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Eдинeн европейски пазар на електронни съобщителни услуги
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Позиция на Съвета
Съображение 17

Позиция на Съвета Изменение

(17) За да се избегне предоставянето на 
такива други услуги, имащи отрицателни 
последици за наличието или общото 
качество на услугите за достъп до интернет 
за крайните потребители, трябва да се 
осигури достатъчен капацитет. 
Доставчиците на обществени електронни 
съобщителни услуги, в това число 
доставчиците на услуги за достъп до 
интернет, следва да предлагат такива услуги 
или да сключат съответните споразумения с 
доставчиците на съдържание, приложения 
или услуги за улесняване на такива други 
услуги, само ако мрежовият капацитет е 
достатъчен за предоставянето на такива 
услуги в допълнение към предоставяните 
услуги за достъп до интернет. Разпоредбите 
на настоящия регламент относно 
гарантирането на достъп до отворен 
интернет не бива да се заобикалят чрез 
други услуги, които могат да се използват 
или предлагат като заместител на услугите 
за достъп до интернет. При все това самият 
факт, че корпоративни услуги като 
виртуалните частни мрежи също биха 
могли да дават достъп до интернет не 
следва да се разглеждат като заместител на 
услугите за достъп до интернет, при 
условие че предоставянето на такъв достъп 
до интернет от доставчик на обществени 
електронни съобщителни услуги е в 

(17) За да се избегне предоставянето на 
такива други услуги, имащи отрицателни 
последици за наличието или общото 
качество на услугите за достъп до интернет 
за крайните потребители, трябва да се 
осигури достатъчен капацитет. 
Доставчиците на обществени електронни 
съобщителни услуги, в това число 
доставчиците на услуги за достъп до 
интернет, следва да предлагат такива услуги 
или да сключат съответните споразумения с 
доставчиците на съдържание, приложения 
или услуги за улесняване на такива други 
услуги, само ако мрежовият капацитет е 
достатъчен за предоставянето на такива 
услуги в допълнение към предоставяните 
услуги за достъп до интернет. Разпоредбите 
на настоящия регламент относно 
гарантирането на достъп до отворен 
интернет не бива да се заобикалят чрез 
други услуги, които могат да се използват 
или предлагат като заместител на услугите 
за достъп до интернет или на съдържание, 
приложения или услуги, които са 
достъпни чрез услуги за достъп до 
интернет. При все това самият факт, че 
корпоративни услуги като виртуалните 
частни мрежи също биха могли да дават 
достъп до интернет не следва да се 
разглеждат като заместител на услугите за 
достъп до интернет, при условие че 
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съответствие с член 3, параграфи 1—4 от 
настоящия регламент, и поради това не 
може да се счита за заобикаляне на тези 
разпоредби. Предоставянето на такива 
услуги, различни от услуги за достъп до 
интернет, следва да не е в ущърб на 
наличието или общото качество на услугите 
за достъп до интернет за крайните 
потребители. При мобилните мрежи обемът 
на трафика в дадена радио клетка е по-
труден за предвиждане поради различията в 
броя на активните крайни потребители и 
поради тази причина при непредвидими 
обстоятелства би могло да има въздействие 
върху качеството на услугите за достъп до 
интернет за крайните потребители. При 
мобилните мрежи не следва да се счита, че 
общото качество на услугата за достъп до 
интернет за крайните потребители се е 
влошило, когато общото отрицателно 
въздействие на услуги, различни от 
услугите за достъп до интернет, е 
неизбежно, минимално и с кратка 
продължителност. Националните 
регулаторни органи следва да гарантират, 
че доставчиците на обществени електронни 
съобщителни услуги спазват това 
изискване. В това отношение националните 
регулаторни органи следва да направят 
оценка на въздействието върху наличието и 
общото качество на услугите за достъп до 
интернет, като анализират, inter alia, 
параметрите за качество на услугите (като 
закъснение, джитер, загуба на пакети.), 
равнищата и последствията от 
претоварването в мрежата, действителните 
спрямо обявените скорости, показателите 
на услугите за достъп до интернет в 
сравнение с услуги, различни от услугите за 
достъп до интернет, и преценката на 
крайните потребители за качеството.

предоставянето на такъв достъп до интернет 
от доставчик на обществени електронни 
съобщителни услуги е в съответствие с 
член 3, параграфи 1—4 от настоящия 
регламент, и поради това не може да се 
счита за заобикаляне на тези разпоредби. 
Предоставянето на такива услуги, различни 
от услуги за достъп до интернет, следва да 
не е в ущърб на наличието или общото 
качество на услугите за достъп до интернет 
за крайните потребители. При мобилните 
мрежи обемът на трафика в дадена радио 
клетка е по-труден за предвиждане поради 
различията в броя на активните крайни 
потребители и поради тази причина при 
непредвидими обстоятелства би могло да 
има въздействие върху качеството на 
услугите за достъп до интернет за крайните 
потребители. При мобилните мрежи не 
следва да се счита, че общото качество на 
услугата за достъп до интернет за крайните 
потребители се е влошило, когато общото 
отрицателно въздействие на услуги, 
различни от услугите за достъп до интернет, 
е неизбежно, минимално и с кратка 
продължителност. Националните 
регулаторни органи следва да гарантират, 
че доставчиците на обществени електронни 
съобщителни услуги спазват това 
изискване. В това отношение националните 
регулаторни органи следва да направят 
оценка на въздействието върху наличието и 
общото качество на услугите за достъп до 
интернет, като анализират, inter alia, 
параметрите за качество на услугите (като 
закъснение, джитер, загуба на пакети.), 
равнищата и последствията от 
претоварването в мрежата, действителните 
спрямо обявените скорости, показателите 
на услугите за достъп до интернет в 
сравнение с услуги, различни от услугите за 
достъп до интернет, и преценката на 
крайните потребители за качеството.

Or. en

Обосновка

Това изменение би възстановило отчасти позицията на първо четене на Парламента 
(срв. член 2, параграф 15, член 23, параграф 5 и член 24, параграф 1).
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