
РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 15 февруари 2007 година

за резервиране на националния номерационен обхват, започващ със „116“ за хармонизирани
номера при хармонизираните услуги със социална значимост

(нотифицирано под номер C(2007) 249)

(текст от значение за ЕИП)

(2007/116/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 2002/21/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно общата
регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и
услуги (Рамкова директива) (1), и по-специално член 10,
параграф 4 от нея,

като има предвид, че:

(1) Желателно е гражданите на държавите-членки, вклю-
чително пътниците и потребителите с увреждания, да
имат достъп до определени услуги със социална
значимост, използвайки едни и същи запомнящи се
номера във всички държави-членки. В момента е налице
смесица от схеми за номериране и избиране в държавите-
членки и няма действаща обща схема за номериране,
която да резервира едни и същи телефонни номера за
тези услуги в Общността. Следователно за тази цел е
необходимо Общността да вземе съответните мерки.

(2) Хармонизирането на номерационните ресурси е
необходимо, за да се осигури достъп на крайните
потребители чрез един и същ номер до тези услуги,
предоставяни в различните държави-членки. Комби-
нацията „един номер — една услуга“ ще осигури винаги
да се асоциира конкретна услуга, независимо в коя
държава-членка се предлага, с конкретен номер в
рамките на Общността. По този начин услугата ще
придобие общоевропейска идентичност в полза на
европейските граждани, които ще знаят, че избирането
на един и същ номер ще дава достъп до една и съща
услуга в различните държави-членки. Тази мярка ще
способства за развитието на общоевропейски услуги.

(3) За да отразяват социалното измерение на въпросните
услуги, хармонизираните номера следва да са безплатни,
без това да означава, че операторите ще са длъжни да
пренасят повиквания до номера, започващи със „116“,
на свои разноски. От съществено значение за прилаганата
хармонизация е, че тези номера са безплатни.

(4) Необходими са обвързващи условия, които да са тясно
свързани с контрола на естеството на предоставяната
услуга, за да се гарантира, че хармонизираните номера
се използват за предоставяне на определен вид услуга,
попадаща в приложното поле на решението.

(5) Може да се наложи обвързване на правото за ползване на
определен хармонизиран номер със специфични условия,
като например съответната услуга да бъде предоставяна
денонощно и целоседмично.

(6) В съответствие с Рамковата директива, националните
регулаторни органи са отговорни за управлението на
националните номерационни планове и за контрола на
предоставянето за ползване на национални номерационни
ресурси на определени предприятия. В съответствие с член
6 и член 10 от Директива 2002/20/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно
разрешението на електронните съобщителни мрежи и
услуги (Директива за разрешение) (2), ползването на
номера може да бъде обвързано с условия и неспазването
на тези условия може да доведе до налагането на санкции.

(7) Списъкът от конкретни номера в номерационния обхват,
започващ със „116“, следва периодично да се актуализира
в съответствие с процедурата по член 22, параграф 3 от
Рамковата директива. Държавите-членки следва да
уведомяват за наличието на такива номера по достъпен
за всички заинтересовани страни начин, например чрез
техните интернет страници.

(8) Като има предвид натрупания опит, основан на
представените ѝ от държавите-членки доклади,
Комисията ще разгледа възможността за преработка или
внасяне на допълнителни корекции в настоящото решение
и особено за това дали конкретна услуга, за която е бил
резервиран номер, се е развила на общоевропейско ниво.

(9) Предвидените в настоящото решение мерки са в
съответствие със становището на Комитета по съоб-
щенията,
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(1) OВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 33. (2) OВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 21.



ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Предмет и приложно поле

Номерационният обхват, започващ със „116“, се резервира в
националните номерационни планове за хармонизирани номера
за хармонизирани услуги със социална значимост.

Конкретните номера в този номерационен обхват и услугите, за
които е резервиран всеки номер, са изброени в приложението.

Член 2

Хармонизирана услуга със социална значимост

„Хармонизирана услуга със социална значимост“ представлява
услуга с общоприето описание; достъпна за отделните лица
посредством безплатен номер, което би било полезно за
посетители от други страни; тя задоволява конкретна социална
нужда, в частност допринася за благосъстоянието или безопас-
ността на гражданите или на конкретни групи от граждани, или
е от помощ на гражданите в затруднение.

Член 3

Резервиране на конкретни номера в рамките на
номерационния обхват, започващ със „116“

Държавите-членки гарантират, че:

а) номерата, изброени в приложението се използват само за
услугите, за които са били резервирани;

б) номерата в рамките на номерационния обхват, започващ със
„116“, които не са изброени в приложението, не се използват;

в) номер 116112 не се предоставя и не се използва за каквато и
да е услуга.

Член 4

Условия, с които е обвързано правото за ползване на
хармонизирани номера

Държавите-членки обвързват правото за ползване на хармони-
зираните номера за предоставяне на хармонизирани услуги със
социална значимост със следните условия:

а) услугата предоставя на гражданите информация или
съдействие, или средство за получаване на сведения, или е
комбинация от изброените;

б) услугата може да се използва свободно от всички граждани
без каквото и да е изискване за предварителна регистрация;

в) услугата е на разположение без времеви ограничения;

г) няма заплащане или задължение за заплащане като
необходимо условие за ползването на услугата;

д) не се допускат следните дейности по време на телефонно
повикване: реклама, забавление, маркетинг и продажби,
използване на повикването за бъдещи продажби на
търговски услуги.

Освен това държавите-членки обвързват правото за ползване на
хармонизирани номера със специфични условия, както е
посочено в приложението.

Член 5

Предоставяне на хармонизирани номера

1. Държавите-членки вземат всички необходими мерки, за да
се гарантира, че от 31 август 2007 г. компетентният национален
регулаторен орган може да предоставя номерата, посочени в
приложението.

2. Наличието в списъка на определен номер и на съответната
услуга със социална значимост не обвързва държавите-членки със
задължението да осигуряват предоставянето на въпросната услуга
на тяхна територия.

3. От момента на включване на определен номер в списъка от
приложението държавите-членки оповестяват на национално
ниво, че конкретният номер е на разположение за предоставяне
на съответната хармонизирана услуга със социална значимост и
че могат да бъдат подавани заявления за получаване на права за
ползване на този конкретен номер.

4. Държавите-членки гарантират, че се води регистър на
всички хармонизирани номера и на съответните хармонизирани
услуги със социална значимост на тяхна територия. Регистърът е
лесно достъпен за обществеността.

Член 6

Наблюдение

Държавите-членки докладват редовно на Комисията относно
действителното използване на тяхна територия на изброените в
приложението номера за предоставяне на съответните услуги.
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Член 7

Адресати

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 15 февруари 2007 година.

За Комисията

Viviane REDING

Член на Комисията
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Списък на резервирани номера за хармонизирани услуги със социална значимост

Номер Услуга, за която е резервиран този номер Специфични условия, с които е обвързано
правото за ползване на този номер

116000 Горещи линии за изчезнали деца
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