използване на 
радиочестоти и номера, държавите-
членки предоставят такива права, при 
поискване, на всяко предприятие за 
предоставяне на мрежи или услуги 
съгласно общото разрешение, посочено 
в член 3, при условията на разпоредбите 
на членове 6, 7 и член 11, параграф 1, 
буква в) от настоящата директива и 
всички останали правила, които 
гарантират ефикасното използване на 
тези ресурси в съответствие с 
Директива 2002/21/ЕО (Рамкова 

2. Когато е необходимо предоставяне на 
индивидуални права за използване на 
радиочестоти и номера, държавите-
членки предоставят такива права, при 
поискване, на всяко предприятие за 
предоставяне на мрежи или услуги 
съгласно общото разрешение, посочено 
в член 3, при условията на разпоредбите 
на членове 6, 6а, 7 и член 11, 
параграф 1, буква в) от настоящата 
директива и всички останали правила, 
които гарантират ефикасното 
използване на тези ресурси в 
съответствие с Директива 2002/21/ЕО 
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директива). (Рамкова директива).
Без да засяга специфичните критерии и 
процедури, приети от държавите-членки 
за предоставяне на доставчиците на 
услуги, свързани с радио- и 
телевизионно съдържание, на права за 
използване на радиочестоти с оглед 
постигане на цели от общ интерес в 
съответствие с правото на Общността, 
такива права за използване на
радиочестоти и номера се предоставят 
чрез открити, обективни, прозрачни, 
недискриминационни и 
пропорционални процедури, а в случай 
на радиочестоти — в съответствие с 
разпоредбите на член 9 от 
Директива 2002/21/ЕО (Рамкова 
директива). Изключение от изискването 
за открити процедури би могло да се
приложи в случаите, когато 
предоставянето на индивидуални права 
за използване на радиочестоти на 
доставчици на услуги, свързани с радио-
и телевизионно съдържание, е 
необходимо за постигане на цел от общ 
интерес, определена от държавите-
членки в съответствие с правото на 
Общността.

Без да засяга специфичните критерии и 
процедури, приети от държавите-членки 
за предоставяне на доставчиците на 
услуги, свързани с радио- и 
телевизионно съдържание, на права за 
използване на радиочестоти с оглед 
постигане на цели от общ интерес в 
съответствие с правото на Общността, 
такива права за използване на
радиочестоти и номера се предоставят 
чрез открити, обективни, прозрачни, 
недискриминационни и 
пропорционални процедури, а в случай 
на радиочестоти — в съответствие с 
разпоредбите на член 9 от 
Директива 2002/21/ЕО (Рамкова 
директива). Изключение от изискването 
за открити процедури би могло да се 
приложи в случаите, когато 
предоставянето на индивидуални права 
за използване на радиочестоти на 
доставчици на услуги, свързани с радио-
и телевизионно съдържание, е 
необходимо за постигане на цел от общ 
интерес, определена от държавите-
членки в съответствие с правото на 
Общността.

Когато предоставят права за използване, 
държавите-членки уточняват дали тези 
права могат да се прехвърлят от
притежателя на правата и при какви 
условия. По отношение на 
радиочестотите, подобно предоставяне 
става в съответствие с член 9б от 
Директива 2002/21/ЕО (Рамкова 
директива).

Когато предоставят права за използване, 
държавите-членки уточняват дали тези 
права могат да се прехвърлят от
притежателя на правата и при какви 
условия. По отношение на 
радиочестотите, подобно предоставяне 
става в съответствие с членове 9 и 9б от 
Директива 2002/21/ЕО (Рамкова 
директива).

Когато държавите-членки предоставят 
права за използване за ограничен срок, 
продължителността му е подходяща за 
съответната услуга с оглед на 
преследваната цел и необходимите 
инвестиции.    

Когато държавите-членки предоставят 
права за използване за ограничен срок, 
продължителността му е подходяща за 
съответната услуга с оглед на 
преследваната цел, като се отчита 
надлежно необходимостта да се 
предвиди подходящ период за 
амортизация на инвестициите.

Всяко индивидуално право за Когато се предоставят индивидуални 
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използване на радиочестоти, което е 
предоставено за повече от 10 години и
което не може да се прехвърля или 
отдава под наем между предприятия 
съгласно предвиденото в член 9б от 
Директива 2002/21/ЕО (Рамковата 
директива), подлежи на 
преразглеждане от компетентния 
национален орган в контекста на 
критериите в параграф 1, по-
специално при обосновано искане от 
притежателя на това право. Ако 
критериите за предоставяне на 
индивидуални права за използване вече 
не са приложими, индивидуалното 
право за използване се променя в общо 
разрешение за използване на 
радиочестоти, или неговото 
прехвърляне или отдаване под наем 
между предприятия става възможно, в 
съответствие с член 9б от Директива 
2002/21/ЕО (Рамковата директива).

права за използване на радиочестоти за 
10 или повече години и същите не 
могат да се прехвърлят или отдават 
под наем между предприятия съгласно 
предвиденото в член 9б от Директива 
2002/21/ЕО (Рамковата директива),
компетентният национален орган
гарантира, че критериите за 
предоставяне на индивидуални права 
за използване се прилагат и се 
спазват, докато тече срокът на 
лиценза. Ако тези критерии вече не са 
приложими, индивидуалното право за 
използване се променя в общо 
разрешение за използване на 
радиочестоти, при условие че бъде 
връчено предизвестие след разумен 
срок, или неговото свободно
прехвърляне или отдаване под наем 
между предприятия става възможно, в 
съответствие с член 9б от Директива 
2002/21/ЕО (Рамковата директива).

Or. en

Обосновка

Това изменение се стреми да постигне компромис между Съвета и Парламента (член 
62, параграф 2, буква б)).

Изменение 102

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 3 – точка 4a (нова)
Директива 2002/20/ЕО
Член 6a

Обща позиция на Съвета Изменение

4a) Добавя се член 6a:
„Член 6a

Мерки за хармонизиране
1. Без да се засягат разпоредбите на 
член 5, параграфи 1 и 2 от 
настоящата директива и на член 9 
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от Директива 2002/21/ЕО (Рамкова 
директива), Комисията може, 
съгласно член 8а, параграф 4а от 
Директива 2002/21/ЕО (Рамкова 
директива) да приеме мерки за 
изпълнение:
a) за идентифициране на 
радиочестотни ленти, чиято 
употреба да подлежи на общо 
разрешение;
б) за хармонизиране на 
процедурите за предоставяне на общи 
разрешения или индивидуални права 
за ползване на радиочестоти или 
номера на предприятия, 
предоставящи общоевропейски 
електронни съобщителни мрежи или 
услуги;
в) за хармонизиране на условията, 
посочени в приложение II, свързани с
предоставяне на предприятия, 
предоставящи общоевропейски 
електронни съобщителни мрежи или 
услуги, на общи разрешения или 
индивидуални права за ползване на 
радиочестоти или номера.
Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи от 
настоящата директива чрез 
допълването й, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член
8a, параграф 4a от Директива 
2002/21/ЕО (Рамкова директива).
2. Мерките, посочени в параграф 1, 
може, когато е приложимо, да 
предвиждат възможността 
държава-членка да отправи 
мотивирана молба за частично 
освобождаване и/или временна 
дерогация от тези мерки.
Комисията оценява обосновката на 
молбата, отчитайки специфичната 
ситуация в държавата-членка и 
може да позволи частично 
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освобождаване, временна дерогация 
или и двете, стига това да не води до 
прекомерно отлагане на прилагането 
на мерките за изпълнение, посочени в 
параграф 1, или да създава прекомерни 
разлики в конкурентните или 
регулаторните позиции между 
държавите-членки.”

Or. en

Обосновка

Това изменение има за цел да се постигне компромис между Съвета и Парламента 
(член 62, параграф 2, буква б)), като се заличат определени мерки за хармонизиране и 
като се обвърже прилагането в бъдеще на останалите мерки за изпълнение (след
процедурата по регулиране с контрол) със съгласието на Европейския парламент и на 
Съвета посредством програмата за политиката в областта на радиочестотния 
спектър.

Изменение 103

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 3 – точка 5 – буква a
Директива 2002/20/ЕО
Член 10 – параграф 3 – алинея 2

Обща позиция на Съвета Изменение

В тази връзка държавите-членки 
оправомощават съответните органи да 
налагат, при необходимост, финансови 
санкции. Мерките и причините, върху 
които те се основават, се съобщават 
на съответното предприятие 
незабавно и се определя разумен срок 
за изпълнение на мерките от 
предприятието.

В тази връзка държавите-членки 
оправомощават съответните органи да 
налагат:

a) възпиращи финансови санкции, 
когато това е целесъобразно, които 
могат да включват периодични 
санкции с обратна сила; и
б) разпореждания за преустановяване 
на предоставянето на услуга или 
пакет услуги, което, ако продължи, би 
довело до съществено нарушение на 



PE420.223v01-00 98/106 PR\770260EN.doc

BG

конкуренцията, докато не бъде 
осигурено спазване на задълженията 
за достъп, наложени след анализ на 
пазара, извършен в съответствие с 
член 16 от Директива 2002/21/ЕО 
(Рамкова директива).

Or. en

Обосновка

Това изменение възстановява изменение 111, прието на първо четене от Парламента 
на 24 септември 2008 г., T6/0449/2008 (член 62, параграф 2, буква a)).

Изменение 104

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 3 – точка 7
Директива 2002/20ЕО
Член 14 – параграф 1

Обща позиция на Съвета Изменение

1. Държавите-членки гарантират, че 
правата, условията и процедурите във 
връзка с общото разрешение, както и с 
правата за използване или правата за 
изграждане на съоръжения, могат да 
бъдат променени единствено при 
наличието на обективни основания и по 
пропорционален начин, като се вземат 
предвид, когато е необходимо, 
специфичните условия, приложими за 
прехвърляеми права за използване на 
радиочестоти. Освен в случаите, 
когато предложените изменения са 
незначителни и са били договорени с 
притежателя на правата или на 
общото разрешение, намерението да се 
въведат промени се оповестява по 
подходящ начин и на заинтересованите 
страни, включително ползватели и 
потребители, се предоставя достатъчен 
срок да изразят своите становища по 
предложените промени, който е не по-

1. Държавите-членки гарантират, че 
правата, условията и процедурите във 
връзка с общото разрешение, както и с 
правата за използване или правата за 
изграждане на съоръжения, могат да 
бъдат променени единствено при 
наличието на обективни основания и по 
пропорционален начин, като се вземат 
предвид, когато е необходимо, 
специфичните условия, приложими за 
прехвърляеми права за използване на 
радиочестоти. Намерението да се 
въведат промени се оповестява по 
подходящ начин и на заинтересованите 
страни, включително ползватели и 
потребители, се предоставя достатъчен 
срок да изразят своите становища по 
предложените промени, който е не по-
кратък от четири седмици, освен при 
изключителни обстоятелства.
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кратък от четири седмици, освен при 
изключителни обстоятелства.

Or. en

Обосновка

Това изменение възстановява позицията, приета от Парламента при първото й 
четене (член 62, параграф 2, буква a)).

Изменение 105

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 3 – точка 9
Директива 2002/21ЕО
Член 17 – параграфи 1 и 2

Обща позиция на Съвета Изменение

1. Без да се засягат разпоредбите на 
член 9а от Директива 2002/21/ЕО 
(Рамкова директива), държавите-членки 
привеждат общите разрешения и 
индивидуалните права за използване, 
които вече съществуват към 31 
декември 2009 г., в съответствие с 
членове 5, 6 и 7 и приложение I от 
настоящата директива най-късно до две 
години от датата на влизане в сила на 
настоящата директива.

1. Без да се засягат разпоредбите на 
член 9а от Директива 2002/21/ЕО 
(Рамкова директива), държавите-членки 
привеждат общите разрешения и 
индивидуалните права за използване, 
които вече съществуват към 31 
декември 2009 г., в съответствие с 
членове 5, 6 и 7 и приложение I от 
настоящата директива най-късно до 
осемнадесет месеца от датата на 
влизане в сила на настоящата директива.

2. Когато прилагането на параграф 1 
води до намаляване на правата или 
разширяване на съществуващите общи 
разрешения и индивидуални права за 
ползване, държавите-членки могат да 
удължат срока на валидност на тези 
разрешения и права най-късно до 
30 септември 2012 г., при условие че 
това не засяга правата на други 
предприятия в съответствие със 
законодателството на Общността. 
Държавите-членки уведомяват 
Комисията за удължаването на срока и 
посочват причините за това.

2. Когато прилагането на параграф 1 
води до намаляване на правата или 
разширяване на съществуващите общи 
разрешения и индивидуални права за 
ползване, държавите-членки могат да 
удължат срока на валидност на тези 
разрешения и права най-късно до 
30 март 2012 г., при условие че това не 
засяга правата на други предприятия в 
съответствие със законодателството на 
Общността. Държавите-членки 
уведомяват Комисията за удължаването 
на срока и посочват причините за това.

Or. en
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Обосновка

Това изменение има за цел да постигне компромис между Съвета и Парламента (член 
62, параграф 2, буква б)).

Изменение 106

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 3a (нов)

Обща позиция на Съвета Изменение

Член 3a
Процедура за преглед

1. Комисията периодично прави 
преглед на функционирането на 
настоящата директива и на 
директиви 2002/21/ЕО (Рамкова 
директива), 2002/19/ЕО (Директива за 
достъпа) и 2002/20/ЕО (Директива за 
разрешение) и докладва пред 
Европейския парламент и пред 
Съвета в тригодишен срок след 
датата на прилагане, посочена в 
член 5, параграф 1. Комисията 
включва в своя доклад оценка за това 
дали в контекста на пазарните 
тенденции и предвид както на 
конкуренцията, така и на защитата 
на потребителите все още 
съществува необходимост от 
разпоредбите за специфично за 
отрасъла ex-ante регулиране, 
установено в членове от 8 до 13а от 
Директива 2002/19/ЕО (Директива за 
достъпа) и член 17 от Директива 
2002/22/ЕО (Директива за 
универсалната услуга) или дали те 
следва да бъдат изменени или 
отменени. За тази цел, Комисията 
може да изисква информация от 
националните регулаторни органи и 
ОЕРД, която се предоставя без 
неоснователно закъснение.
2. Ако Комисията установи, че е 
необходимо разпоредбите, посочени в 
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параграф 1, да бъдат изменени или 
отменени, тя незабавно внася 
предложение до Европейския 
парламент и до Съвета.

Or. en

Обосновка

Това изменение възстановява изменение 118, прието на първо четене от Парламента 
на 24 септември 2008 г., T6/0449/2008 (член 62, параграф 2, буква a)).

Изменение 107

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Annex – точка 2 – буква з
Директива 2002/21ЕО
Приложение – част A – точка 19

Обща позиция на Съвета Изменение

19. Задължения за прозрачност, които се 
налагат на предприятията, 
предоставящи общественодостъпни 
електронни съобщителни услуги, с цел 
да се осигури свързаност „от край до 
край“ в съответствие с целите и 
принципите, посочени в член 8 от 
Директива 2002/21/ЕО (Рамкова 
директива), оповестяване на 
информация във връзка с политиките за 
управление на трафика и при 
необходимост и в съответствие с 
принципа за съразмерност — достъп на 
националните регулаторни органи до 
тази информация, която е необходима с
цел проверка на точността на това 
оповестяване.

19. Задължения за прозрачност, които се 
налагат на предприятията, 
предоставящи общественодостъпни 
електронни съобщителни услуги, с цел 
да се осигури свързаност между всички 
крайни устройства , включително 
неограничен достъп до съдържание, 
услуги и приложения, в съответствие с 
целите и принципите, посочени в член 8 
от Директива 2002/21/ЕО (Рамкова 
директива), оповестяване на 
информация във връзка с политиките за 
управление на трафика и при 
необходимост и в съответствие с 
принципа за съразмерност — достъп на 
националните регулаторни органи до 
тази информация, която е необходима с 
цел проверка на точността на това 
оповестяване.

Or. en
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Обосновка

Това изменение възстановява изменение 120 (изменено), прието на първо четене от 
Парламента на 24 септември 2008 г., T6/0449/2008 (член 62, параграф 2, буква a)).

Изменение 108

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Приложение – точка 3 – буква б
Директива 2002/20ЕО
Приложение – част Б – точка 2

Обща позиция на Съвета Изменение

2. Ефективно и ефикасно използване 
на честотите в съответствие с 
Директива 2002/21/ЕО (Рамкова 
директива).

заличава се

Or. en

Обосновка

Това изменение възстановява позицията, приета от Парламента при първото й 
четене (член 62, параграф 2, буква a)).

Изменение 109

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Приложение – точка 3 – буква б a (нова)
Директива 2002/20/ЕО
 Приложение – част Б – точка 7

Обща позиция на Съвета Изменение

ба) точка 7 се замества със следния 
текст:
7. Всички ангажименти, които 
предприятието, получило правото за 
ползване, е поело в хода на конкурсна 
или сравнителна процедура за подбор. 
Ако такъв ангажимент отговаря 
фактически на едно или няколко от 
задълженията, изброени в членове от 
9 до 13a от Директива 2002/19/EО 
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(Директива за достъпа), този 
ангажимент се счита за изтекъл най-
късно до 1 януари 2010 г. 

Or. en

Обосновка

Това изменение възстановява изменение 123 (частично изменено), прието на първо 
четене от Парламента на 24 септември 2008 г., T6/0449/2008 (член 62, параграф 2, 
буква a)).

Изменение 110

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Annex – точка 4 a (нова)
Директива 2002/21ЕО
Приложение II

Обща позиция на Съвета Изменение

4a. Добавя се Приложение II:
„Условия, които може да бъдат 
хармонизирани в съответствие с член 
6a, параграф 1, буква в):
a) продължителността на 
правата за използване на 
радиочестотите;
б) териториалният обхват на 
правата;
в) възможността за прехвърляне 
на правото на други ползватели на 
радиочестоти, както и условията и 
процедурите във връзка с това;
г) начинът за определяне на 
таксите за използване за правото, без 
с това да се засягат системите, 
определени от държавите-членки, 
когато задължението за плащане на 
такси за използване се заменя с 
налагането, на недискриминационна 
основа, на задължение за изпълнение 
на конкретни цели от общ интерес;
д) броят на правата на 
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използване, които следва да бъдат 
предоставени на всяко предприятие;
е) условия, изброени в част Б от 
приложение I.”

Or. en
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Прегледът на регулаторната рамка представлява възможност да се укрепи водещата 
позиция на Европа във високоскоростните фиксирани и безжични далекосъобщения, да 
се ускори разработването на новаторски услуги с висока добавена стойност и да се 
достигне 100% покритие на широколентов интернет1.

Трудните времена, пред които сме изправени в момента, изискват, повече от когато и 
да е, регулаторна реформа, насочена към постигането на следните цели: устойчива 
конкуренция, повече инвестиции и иновации, ползи за потребителите и по-висока 
степен на социално сближаване в рамките на един съгласуван и добре функциониращ 
единен пазар на електронни съобщения. 

Постигането на тези цели изисква законодателната работа да отговаря на три основни 
критерия: икономическа ефикасност, правна сигурност и регулаторна предвидимост и 
институционален баланс.

До този момент, само няколко политически въпроса са били разгледани в рамките на 
тристранни диалози. Поради това, докладчикът се е опитал да предложи осъществими 
компромиси, за да се постигне съгласие със Съвета и да се приключи работата по този 
законодателен акт на второ четене. Освен това докладчикът е обявил някои промени в 
процедурата на „съвместно регулиране” относно корективните мерки, за да отговори на 
определени съмнения относно нейния институционален баланс.

В търсене на компромис

Управление на радиочестотния спектър

Препоръките на второто четене не се отклоняват от това, което следва да представлява 
крайъгълен камък на едно споразумение между Парламента и Съвета: държавите-
членки запазват основната си отговорност за управлението на радиочестотния спектър. 
Въпреки това се правят опити за подобряване на тяхното координиране и, когато това е 
основателно, за разрешаване на прилагането на мерки за хармонизиране.

На първо място, по отношение на програмите във връзка с политиката в областта на 
радиочестотния спектър, докладчикът посочва, освен това, че те ще определят
насочеността на политиката и целите за стратегическото планиране, координацията и 
хармонизирането на използването на радиочестотния спектър в Общността, като по 
този начин се преодоляват критиките, че Парламентът иска да управлява прекалено 
отблизо въпросите, свързани с радиочестотния спектър. На второ място, той прехвърля
мерките по прилагане на хармонизацията, предвидени в член 9в, във въпросния член, 
като позволява в бъдеще – при наличие на съгласие между Европейския парламент и 
Съвета, чрез програмите във връзка с политиката в областта на радиочестотния спектър
                                               
1 Европейският съвет от 11-12 декември призова, като част от Европейския план за икономическо 
възстановяване, за регулаторни стимули за развитие на широколентов Интернет, включително в области, 
където е обслужването е недостатъчно и разходите са високи, когато пазарът е безсилен.
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– да се прилагат мерки за хармонизиране в тази област след прилагане на процедурата 
по регулиране с контрол. Съответното заличаване на член 9в (мерки за хармонизиране 
на управлението на радиочестоти) се приема като част от този компромис.

Успоредно с това се възстановява комисията по политиката в областта на 
радиочестотния спектър, докато Парламентът не получи надлежни гаранции от страна 
на Комисията, че Групата по политиката в областта на радиочестотния спектър (ГПРС) 
би била съответно укрепена, за да изпълнява функциите, свързани с програмите във 
връзка с политиката в областта на радиочестотния спектър.

По отношение на препратките към Международния съюз по далекосъобщенията (ITU), 
съответните изменения се стремят да постигнат компромис между Съвета и 
Парламента, като изясняват, че държавите-членки могат да се отклоняват от принципа 
на неутралност по отношение на услугите, за да изпълнят изискване по 
радиорегламентите на Международния съюз по далекосъобщенията (например за да 
избегнат проблеми със смущения със съседни държави). Съгласуваността на мерките, 
приети съгласно този член и съгласно международните организации в областта на 
радиочестотния спектър, е допълнително подчертана в едно съображение.

Позоваването на националните планове за честотите е изпуснато за сметка на 
посочването на определени ограничения, решението за които е взето „от държавите-
членки”, което всъщност им дава по-голяма свобода на действие.

Текстът на член 5 (Директива за разрешение) е преразгледан в опит да се постигне 
баланс между желателното наличие на гъвкавост чрез общи разрешения и чистия 
прагматизъм чрез индивидуални разрешения, което на практика беше правилото досега.

„Съвместно регулиране”

Докладчикът запазва общата постановка на предложението на Парламента от първо 
четене относно членове 7 и -7a (конструктивен процес, задължителен резултат), като 
същевременно взема предвид правната критика (по-специално, евентуална 
несъвместимост с принципа на Meroni). Това ново предложение се гради на 
преразгледаното предложение на Комисията, но изисква прилагането на процедура по 
регулиране, когато Комисията и ОЕРД не постигат съгласие по между си. Също така са 
подобрени някои елементи на осъществимостта (подходящ срок за повторно 
уведомление и др.).

Ключови пунктове, които все още не са разгледани и възстановени от докладчика

Възстановени са останалите ключови точки от текста на Парламента от първо четене, 
които все още не са обсъдени в рамките на триалози. Това засяга, по-специално, NGA, 
функционално обособяване, хармонизиране (което не е свързано с радиочестотния 
спектър) и въпроси, свързани със съдържанието/„неутралност на мрежите”.
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