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Изменение 12
Helga Trüpel

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Разпространението на 
телевизионен сигнал е линейна 
аудиовизуална медийна услуга, както е 
определено в Директивата за 
аудиовизуални медийни услуги на 
Европейския парламент и на Съвета 
от [….] 2007 г., която се предоставя 
от доставчик на медийни услуги за 
едновременно гледане на програми въз 
основа на програмно разписание; един 
доставчик на медийни услуги може да 
предоставя няколко аудио или 
аудиовизуални програмни разписания 
(канали). Могат да се приложат 
законови задължения за „задължителен 
пренос“, но само за определени канали 
за разпространение, осигурявани от 
даден доставчик на медийни услуги. 
Държавите-членки следва да осигурят 
ясна обосновка на задълженията за 
„задължителен пренос“ в техните 
национални законодателства, за да 
гарантират, че такива задължения са 
прозрачни, пропорционални и правилно 
определени. В тази връзка, правилата за 
„задължителен пренос“ следва да са 
проектирани по начин, който осигурява 
достатъчно стимули за ефикасно 
инвестиране в инфраструктура. 
Правилата за „задължителен пренос“ 
следва периодично да се преразглеждат, 
за да се поддържат актуални спрямо 
технологичните и пазарните промени с 
цел гарантиране, че продължават да са 
пропорционални на целите, които 
следва да се постигнат. Отчитайки 
бързите промени в технологичните и 
пазарните условия, такова пълно 
преразглеждане ще следва да се 

(24) Могат да се приложат законови 
задължения за „задължителен пренос“ 
за определени радио и аудиовизуални 
медийни услуги и допълнителни 
услуги, осигурявани от даден доставчик 
на медийни услуги. Аудиовизуалните 
медийни услуги са определени в член 
1г) на Директива 89/552/ЕИО от 3 
октомври 1989 г. на Европейския 
парламент и на Съвета за 
координирането на някои разпоредби, 
установени в действащи закони, 
подзаконови и административни 
актове на държавите-членки, 
отнасящи се до предоставянето на 
аудиовизуални медийни услуги 
(Директива за аудиовизуалните 
медийни услуги). Държавите-членки 
следва да осигурят ясна обосновка на 
задълженията за „задължителен 
пренос“, за да гарантират, че такива 
задължения са прозрачни, 
пропорционални и правилно 
определени. В тази връзка, правилата за 
„задължителен пренос“ следва да са 
проектирани по начин, който осигурява 
достатъчно стимули за ефикасно 
инвестиране в инфраструктура. 
Правилата за „задължителен пренос“ 
следва периодично да се преразглеждат, 
за да се поддържат актуални спрямо 
технологичните и пазарните промени с 
цел гарантиране, че продължават да са 
пропорционални на целите, които 
следва да се постигнат. 
Допълнителните услуги включват, но 
не се ограничават до услуги за 
подобряване на достъпността за 
потребители с увреждания, като услуга 
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извършва поне веднъж на всеки три 
години и ще изисква обществена 
консултация с всички заинтересовани 
страни. Един или повече канали за 
разпространение могат да бъдат 
допълнени с услуги за подобряване на 
достъпността за потребители с 
увреждания, като услуга за видеотекст, 
услуга за субтитриране, аудио описание 
или жестомимичен превод.

за видеотекст, услуга за субтитриране, 
аудио описание или жестомимичен 
превод.

Or. en

Обосновка

To make Article 31 future-proof, in view of new platforms and services, and to allow Member 
States to ensure access by viewers and listeners to linear and non-linear services alike where 
appropriate, the potential scope of this provision needs to be extended to audiovisual media 
services, in line with the new Audiovisual Media Services Directive. This must also be 
reflected in Recital 24.

Изменение 13
Ruth Hieronymi, Marie-Hélène Descamps

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Разпространението на 
телевизионен сигнал е линейна 
аудиовизуална медийна услуга, както е 
определено в Директивата за 
аудиовизуални медийни услуги на 
Европейския парламент и на Съвета 
от [….] 2007 г., която се предоставя 
от доставчик на медийни услуги за 
едновременно гледане на програми въз 
основа на програмно разписание; един 
доставчик на медийни услуги може да 
предоставя няколко аудио или 
аудиовизуални програмни разписания 
(канали). Могат да се приложат 
законови задължения за „задължителен 
пренос“, но само за определени канали 
за разпространение, осигурявани от 
даден доставчик на медийни услуги. 

(24) Могат да се приложат законови 
задължения за „задължителен пренос“ 
за определени радио и аудиовизуални 
медийни услуги и допълнителни 
услуги, осигурявани от даден доставчик 
на медийни услуги. Аудиовизуалните 
медийни услуги са определени в член 
1а) на Директива 89/552/ЕИО от 3 
октомври 1989 г. на Европейския 
парламент и на Съвета за 
координирането на някои разпоредби, 
установени в действащи закони, 
подзаконови и административни 
актове на държавите-членки, 
отнасящи се до предоставянето на 
аудиовизуални медийни услуги 
(Директива за аудиовизуалните 
медийни услуги). Държавите-членки 
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Държавите-членки следва да осигурят 
ясна обосновка на задълженията за 
„задължителен пренос“ в техните 
национални законодателства, за да 
гарантират, че такива задължения са 
прозрачни, пропорционални и правилно 
определени. В тази връзка, правилата за 
„задължителен пренос“ следва да са 
проектирани по начин, който осигурява 
достатъчно стимули за ефикасно 
инвестиране в инфраструктура. 
Правилата за „задължителен пренос“ 
следва периодично да се преразглеждат, 
за да се поддържат актуални спрямо 
технологичните и пазарните промени с 
цел гарантиране, че продължават да са 
пропорционални на целите, които 
следва да се постигнат. Отчитайки 
бързите промени в технологичните и 
пазарните условия, такова пълно
преразглеждане ще следва да се 
извършва поне веднъж на всеки три 
години и ще изисква обществена 
консултация с всички заинтересовани 
страни. Един или повече канали за 
разпространение могат да бъдат 
допълнени с услуги за подобряване на 
достъпността за потребители с 
увреждания, като услуга за видеотекст, 
услуга за субтитриране, аудио описание 
или жестомимичен превод.

следва да осигурят ясна обосновка на 
задълженията за „задължителен 
пренос“, за да гарантират, че такива 
задължения са прозрачни, 
пропорционални и правилно 
определени. В тази връзка, правилата за 
„задължителен пренос“ следва да са 
проектирани по начин, който осигурява 
достатъчно стимули за ефикасно 
инвестиране в инфраструктура. 
Правилата за „задължителен пренос“ 
следва периодично да се преразглеждат, 
за да се поддържат актуални спрямо 
технологичните и пазарните промени с 
цел гарантиране, че продължават да са 
пропорционални на целите, които 
следва да се постигнат. Една или повече 
аудиовизуални медийни услуги могат 
да бъдат допълнени с услуги за 
подобряване на достъпността за 
потребители с увреждания, като услуга 
за видеотекст, услуга за субтитриране, 
аудио описание или жестомимичен 
превод.

Or. en

Обосновка

To make Article 31 future-proof, in view of new platforms and services, and to allow Member 
States to ensure access by viewers and listeners to linear and non-linear services alike where 
appropriate, the potential scope of this provision needs to be extended to audiovisual media 
services, in line with the new Audiovisual Media Services Directive. This must also be 
reflected in Recital 24.
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Изменение 14
Katerina Batzeli

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Разпространението на 
телевизионен сигнал е линейна 
аудиовизуална медийна услуга, както е 
определено в Директивата за 
аудиовизуални медийни услуги на 
Европейския парламент и на Съвета 
от [….] 2007 г., която се предоставя 
от доставчик на медийни услуги за 
едновременно гледане на програми въз 
основа на програмно разписание; един 
доставчик на медийни услуги може да 
предоставя няколко аудио или 
аудиовизуални програмни разписания 
(канали). Могат да се приложат 
законови задължения за „задължителен 
пренос“, но само за определени канали 
за разпространение, осигурявани от 
даден доставчик на медийни услуги. 
Държавите-членки следва да осигурят 
ясна обосновка на задълженията за 
„задължителен пренос“ в техните 
национални законодателства, за да 
гарантират, че такива задължения са 
прозрачни, пропорционални и правилно 
определени. В тази връзка, правилата за 
„задължителен пренос“ следва да са 
проектирани по начин, който осигурява 
достатъчно стимули за ефикасно 
инвестиране в инфраструктура. 
Правилата за „задължителен пренос“ 
следва периодично да се преразглеждат, 
за да се поддържат актуални спрямо 
технологичните и пазарните промени с 
цел гарантиране, че продължават да са 
пропорционални на целите, които 
следва да се постигнат. Отчитайки 
бързите промени в технологичните и 
пазарните условия, такова пълно 
преразглеждане ще следва да се 
извършва поне веднъж на всеки три 

Могат да се приложат законови 
задължения за „задължителен пренос“ 
във връзка с достъпността и други 
допълнителни услуги за определени 
радио и аудиовизуални медийни услуги, 
осигурявани от даден доставчик на 
медийни услуги, както са определени в 
член 1г) на Директива 89/552/ЕИО от 
3 октомври 1989 г. на Европейския 
парламент и на Съвета за 
координирането на някои разпоредби, 
установени в действащи закони, 
подзаконови и административни 
актове на държавите-членки, 
отнасящи се до предоставянето на 
аудиовизуални медийни услуги 
(Директива за аудиовизуалните 
медийни услуги). Държавите-членки 
следва да осигурят ясна обосновка на 
задълженията за „задължителен пренос“ 
в техните национални законодателства, 
за да гарантират, че такива задължения 
са прозрачни, пропорционални и 
правилно определени. В тази връзка, 
правилата за „задължителен пренос“ 
следва да са проектирани по начин, 
който осигурява достатъчно стимули за 
ефикасно инвестиране в 
инфраструктура. Правилата за 
„задължителен пренос“ следва 
периодично да се преразглеждат, за да 
се поддържат актуални спрямо 
технологичните и пазарните промени с 
цел гарантиране, че продължават да са 
пропорционални на целите, които 
следва да се постигнат. Отчитайки 
бързите промени в технологичните и 
пазарните условия, такова пълно 
преразглеждане ще следва да се 
извършва поне веднъж на всеки три 
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години и ще изисква обществена 
консултация с всички заинтересовани 
страни. Един или повече канали за 
разпространение могат да бъдат 
допълнени с услуги за подобряване на 
достъпността за потребители с 
увреждания, като услуга за видеотекст, 
услуга за субтитриране, аудио описание 
или жестомимичен превод.

години и ще изисква обществена 
консултация с всички заинтересовани 
страни. Допълнителните услуги 
включват, наред с другото, услуги за 
подобряване на достъпността за 
потребители с увреждания, като услуга 
за видеотекст, услуга за субтитриране, 
аудио описание или жестомимичен 
превод.

Or. en

Обосновка

The potential scope of this provision needs to be extended in line with the provisions of the 
new Audiovisual Media Services Directive. The scope of ‘must carry’ rules should be 
extended to other important obligations apart form accessibility ones, e.g. complementary 
services which are aimed at groups of the public or at the public as a whole.

Изменение 15
Claire Gibault, Jean-Marie Cavada

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Разпространението на 
телевизионен сигнал е линейна 
аудиовизуална медийна услуга, както е 
определено в Директивата за 
аудиовизуални медийни услуги на 
Европейския парламент и на Съвета 
от [….] 2007 г., която се предоставя 
от доставчик на медийни услуги за 
едновременно гледане на програми въз 
основа на програмно разписание; един 
доставчик на медийни услуги може да 
предоставя няколко аудио или 
аудиовизуални програмни разписания 
(канали). Могат да се приложат 
законови задължения за „задължителен 
пренос“, но само за определени канали 
за разпространение, осигурявани от 
даден доставчик на медийни услуги. 
Държавите-членки следва да осигурят 

(24) Могат да се приложат законови 
задължения за „задължителен пренос“ 
за радио и аудиовизуални медийни 
услуги и за определени допълнителни 
услуги, осигурявани от даден доставчик 
на медийни услуги. Аудиовизуалните 
медийни услуги са определени в член 
1а) на Директива 89/551/ЕИО от 3 
октомври 1989 г. на Европейския 
парламент и на Съвета за 
координирането на някои разпоредби, 
установени в действащи закони, 
подзаконови и административни 
актове на държавите-членки, 
отнасящи се до предоставянето на 
аудиовизуални медийни услуги 
(Директива за аудиовизуалните 
медийни услуги). Държавите-членки 
следва да осигурят ясна обосновка на 
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ясна обосновка на задълженията за 
„задължителен пренос“ в техните 
национални законодателства, за да 
гарантират, че такива задължения са 
прозрачни, пропорционални и правилно 
определени. В тази връзка, правилата за 
„задължителен пренос“ следва да са 
проектирани по начин, който осигурява 
достатъчно стимули за ефикасно 
инвестиране в инфраструктура. 
Правилата за „задължителен пренос“ 
следва периодично да се преразглеждат, 
за да се поддържат актуални спрямо 
технологичните и пазарните промени с 
цел гарантиране, че продължават да са 
пропорционални на целите, които 
следва да се постигнат. Отчитайки 
бързите промени в технологичните и 
пазарните условия, такова пълно 
преразглеждане ще следва да се 
извършва поне веднъж на всеки три 
години и ще изисква обществена 
консултация с всички заинтересовани 
страни. Един или повече канали за 
разпространение могат да бъдат 
допълнени с услуги за подобряване на 
достъпността за потребители с 
увреждания, като услуга за видеотекст, 
услуга за субтитриране, аудио описание 
или жестомимичен превод.

задълженията за „задължителен 
пренос“, за да гарантират, че такива 
задължения са прозрачни, 
пропорционални и правилно 
определени. В тази връзка, правилата за 
„задължителен пренос“ следва да са 
проектирани по начин, който осигурява 
достатъчно стимули за ефикасно 
инвестиране в инфраструктура. 
Правилата за „задължителен пренос“ 
следва периодично да се преразглеждат, 
за да се поддържат актуални спрямо 
технологичните и пазарните промени с 
цел гарантиране, че продължават да са 
пропорционални на целите, които 
следва да се постигнат. 
Допълнителните услуги включват, 
наред с другото, услуги за подобряване 
на достъпността за потребители с 
увреждания, като услуга за видеотекст, 
услуга за субтитриране, аудио описание 
или жестомимичен превод.

Or. fr

Обосновка

Member States must be allowed to ensure that televiewers and listeners have access to both 
linear and non-linear services. The scope should therefore be extended to audiovisual media 
services in accordance with the new directive on such services. Instead of ‘accessibility’ 
services the term used is ‘complementary’ services, to cover any special service intended for  
other specific social groups (such as subtitling, radio text or teletext).
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Изменение 16
Ruth Hieronymi, Marie-Hélène Descamps

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 30 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30a) При прилагането на мерките за 
транспониране на Директива 
2002/58/ЕО органите и съдилищата на 
държавите-членки трябва не само да 
тълкуват националното си 
законодателство в съответствие с 
настоящата директива, но и да се 
уверят, че не се уповават на 
тълкуване, което би нарушило други 
основни права или общи принципи на 
общностното законодателство, като 
например принципа на 
пропорционалност.

Or. en

Обосновка

This amendment incorporates and gives effect in Directive COM (2007) 698 final revising the 
Processing of Personal Data and Protection of Privacy Directive, to the Court of Justice 
Judgement of 29 January 2008 so that the Directive protects personal data and privacy 
without thereby excluding consideration for fundamental rights and the general principles of 
Community law, including intellectual property rights (which are mentioned in article 17.2 of 
the Charter of Fundamental Rights of the European Union).

Изменение 17
Ignasi Guardans Cambó

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2002/22/ЕО
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящият член се прилага без да се 
засягат правилата на Общността за 
защита на потребителите и по-
специално Директиви 93/13/ЕО и 

1. Настоящият член се прилага, без да се 
засягат правилата на Общността за 
защита на потребителите и други 
правила относно прозрачността при 
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97/7/ЕО, както и националните правила 
в съответствие с правото на Общността.

предоставянето на медийни услуги, и 
по-специално Директиви 93/13/ЕО,
97/7/ЕО и 89/552/ЕИО, както и 
националните правила в съответствие с 
правото на Общността.

Or. en

Изменение 18
Marie-Hélène Descamps, Ruth Hieronymi, Manolis Mavrommatis

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2002/22/ЕО
Член 20 – параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. Държавите-членки гарантират, 
че при последователни нарушения на 
авторското право и сродните му 
права абонатите са ясно уведомени да 
прекратят извършваната от тях 
незаконна дейност.

Or. en

Обосновка

The internet should be freed from unlawful behaviour. Thus, subscribers and operators 
should collaborate in the fight against piracy and unlawful online activity.

Изменение 19
Helga Trüpel

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 19
Директива 2002/22/ЕО
Член 31 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки могат да налагат 
разумни задължения за „задължителен 
пренос“, за предаването на определени 

1. Държавите-членки могат да налагат 
разумни задължения за „задължителен 
пренос“, за предаването на определени 
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радио и телевизионни канали и услуги 
за достъпност, върху предприятия на 
тяхната територия, които предоставят 
електронни съобщителни мрежи за 
обществено разпространение на радио и 
телевизионен сигнал, когато 
значителен брой крайни потребители на 
такива мрежи ги използват като основно 
средство за получаване на радио и 
телевизионен сигнал. Такива 
задължения се налагат само когато са 
необходими за постигането на цели от 
общ интерес, които са ясно и конкретно 
определени от всяка държава-членка в 
нейното национално 
законодателство и са пропорционални 
и прозрачни.

радио и аудиовизуални медийни услуги
и допълнителни услуги, върху 
предприятия на тяхна територия, които 
предоставят електронни съобщителни 
мрежи за обществено разпространение 
на радио и аудиовизуални медийни 
услуги, когато значителен брой крайни 
потребители на такива мрежи ги 
използват като основно средство за 
получаване на радио или аудиовизуални 
медийни услуги. Такива задължения се 
налагат само когато са необходими за 
постигането на цели от общ интерес, 
които са ясно и конкретно определени 
от всяка държава-членка и са 
пропорционални и прозрачни.

Or. en

Обосновка

To make Article 31 future-proof, in view of new platforms and services, and to allow Member 
States to ensure access by viewers and listeners to linear and non-linear services alike where 
appropriate, the potential scope of this provision needs to be extended to audiovisual media 
services, in line with the new Audiovisual Media Services Directive. This must also be 
reflected in Recital 24.

Изменение 20
Ruth Hieronymi, Marie-Hélène Descamps

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 19
Директива 2002/22/ЕО
Член 31 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки могат да налагат 
разумни задължения за „задължителен 
пренос“, за предаването на определени
радио и телевизионни канали и услуги 
за достъпност, върху предприятия на 
тяхната територия, които предоставят 
електронни съобщителни мрежи за 
обществено разпространение на радио и 
телевизионен сигнал, когато 

1. Държавите-членки могат да налагат 
разумни задължения за „задължителен 
пренос“, за предаването на определени 
радио и аудиовизуални медийни услуги
и допълнителни услуги, върху 
предприятия на тяхна територия, които 
предоставят електронни съобщителни 
мрежи за обществено разпространение 
на радио и аудиовизуални медийни 
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значителен брой крайни потребители на 
такива мрежи ги използват като основно 
средство за получаване на радио и 
телевизионен сигнал. Такива 
задължения се налагат само когато са 
необходими за постигането на цели от 
общ интерес, които са ясно и конкретно 
определени от всяка държава-членка в 
нейното национално 
законодателство и са пропорционални 
и прозрачни.

услуги, когато значителен брой крайни 
потребители на такива мрежи ги 
използват като основно средство за 
получаване на радио или аудиовизуални 
медийни услуги. Такива задължения се 
налагат само когато са необходими за 
постигането на цели от общ интерес, 
които са ясно и конкретно определени 
от всяка държава-членка и са 
пропорционални и прозрачни.

Or. en

Обосновка

To make Article 31 future-proof, in view of new platforms and services, and to allow Member 
States to ensure access by viewers and listeners to linear and non-linear services alike where 
appropriate, the potential scope of this provision needs to be extended to audiovisual media 
services, in line with the new Audiovisual Media Services Directive. This must also be 
reflected in Recital 24.

Изменение 21
Claire Gibault, Jean-Marie Cavada

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 19
Директива 2002/22/ЕО
Член 31 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки могат да налагат 
разумни задължения за „задължителен 
пренос“, за предаването на определени 
радио и телевизионни канали и услуги 
за достъпност, върху предприятия на 
тяхната територия, които предоставят 
електронни съобщителни мрежи за 
обществено разпространение на радио и 
телевизионен сигнал, когато 
значителен брой крайни потребители на 
такива мрежи ги използват като основно 
средство за получаване на радио и 
телевизионен сигнал. Такива 
задължения се налагат само когато са 

1. Държавите-членки могат да налагат 
разумни задължения за „задължителен 
пренос“, за предаването на определени 
радио и аудиовизуални медийни услуги
и допълнителни услуги, върху 
предприятия на тяхна територия, които 
предоставят електронни съобщителни 
мрежи за обществено разпространение 
на радио и аудиовизуални медийни 
услуги, когато значителен брой крайни 
потребители на такива мрежи ги 
използват като основно средство за 
получаване на радио или аудиовизуални 
медийни услуги. Такива задължения се 
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необходими за постигането на цели от 
общ интерес, които са ясно и конкретно 
определени от всяка държава-членка в 
нейното национално 
законодателство и са пропорционални 
и прозрачни.

налагат само когато са необходими за 
постигането на цели от общ интерес, 
които са ясно и конкретно определени 
от всяка държава-членка и са 
пропорционални и прозрачни.

Or. fr

Обосновка

Member States must be allowed to ensure that televiewers and listeners have access to both 
linear and non-linear services. The scope should therefore be extended to audiovisual media 
services in accordance with the new directive on such services. Instead of ‘accessibility’ 
services the term used is ‘complementary’ services, to cover any special service intended for  
other specific social groups (such as subtitling, radio text or teletext).

Изменение 22
Helga Trüpel

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 19
Директива 2002/22/ЕО
Член 31 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки преразглеждат 
задълженията за „задължителен пренос“ 
поне веднъж на всеки три години.

От този момент нататък 
държавите-членки редовно 
преразглеждат задълженията за 
„задължителен пренос“.

Or. en

Обосновка

In view of the different legal instruments chosen by Member States, a rigid requirement that 
“must carry” rules must be reviewed “at least every three years” would not be appropriate.
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Изменение 23
Ruth Hieronymi, Marie-Hélène Descamps

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 19
Директива 2002/22/ЕО
Член 31 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки преразглеждат 
задълженията за „задължителен пренос“ 
поне веднъж на всеки три години.

От този момент нататък 
държавите-членки редовно 
преразглеждат задълженията за 
„задължителен пренос“.

Or. en

Обосновка

In view of the different legal instruments chosen by Member States, a rigid requirement that 
“must carry” rules must be reviewed “at least every three years” would not be appropriate.

Изменение 24
Claire Gibault, Jean-Marie Cavada

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 19
Директива 2002/22/ЕО
Член 31 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки преразглеждат 
задълженията за „задължителен пренос“ 
поне веднъж на всеки три години.

От този момент нататък 
държавите-членки преразглеждат 
задълженията за „задължителен пренос“ 
на редовни интервали.

Or. fr

Обосновка

In view of the different legal instruments chosen by Member States, a rigid requirement that 
‘must-carry’ rules must be reviewed ‘at least every three years’ would not be appropriate.
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