
PR\940558BG.doc PE514.610v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

2013/2080(INI)

19.6.2013

ПРОЕКТОДОКЛАД
относно доклада за изпълнението относно регулаторната рамка в областта 
на електронните комуникации
(2013/2080(INI))

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

Докладчик: Катрин Тротман



PE514.610v01-00 2/12 PR\940558BG.doc

BG

PR_INI

СЪДЪРЖАНИЕ

Страница

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ.......................3

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ ..........................................................................................8



PR\940558BG.doc 3/12 PE514.610v01-00

BG

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно доклада за изпълнението относно регулаторната рамка в областта на 
електронните комуникации

(2013/2080(INI)

Европейският парламент,

– като взе предвид Директива № 2009/140/ЕО (Директива за по-добро регулиране),

– като взе предвид Директива № 2009/136/ЕО (Директива за правата на гражданите),

– като взе предвид Регламент (ЕС) № 526/2013 (Регламент относно Органа на 
европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС)),

– като взе предвид Директива № 2002/21/ЕО (Рамкова директива или РД),

– като взе предвид Директива № 2002/20/ЕО (Директива за разрешение),

– като взе предвид Директива № 2002/19/ЕО (Директива за достъпа),

– като взе предвид Директива № 2002/22/ЕО (Директива за универсалната услуга),

– като взе предвид Директива № 2002/58/ЕО (Директива за правото на 
неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации),

– като взе предвид Регламент (ЕС) № 531/2012 (преработен Регламент относно 
роуминга),

– като взе предвид Препоръка № 2007/879/ЕО (Препоръка относно релевантните 
пазари),

– като взе предвид Препоръка № 2009/396/ЕО (Препоръка относно цените за 
терминиране),

– като взе предвид COM 2002/C 165/03 (Насоки относно значителната пазарна сила),

– като взе предвид Препоръка № 2008/850/EО (Препоръка относно уведомленията, 
сроковете и консултациите, предвидени в член 7 от Рамковата директива),

– като взе предвид Решение № 243/2012/ЕС за създаване на многогодишна програма 
за политиката в областта на радиочестотния спектър, 

– като взе предвид предложението от 19 октомври 2011 г. за регламент на 
Европейския парламент и на Съвета за създаване на Механизъм за свързване на 
Европа (COM(2011)0665),

– като взе предвид предложението от 7 февруари 2013 г. за Директива на Европейския 
парламент и на Съвета относно мерки за гарантиране на високо общо ниво на 
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мрежова и информационна сигурност в Съюза (COM(2013)0048),

– като взе предвид предложението от 26 март 2013 г. за Регламент на Европейския 
парламент и на Съвета относно мерки за намаляване на разходите за разгръщане на 
високоскоростни електронни съобщителни мрежи (COM(2013)0147),

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика 
и становището на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A7-
0000/2013),

А. като има предвид, че регулаторната рамка за електронни комуникации в Съюза е 
изменена последно през 2009 г., въз основа на предложения, представени през 
2007 г. и предхождани от години подготвителна работа;

Б. като има предвид, че транспонирането на измененията от 2009 г. в държавите 
членки следваше да се извърши до 25 май 2011 г. и беше приключено в последната 
държава членка през януари 2013 г.;

В. като има предвид, че всеки национален регулаторен орган има възможност за 
тълкуване на начина, по който прилага рамката, така че оценката на ефективността 
на рамката следва също да отчита условията, съгласно които рамката се прилага в 
държавите членки;

Г. като има предвид, че целите на рамката са да насърчава секторна екосистема на 
конкуренция и инвестиции, в полза на потребителите и ползвателите, като 
същевременно се консолидира вътрешният пазар на комуникации;

Д. като има предвид, че регулаторната рамка следва да се запази като съгласувано 
цяло;

Е. като има предвид, че в съответствие с принципите на по-добро регулиране, 
Комисията е задължена периодично да извършва преглед на рамката, за да 
гарантира, че не изостава от технологичното развитие и развитието на пазара;

Ж. като има предвид, че вместо да надгражда на базата на регулаторната рамка, 
Комисията се ангажира с паралелен набор от отделни инициативи, като последната 
проява е „единният цифров пазар“; 

З. като има предвид, че Комисията е обявила намерението си да извърши преглед на 
Директива за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни 
комуникации и на Препоръката относно релевантните пазари, но все още не и на 
другите части от регулаторната рамка;

И. като има предвид, че Комисията не е актуализирала задълженията за универсалната 
услуга от 1998 г., въпреки искането, включено в Директивата за правата на 
гражданите от 2009 г.;

Й. като има предвид, че релевантната, стабилна и последователна рамка е крайно 
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необходима за насърчаването на инвестициите и конкуренцията;

К. като има предвид, че колективният подход отдолу нагоре, основан на националните 
регулаторни органи, доказа, че е ефективен при поощряването на обща регулаторна 
практика;

Л. като има предвид, че разширяването на достъпа до свръхбърз интернет е бавно, като 
съставлява само 3,4 % от всички фиксирани линии, и че търсенето сред 
ползвателите изглежда е слабо, като само 2 % от домакинствата се абонират за 
подобни линии1;

М. като има предвид, че заслужават внимание въпросите във връзка с конкуренцията 
както между традиционните доставчици, така и между тях и по-нови доставчици на 
съдържание без пряк контакт с оператор на комплексна система („over-the-top“ 
(ОТТ));

Н. като има предвид, че рамката следва да остане неутрална и да се прилагат еднакви 
правила за равностойни услуги;

1. изразява съжаление поради закъснението на държавите членки при 
транспонирането на промените в регулаторната рамка от 2009 г.;  

2. подчертава факта, че рамката е осъществила значителен напредък към постигането 
на своите цели;

3. счита, че следващият преглед следва да цели по-нататъшно развитие на рамката, с 
оглед преодоляването на слабости и отчитането на развитието на пазара и на 
технологиите;

4. счита, че към аспектите, които следва да бъдат разгледани при прегледа на цялата 
регулаторна рамка, спадат:

i) просроченият преглед на задължението за универсална услуга, като се вземе 
предвид необходимостта от намаляване на цифровото разделение и от отговор на 
ограниченията, наложени от насоките във връзка с държавната помощ;

ii) компетентността на националните регулаторни органи по всички въпроси, 
включително радиочестотния спектър, които рамката обхваща; правомощията, 
предоставени на националните регулаторни органи в държавите членки, и сътветно 
приложното поле на изискването за независимост на националните регулаторни 
органи;

iii) сътрудничеството между националните регулаторни органи и националните 
органи за защита на конкуренцията;

iv) симетричните задължения, свързани с достъпа до мрежата (член 12 от РД), тъй 
като в някои държави членки на националните регулаторни органи не са 

                                               
1 SWD(2013)217 Таблица с показатели по Програмата в областта на цифровите технологии за Европа, 
стр. 43.
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предоставени подобни регулаторни правомощия;

v) правилата относно ефекта на лоста (член 14 от РД) и съвместното господстващо 
положение (приложение ІІ от РД), тъй като въпреки измененията от 2009 г., 
националните регулаторни органи продължават да изпитват затруднения при 
използването на тези инструменти;

vi) процесите за преглед на пазара;

vii) въздействието на услуги, заместващи предоставяните от традиционните 
доставчици, но които не непременно са обхванати от рамката; необходими са някои 
разяснения относно обхвата на технологичната неутралност на рамката; 

viii) възможностите за премахване на излишна регулация;

ix) отмяна на регулирането в случай на задоволителен анализ на пазара и постоянни 
задължения за мониторинг;

x) ефективността и функционирането на процедурите по член 7/7а („съвместно 
регулиране“): въпреки че като цяло Комисията и ОЕРЕС са съгласни, че работят 
добре, при наличие на подходящ баланс, Комисията твърди, че в някои случаи 
националните регулаторни органи не коригират всичките си регулаторни мерки, 
или ги адаптират бавно, а ОЕРЕС се оплаква от кратки срокове;

xi) положението, при което фаза ІІ на процедурата не е задействана, тъй като 
национален регулаторен орган оттегля своята проектомярка или национален 
регулаторен орган не предлага корекция на проблем, установен на даден пазар, в
който случай единственото решение е производство за установяване на 
неизпълнение на задължения от държава членка: и в двата случая следва да 
съществува механизъм за задействане на подходяща процедура по член 7/7а; 

xii) ефективността и функционирането на процедурата по член 19: Комисията е 
използвала своите правомощия по член 19 два пъти (Препоръката относно мрежите 
за достъп от следващо поколение (МДСП), септември 2010 г., и обсъжданата 
понастоящем Препоръка относно задълженията за недискриминация и методиките 
за изчисляване на разходите).  Тъй като за разлика от член 7/7а, за процедурата по 
член 19 няма срок, регулаторният диалог между ОЕРЕС и Комисията не беше така 
гладък, което доведе до оплаквания от страна на ОЕРЕС, че неговото становище е 
поискано в много кратък срок, и от страна на Комисията, че някои национални 
регулаторни органи са участвали неохотно при изготвянето и прилагането;

xiii) паневропейските услуги и оператори, като се вземе предвид (неизползваната) 
разпоредба на член 15, параграф 4 от РД, която позволява на Комисията да определи 
транснационални пазари;

xiv) ОЕРЕС и неговото функциониране, както и обхватът на неговите сфери на 
компетентност;

xv) свободата на достъпа съгласно член 1, параграф 3а от РД и неутрално интернет 
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пространство, като се надгражда на базата на член 8, параграф 4, буква ж) от РД;

xvi) препоръката относно релевантните пазари; както и

xvii) регулирането на оборудване, включително групирането на оборудване и 
оперативни системи;

5. счита, че важните цели за прегледа включват:

i) гарантиране, че за заместимите услуги се прилагат същите правила;

ii) осигуряване на стабилна и устойчива рамка за инвестиции;

iii) осигуряване на хармонизирано, последователно и ефективно прилагане;

iv) улесняване на развитието на паневропейски доставчици.

6. счита, че общата цел на рамката следва да продължи да бъде насърчаването на 
секторна екосистема на конкуренция и инвестиции, в полза на потребителите и 
ползвателите, като същевременно се консолидира вътрешният пазар на 
комуникации;

7. подчертава, че регулаторната рамка трябва да остане съгласувана, релевантна и 
ефективна; 

8. счита, че за да се запази последователна рамка и да се осигури регулаторна 
сигурност, въпроси като паспорт на Съюза или обслужване на едно гише за 
доставчиците, технически разпоредби за търгове за радиочестотния спектър, и 
въпроси, свързани с потребителите, следва да бъдат разгледани във всеобхватен 
преглед на рамката, както е посочено тук, а не частично;

9. подчертава, че един преглед трябва да се основава на широки консултации с всички 
заинтересовани страни и на задълбочен анализ на всички въпроси; 

10. призовава следователно Комисията да започне следващия преглед на цялата рамка, 
за да даде възможност за подходящ дебат по време на следващия парламентарен 
мандат;

11. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията.



PE514.610v01-00 8/12 PR\940558BG.doc

BG

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Комисията представи последните си предложения за изменение на рамката на Съюза за 
електронни комуникации през ноември 2007 г., като преразгледаната рамка беше 
приета от Парламента и Съвета две години по-късно, през ноември 2009 г., след дълги 
и трудни преговори. Срокът за транспониране в националното законодателство беше 25 
май 2011 г., т.е. 18 месеца след приемането. Само малък брой държави членки обаче 
транспонираха правилата навреме, като последната държава членка изпрати 
уведомление за пълното им транспониране през януари 2013 г.

Комисията има задължението да извършва периодично преглед на рамката и неотдавна 
се ангажира с преглед на две основни части от рамката (Директива № 2002/58 за 
правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации и на 
Препоръката относно релевантните пазари), но до този момент не е обявила намерение 
за извършване на цялостен преглед.

Шест години след предложението на Комисията, първата оценка, която може да се 
направи е, че вътрешният пазар на електронни комуникации продължава да не е 
доизграден; например няма паневропейски пренос. Въпреки че считам, че обединеният 
пазар е от ключово значение, първоначално пакетът беше създаден, за да осигури 
регулаторна сигурност в сектора; той следва да се разглежда като част от по-широка 
картина, т.е. като инструмент, който може да предостави необходимите условия за 
насърчаване и съчетаване на инвестиции и конкуренция, като по този начин оказва 
въздействие върху живота на хората.

Ето защо ефективността на рамката следва да бъде оценявана в светлината на тези 
постижения и първият въпрос, на който следва да се обърне внимание е защо след 
приемането на пакета не е реализирано очакваното равнище на инвестиции.

Предвид икономическата криза, социалния контекст и потенциала на този сектор от 
гледна точка на растеж и създаване на работни места, логична стратегия за Комисията 
би следвало да бъде да приеме, че самата рамка не отговаря на всички 
предизвикателства на сектора и че много други различни законодателни актове оказват 
въздействие върху участниците.

По тази причина е жалко, че все още очакваме Комисията да свърже отделните 
елементи като защита на личните данни, потребителски въпроси, инвестиции и 
конкуренция, насоки за държавната помощ и т.н.

Изненадващо членът на Комисията, отговарящ за цифровите технологии, наскоро 
обяви своето намерение до Великден 2014 г. да представи „пълен, окончателен пакет“ 
от законодателни предложения, за да се постигне „истински единен пазар“, т.е. 
„вътрешен пазар на електронни комуникации“, предвиден в предложенията от 2007 г.

Доколкото разбирам настоящата гледна точка на Комисията, като цяло изразявам 
подкрепа за идеята за единен европейска паспорт (с необходимите странични мерки във 
връзка с надзора, фискалния дъмпинг, както и защитата на потребителите, на труда и на 
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личните данни) и за по-голяма хармонизация на разпределянето на и търговете за 
радиочестотния спектър, за да се улесни подходът на равнище Съюз и да се избегнат 
грешки от миналото, например във връзка с цените за радиочестотния спектър. Разбира 
се, също така подкрепям идеята за понататъшно развитие на концепцията за неутрално 
интернет пространство и нейното превръщане в законово положение. Считам обаче, че 
тези въпроси са трудни и деликатни и изискват задълбочени консултации и анализ, и не 
смятам, че би било подходящо да бъдат представени поединично на съзаконодателите. 
Правилата не могат непрекъснато да се променят. Вместо това е по-добре тези въпроси 
и други аспекти, които настоящият доклад ще посочи, да станат част от следващия 
широк преглед на рамката.

Наистина, въпреки че рамката от 2009 г. представлява категорично и навременно 
подобрение спрямо своя предшественик, например чрез осигуряването на ефективни и 
последователни регулаторни инструменти за националните регулаторни органи, 
считам, че след нейното приемане са възникнали нови предизвикателства успоредно 
със създаването на нова екосистема, което произтича от появата на нови технологии, 
нови участници и стопански модели, и нови потребности и очаквания на 
потребителите. 

Сред тях са достъпът от следващо поколение (включително Препоръката на Комисията 
относно мрежите за достъп от следващо поколение), политиката в областта на 
радиочестотния спектър, неутрално интернет пространство и киберсигурността. 
Изразявам силна загриженост по повод забелязаната напоследък тенденция на 
Комисията понякога да използва нови предложения (като Проектопрепоръката за 
задълженията за недискриминация и методиките за изчисляване на разходите), за да 
определя много подробни корективни мерки и съответно изглежда почти склонна да 
замести регулаторите. Преди да представи ново предложение Комисията следва да 
установи пропуск в законодателството, да посочи ясно общите цели и да организира 
пълноценни, официални публични консултации по въпроса как да бъдат постигнати 
тези цели.

В резултат бих очаквала от Комисията по-скоро да не се придържа към строгата визия 
за ролята на регулирането, като създаде динамика и като предлага мерки за по-добро 
използване на вече наличните инструменти на рамката, вместо да предлага съвсем нова 
инициатива, чието приемане от страна на съзаконодателите изглежда почти 
невъзможно преди да изтече мандата. Освен това последното предложение ще доведе 
дори до увеличаване на несигурността и следователно до намаляване на инвестициите.

Ето защо приветствам настоящата възможност за оценка на рамката и за проверка дали 
Комисията продължава да подкрепя въпроси, които бяха повдигнати още през 2009 г., 
но поради липсата на консенсус, останаха само загатнати по това време.

Радиочестотен спектър
По отношение на радиочестотния спектър, рамката възприема умерения принцип на 
неутралност по отношение на технологиите и услугите, и създава първата програма за 
политика в областта на радиочестотния спектър, с която тогава беше отправен призив 
за преглед на използването на честотите от страна на държавите членки. Това беше 
възможност за Комисията да има по-голяма роля по отношение на радиочестотния 
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спектър, но при едно условие: да бъде в състояние да демонстрира капацитет да бъде 
координатор в тази област и да покаже европейска добавена стойност.  Няколко години 
по-късно, обаче, продължаваме да очакваме истински паневропейски услуги и 
обещаният преглед все още предстои.

Неутрално интернет пространство
Преговорите относно известното изменение 138 доведоха до декларация от страна на 
Комисията за предприемане на действия по отношение на дискриминацията на 
съдържание и неутралното интеренет пространство. Регулаторите свършиха много 
работа като посочиха някои проблеми, като блокирано съдържание и недостатъчно 
качество на услугата, но Комисията все още не е предприела действия по този важен 
въпрос, като се изключи едно слабо формулирано съобщение, разчитащо на 
прозрачност и лесна смяна на доставчика на интернет услуги.

Както беше заявено и преди, неутралното интеренет пространство е гореща тема, която 
се нуждае от задълбочени консултации и пълноценно обсъждане, не можем да поемем 
риска да пропуснем дебата относно основните права на гражданите, но бих настоявала 
на необходимостта да се стигне по-далеч от насоки, за да се постигне истински 
обвързващ инструмент.

OTT
Законодателната рамка и по-конкретно член 10 от Директивата за разрешение се 
съсредоточава върху оператори, но контекстът на комуникациите понастоящем се е 
разширил с други оператори, като участници, предоставящи съдържание без участието 
на оператори на комплексни системи. Също така член 2, буква в) от РД изрично 
изключва услугите на информационното общество. Следва да се проучи 
необходимостта по отношение на доставчиците на ОТТ да се прилага същото 
регулиране, когато става въпрос за съдържание, достъп или неприкосновеност на 
личния живот и защита на личните данни, при условие че те предоставят сравними 
услуги спрямо тези, които понастоящем са в обхвата на рамката.

Универсална услуга
Въпреки че рамката от 2009 г .  вече призоваваше за преглед на задължението за 
универсална услуга, за да се включат технологичните развития, Комисията не е 
публикувала никакъв план по този въпрос. Отново призовавам Комисията да внесе 
предложение, което да вземе предвид необходимото намаляване на цифровото 
разделение и да отговори на ограниченията, наложени от насоките за държавната 
помощ, които следва да бъдат преразгледани.

Роуминг
В определен смисъл роумингът представлява особен политически проблем. Въпреки че 
този въпрос не беше разгледан в пакета за телекомуникациите и че не съм убедена, че 
следва да бъде разгледан, изглежда, че някои от лицата, разработващи политиките, биха 
подкрепили бързото публикуване на нова версия.

Трябва да припомня, че настоящото регулиране на роуминга беше прието едва 
миналата година и налага набор от структурни мерки по отношение на операторите на 
пренос, целящи да се създаде конкуренция и по този начин да се намалят цените на 
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роуминга в посока националните им равнища. На регламента предстои да бъде 
направен преглед през 2016 г. Дори при най-добри намерения, ще бъде изненадващо, 
ако Комисията сега обсъжда предлагането на идеи, на които се противопоставяше 
преди една година, и които бяха внесени, и отхвърлени както от Парламента, така и от 
Съвета.   Подкрепям изцяло премахването на роуминг тарифите и моята група внесе 
това предложение при последния преглед на Регламента за роуминга, но вместо това, 
сега трябва да вярваме, че системата, предложена от Комисията, както е одобрена от 
Парламента, и въведена съгласно новия регламент миналата година, ще работи. В този 
случай регулаторната сигурност и последователност, водещи към прегледа през 2016 г. 
на Регламента за роуминга (който ще бъде задълбочен и включен в цялостен преглед), 
следва да имат превес, освен ако Комисията може да докаже, че само преди година е 
имала погрешни виждания и че внасянето на допълнителни промени сега ще донесат 
повече полза, отколкото вреда. Вътрешният пазар на електронни комуникации не е 
съсредоточен само върху роуминга.

Проведох собствена миниконсултация, за да получа по-добро разбиране по тези 
въпроси. Попитах ОЕРЕС и Комисията по няколко въпроса, за да установим – аз, както 
и други членове, какво е тяхното становище понастоящем. Техните отговри бяха 
разпространени и са на разположение на уебсайта на комисията ITRE: 
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/organes/itre/itre_20130619_0900.htm.

Намирам за особено интересни няколко точки, повдигнати от ОЕРЕС. Сред тях са:

 мащабът и скоростта на промяна в сектора на комуникациите, включително 
появата на нови технологии, участници и стопански модели, както и 
нарастващото сближаване на мрежи, услуги и приложения и съдържание от 
2009 г. насам, поставят нови предизвикателства и изискват да се помисли за 
тяхното въздействие в бъдеще и за следващия преглед на рамката;

 необходимостта от стабилна и последователна рамка, за да се гарантират 
инвестиции и конкуренция, включително чрез улесняване на действията срещу 
евентуално неконкурентно поведение, по отношение на което понастоящем е 
трудно да се вземат мерки, например съвместното господстващо положение; 

 необходимостта от по-голямо участие на националните регулаторни органи, 
например в областта на радиочестотния спектър, разширяване на изискването за 
тяхната независимост и необходимостта от поддържане на тяхното експертно 
равнище и в момент на бюджетни ограничения, както и необходимостта от 
координация между националните регулаторни органи и органите за защита на 
конкуренцията;

 необходимостта от внимателно разграничаване на ролите, процедурите и 
сътрудничеството между ОЕРЕС и Комисията, включително по-интензивни и 
систематични консултации с ОЕРЕС от страна на Комисията преди 
представянето на ново предложение, тъй като този инструмент вече съществува, 
но не се използва изцяло от Комисията;

 задължението за универсална услуга (въпрос, който ще бъде разгледан от 
колегите от комисията IMCO);

 ролята и приложимостта на асиметричното и симетричното регулиране, по-
конкретно в контекста на мрежите за достъп от следващо поколение;
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 въпросът за релевантните пазари и отмяна на регулирането;
 трудният въпрос за устройствата, като например преносимите устройства, които 

сами по себе си представляват групи от услуги, към които са свързани 
ползвателите.

По-конкретно по отношение на инвестициите и въвеждането на свръх високоскоростни 
мрежи, бих подчертала, че независимо от неудачното предложение на Съвета за 
драстично намаляване на бюджета на Механизъм за свързване на Европа,  
стимулирането на инвестиции във въвеждането на телекомуникационни 
инфраструктури е поне толкова важно, колкото регулирането на съществуващите 
мрежи, и че липсата на координация на равнище ЕС може да се окаже пагубна в 
бъдеще.

Като цяло считам, че поколения регулация на електронните комуникации, довели до 
настоящата рамка, са работили добре и са създали динамична индустрия и значими 
ползи за потребителите и другите ползватели. Както посочих по-горе, понастоящем 
обаче има набор от въпроси, които е крайно необходимо да бъдат разгледани при 
следващия преглед на рамката. Това не показва, че рамката е грешна, а само скоростта 
на развитие, оказваща въздействие върху сектора.

В заключение, на рамката следва да се позволи да се развива. Както многократно 
посочих по време на преговорите при прегледа през 2009 г., той следва да бъде 
еволюция, а не революция. Еволюция означава определяне на областите, където има 
нужда от подобрение и отново намиране на работещи решения и компромиси между 
голям брой конкуриращи се аспекти. Това е задача с голямо икономическо значение, с 
огромен потенциал за въздействие, положително или отрицателно, върху гражданите. 
Тя изисква внимателно разискване и анализ.

Комисията представи някои от целите на всеки преглед на рамката още с 
предложенията от 2007 г. Тези цели все още са валидни: необходимост от по-ефективно 
управление на радиочестотния спектър; когато е необходимо регулиране, то следва да е 
ефективно и просто, и доизграждането на вътрешния пазар на електронни 
комуникации. Оттогава възникнаха нови въпроси поради мащаба и скоростта на 
промяната, настъпваща в сектора на комуникациите, и в търсенията на ползвателите. 
Посочих някои от тях по-горе. Следва да се избягва разпокъсване, както в смисъл на 
различаващи се правила, приложими в различните държави членки, така и в смисъл на 
рамка, която не формира съгласувано цяло. Добре премислена рамка, опираща се на 
това, с което разполагаме, следва да бъде в състояние да осигури сама по себе си 
принципи, правила и инструменти за справяне с тези важни въпроси.


