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КРАТКА ОБОСНОВКА 

Регламентът на Европейския парламент и на Съвета за осигуряване на трансграничната 

преносимост на услугите за онлайн съдържание в рамките на вътрешния пазар е 

съществен компонент за осигуряване на действителното създаване на единен цифров 

пазар и поставяне н основите на цифров съюз в Европейския съюз. 

В качеството си на регламент, той ще наложи обвързващо задължение на всички 

държави членки, от датата на влизането си в сила, да хармонизират в областта, за която 

са отговорни, като по този начин дадат на ползвателите трансграничен достъп в целия 

ЕС до услуги за съдържание, за които те са подписали договори в държавата членка, в 

която пребивават. Той разширява също така способността на доставчиците да 

предоставят услуги, за които имат подписан договор в една държава членка, в целия 

ЕС. 

В допълнение към определянето на процедурите, които трябва да се следват в процеса 

на осигуряване на преносимост, регламентът формулира също така основните 

определения за този процес и за развитието на цифровия съюз. 

Настоящото становище има за цел да внесе подобрения и разяснения по някои точки, 

както е посочено по-долу.  

Обхванато съдържание 

Съдържанието, обхванато от настоящия регламент, включва онлайн услуги и 

съдържание, като музика, игри, филми, забавни програми и спортни прояви, които 

следва да бъдат достъпни не само в държавата членка на пребиваване на абонатите, но 

и когато последните временно пребивават в други държави — членки на Съюза. 

Добавянето на развлекателните игри като цел на регламента има за цел да укрепи 

базата за изпълнението му.        

Разграничаване между заплащането за услуги и заплащането за лицензионни 

такси 

Някои държави членки прилагат системи от такси  за достъп до услуги за онлайн 

съдържание от общ интерес. Заплащането на такси, и по-специално такси за 

разрешение за телевизия, не следва да се разглежда като заплащане. 

Гаранция, че доставчиците ще  бъдат обвързани от определените договорни 

условия, считано от датата на влизане в сила на настоящия регламент 

С цел да се гарантира, че преносимостта, предвидена по силата на настоящия 

регламент, не може да бъде предмет на промени, произтичащи от едностранни промени 

в договорите, задължението за обезпечаване на преносимост ще бъде обвързващо, 

което означава, че страните не могат да го изключат, да ползват дерогации от него, 

нито да променят нейния ефект, по силата на договор или едностранно от доставчика 

на услуги.   Освен това, не следва да се допуска доставчиците и носителите на права, 

свързани с предоставянето на услуги за онлайн съдържание, да заобикалят прилагането 

на настоящия регламент, като избират правото на трета държава, която не е членка на 

ЕС, като приложимото право за договори, сключени между тях, или за договори между 
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доставчици и абонати.   

Задължение за предоставяне на информация относно качеството на услугата 

Когато качеството на онлайн достъпа, избран от абонат, който временно се намира в 

друга държава членка, не позволява на доставчика да предоставя същото качество на 

услугата, доставчикът следва да не носи отговорност за това положение, но следва да 

информира потребителя за възможния спад в качеството на услугите. Ако съществува 

споразумение относно гарантираното референтно качество, доставчикът ще бъде 

обвързан от посоченото споразумение, и не може да начислява за него по-висока цена 

на абоната.  

Определение за абонат 

Прави се пояснение в смисъл, че заплащането, не е определящ фактор в определението 

на абонат.  

Определение за потребител 

Определението за потребител е разширено, така че да включва юридически лица, при 

условие че те действат за цели, които са извън техните търговия, предприемаческа 

дейност, занаят или професия. 

Определение на държавата членка на пребиваване 

Определението за държава членка на пребиваване е подсилено в смисъл, че това 

означава държавата членка, в която абонатът пребивава обичайно или в която се 

завръща редовно след временен престой в друга държава.   

Определение на „временно пребивава“ 

Засилва се непостоянният характер, свързан с посоченото определение.  

Проверка на държавата членка на пребиваване за абонат 

Предлага се действителната проверка от доставчика на мястото на пребиваване на 

абоната, в случаите, когато няма плащане, да се извършва въз основа на мястото на 

пребиваване за данъчни цели, документ за самоличност или друг валиден документ, 

който удостоверява мястото на пребиваване на абоната.  

Технологична неутралност 

С цел да се обезпечи технологичната неутралност, потребителите следва да имат 

свобода на избор относно вида пособие или технология, сред наличните на пазара, с 

който да имат достъп до онлайн съдържание.  

Дата на прилагане 

Като разумен срок се предлага регламентът да се прилага, считано от 12 месеца след 

неговото публикуване, което не пречи на доставчиците на услуги да обезпечат 

преносимост, веднага щом бъдат в състояние да го сторят в съответствие с 
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публикувания регламент. 

ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 

правни въпроси да вземе предвид следните изменения: 

Изменение   1 

Предложение за регламент 

Позоваване 1 a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 – като взе предвид Хартата на 

основните права на Европейския съюз, 

Обосновка 

Хартата е нашият основен правен референтен документ на най-високо равнище за 

защита на личните данни и неприкосновеността на личния живот, които на свой ред 

са основен въпрос в настоящия регламент, и съответно трябва да бъде спомената в 

позоваванията. 

 

Изменение  2 

Предложение за регламент 

Съображение 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(1) Тъй като вътрешният пазар 

включва пространство без вътрешни 

граници, което се основава, наред с 

другото, на свободното движение на 

услуги и хора, е необходимо да се 

гарантира, че потребителите могат да 

използват услугите за онлайн 

съдържание, които предлагат достъп до 

съдържание, като музика, игри, филми 

или спортни събития, не само на 

територията на тяхната държава членка 

на пребиваване, но и когато временно 

пребивават в други държави — членки 

на Съюза. Ето защо пречките, които 

затрудняват достъпа и използването на 

тези услуги в чужбина, следва да се 

премахнат. 

(1) Тъй като вътрешният пазар 

включва пространство без вътрешни 

граници, което се основава, наред с 

другото, на свободното движение на 

услуги и хора, е необходимо да се 

гарантира, че потребителите могат да 

използват услугите за онлайн 

съдържание, които предлагат достъп до 

съдържание, като музика, игри, филми, 

забавни програми или спортни събития, 

не само на територията на тяхната 

държава членка на пребиваване, но и 

когато временно пребивават в други 

държави — членки на Съюза. Ето защо 

пречките, които затрудняват достъпа и 

използването на тези услуги в чужбина, 

следва да се премахнат възможно най-
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бързо, тъй като безпрепятственият 

достъп на потребителите до 

услугите за аудиовизуално онлайн 

съдържание в рамките на целия 

Европейски съюз е ключов за доброто 

функциониране на цифровия единен 

пазар. 

 

Изменение  3 

Предложение за регламент 

Съображение 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(2) Технологичното развитие, което 

води до все по-голямо разпространение 

на преносими изделия, като таблети и 

смартфони, непрекъснато улеснява 

използването на услугите за онлайн 

съдържание, като осигурява достъп до 

тях независимо от местоположението на 

потребителите. Налице е бързо растящо 

търсене от страна на потребителите във 

връзка с достъпа до съдържание и 

иновативни онлайн услуги не само на 

територията на тяхната държава на 

произход, но и когато временно 

пребивават в друга държава — членка 

на Съюза. 

(2) Технологичното развитие, което 

води до все по-голямо разпространение 

на преносими изделия, като таблети и 

смартфони, непрекъснато улеснява 

използването на услугите за онлайн 

съдържание, като осигурява достъп до 

тях независимо от местоположението на 

потребителите. Налице е бързо растящо 

търсене от страна на потребителите във 

връзка с достъпа до съдържание и 

иновативни онлайн услуги не само на 

територията на тяхната държава членка 

на пребиваване, но и когато временно 

пребивават в друга държава – членка на 

Съюза. 

 

Изменение  4 

Предложение за регламент 

Съображение 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(3) Все по-често потребителите 

сключват договори с доставчици на 

услуги за онлайн съдържание. Въпреки 

това потребителите, които временно 

пребивават в друга държава — членка 

на Съюза, често нямат достъп и не могат 

да използват услугите за онлайн 

съдържание, за които имат право да 

(3) Все по-често потребителите 

сключват договори срещу заплащане, 

както и без заплащане с доставчици на 

услуги за онлайн съдържание. Въпреки 

това потребителите, които временно 

пребивават в друга държава – членка на 

Съюза, често нямат достъп и не могат да 

използват услугите за онлайн 

съдържание, за които имат право да 
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използват в държавата си на произход. използват в държавата си на 

пребиваване, което противоречи на 

целта на единния пазар и на 

гладкото, ефикасно развитие на 

цифровата икономика на ЕС. 

 

Изменение  5 

Предложение за регламент 

Съображение 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(4) Съществуват редица пречки, 

които възпрепятстват предоставянето на 

тези услуги на потребителите, които 

временно пребивават в друга държава 

членка. Някои онлайн услуги включват 

съдържание, като музика, игри или 

филми, което е защитено с авторско 

право и/или сродните му права съгласно 

правото на Съюза. По-конкретно 

пречките пред трансграничната 

преносимост на услугите за онлайн 

съдържание произтичат от факта, че 

правата за предаване на съдържанието, 

защитено с авторско право и/или 

сродните му права, като аудиовизуални 

произведения например, често са 

лицензионни за съответната територия, 

както и от факта, че доставчиците на 

онлайн услуги могат да изберат да 

обслужват само определени пазари. 

(4) Съществуват редица пречки, 

които възпрепятстват предоставянето на 

тези услуги на потребителите, които 

временно пребивават в друга държава 

членка. Някои онлайн услуги включват 

съдържание, като музика, игри, забавни 

програми или филми, което е защитено 

с авторско право и/или сродните му 

права съгласно правото на Съюза. По-

конкретно пречките пред 

трансграничната преносимост на 

услугите за онлайн съдържание 

произтичат от факта, че правата за 

предаване на съдържанието, защитено с 

авторско право и/или сродните му 

права, като аудиовизуални 

произведения например, често са 

лицензионни за съответната територия, 

както и от факта, че доставчиците на 

онлайн услуги могат да изберат да 

обслужват само определени пазари. 

 

Изменение  6 

Предложение за регламент 

Съображение 6 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (6a) Предоставянето на услуги за 

онлайн съдържание на потребители, 

които временно пребивават в друга 

държава членка, може да бъде 

затруднено от липсата на 
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инфраструктура, което може да 

създаде изкуствени бариери, особено 

за малки или изолирани общности. 

 В този контекст поетият от 

държавите членки ангажимент да 

постигнат целите за минимални 

скорости на изтегляне от 30 Mbps за 

всички  до 2020 г., е от решаващо 

значение, за да се създадат условия за 

висока свързаност за всички.  

 За да се постигне тази цел и предвид 

факта, че бързо нарастващият 

безжичен широколентов трафик 

превръща в необходимост 

разширяването на капацитета на 

безжичната мрежа, ще бъде от 

огромно значение да се постигне по-

убедителен общоевропейски подход за 

управление в областта на 

радиочестотния спектър в целия 

Съюз. 

 

Изменение  7 

Предложение за регламент 

Съображение 12 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(12) Поради това целта на настоящия 

регламент е да се приспособи правната 

рамка, за да се гарантира, че 

разрешенията във връзка с правата няма 

повече да създават пречки пред 

трансграничната преносимост на 

услугите за онлайн съдържание в Съюза 

и че тази трансгранична преносимост 

може да се осигури. 

(12) Поради това една от целите на 

стратегията за цифровия единен 

пазар и цел на настоящия регламент е 

да се приспособи правната рамка, за да 

се гарантира, че разрешенията във 

връзка с правата няма повече да 

създават пречки пред трансграничната 

преносимост на услугите за онлайн 

съдържание в Съюза и че тази 

трансгранична преносимост може да се 

осигури без допълнителни разходи. 

 

Изменение   8 

Предложение за регламент 

Съображение 13 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(13) Ето защо настоящият регламент 

следва да се прилага към услугите за 

онлайн съдържание, които, след като 

доставчикът им е получил съответните 

права от носителите им за дадена 

територия, се предоставят на абонатите 

съгласно договор по всякакъв начин, 

включително поточно предаване, 

изтегляне или каквато и да е друга 

техника, която позволява използването 

на това съдържание. Регистрацията за 

получаване на предупреждения във 

връзка със съдържанието или самото 

приемане на HTML бисквитки не следва 

да се счита за договор за предоставяне 

на услуга за онлайн съдържание за 

целите на настоящия регламент. 

(13) Ето защо настоящият регламент 

следва да се прилага към услугите за 

онлайн съдържание, които, след като 

доставчикът им е получил съответните 

права от носителите им за дадена 

територия, се предоставят на абонатите 

съгласно договор по всякакъв начин, 

включително поточно предаване, 

приложения, изтегляне или каквато и да 

е друга техника, която позволява 

използването на това съдържание. 

Регистрацията за получаване на 

предупреждения във връзка със 

съдържанието или самото приемане на 

HTML бисквитки не следва да се счита 

за договор за предоставяне на услуга за 

онлайн съдържание за целите на 

настоящия регламент. Също така от 

обхвата на настоящия регламент 

трябва да се изключат онези услуги за 

онлайн съдържание, предоставяни въз 

основа на общоевропейски лицензи 

съгласно Директива 2014/26/ЕС. 

 

Изменение   9 

Предложение за регламент 

Съображение 15 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(15) Настоящият регламент следва да 

се прилага само към услугите за онлайн 

съдържание, до които абонатите могат 

действително да имат достъп и да 

използват в държавата членка, където 

обичайно пребивават, независимо от 

мястото, тъй като не е уместно да се 

изисква от доставчиците на услуги, 

които не предлагат преносими услуги в 

държавата си на произход, да предлагат 

такива в чужбина. 

(15) Настоящият регламент следва да 

се прилага само към услугите за онлайн 

съдържание, до които абонатите могат 

действително да имат достъп и да 

използват в държавата членка, където 

обичайно пребивават, независимо от 

мястото, тъй като не е уместно да се 

изисква от доставчиците на услуги, 

които не са в състояние да предлагат 

преносими услуги в държавата членка 

на пребиваване на абоната, да 

предлагат такива в чужбина. 

Независимо от това, за да има 

настоящият регламент значително и 

практическо въздействие върху 
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живота на крайните ползватели, е 

важно носителите на права да бъдат 

насърчавани във все по-голяма степен 

да разрешават на доставчиците на 

услуги да предлагат преносими услуги 

на национално равнище. 

 

Изменение  10 

Предложение за регламент 

Съображение 16 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(16) Настоящият регламент следва да 

се прилага към услугите за онлайн 

съдържание, които се предоставят 

срещу заплащане. Доставчиците на 

такива услуги могат да проверяват 

държавата членка на пребиваване на 

абонатите си. Правото на използване на 

услуга за онлайн съдържание следва да 

се счита за придобито вследствие на 

заплащане, независимо дали то е 

извършено направо на доставчика на 

услугата за онлайн съдържание или на 

друга страна, например доставчик, 

предлагащ пакет от далекосъобщителна 

услуга и услуга за онлайн съдържание, 

предоставяна от друг доставчик. 

(16) Настоящият регламент следва да 

се прилага към услугите за онлайн 

съдържание, които се предоставят 

срещу заплащане. Доставчиците на 

такива услуги могат да проверяват 

държавата членка на пребиваване на 

абонатите си. Правото на използване на 

услуга за онлайн съдържание следва да 

се счита за придобито вследствие на 

заплащане, независимо дали то е 

извършено направо на доставчика на 

услугата за онлайн съдържание или на 

друга страна, например доставчик, 

предлагащ пакет от далекосъобщителна 

услуга и услуга за онлайн съдържание, 

предоставяна от друг доставчик. 

Заплащането на такси, и по-

специално такси за разрешение за 

телевизионно или друго излъчване, не 

следва да се разглежда като 

заплащане за целите на настоящия 

регламент. 

 

Изменение  11 

Предложение за регламент 

Съображение 17 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(17) Услугите за онлайн съдържание, 

които се предоставят без заплащане, са 

също включени в обхвата на 

(17) Услугите за онлайн съдържание, 

които се предоставят без заплащане, 

или при заплащане на задължителна 
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настоящия регламент до степента, в 

която доставчиците проверяват 

държавата членка на пребиваване на 

абонатите си. Услугите за онлайн 

съдържание, предоставяни без 

заплащане и чиито доставчици не 

проверяват държавата членка на 

пребиваване на абонатите си, следва 

да не са в обхвата на настоящия 

регламент, тъй като включването им 

би представлявало съществена 

промяна в начина, по който тези 

услуги се предоставят, и би породило 

несъразмерни разходи. Що се отнася 

до проверката на държавата членка 

на пребиваване на абоната, следва да 

се разчита на данни, като заплащане 

на лицензионна такса за други услуги, 

предоставяни в държавата членка на 

пребиваване, съществуването на 

договор за интернет или телефонна 

връзка, ІР адрес или други начини за 

автентикация, ако тези данни дават 

възможност на доставчика да получи 

информация за държавата членка на 

пребиваване на абонатите си. 

такса, като например такса за 

излъчване, ще имат възможност да 

бъдат включени в обхвата на 

настоящия регламент, ако 

доставчиците решат така и при 

условие че спазват изискванията за 

проверка на държавата членка на 

пребиваване, уредени в настоящия 

регламент, по същия начин, по който и 

доставчиците на услуги за онлайн 

съдържание, които се предоставят 

срещу заплащане. Ако решат това, те 

следва да информират абонатите и 

носителите на авторско право и 

сродните му права за решението си да 

се възползват от тази възможност. 

 

Изменение  12 

Предложение за регламент 

Съображение 18 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(18) За да се осигури трансграничната 

преносимост на услугите за онлайн 

съдържание, е необходимо да се изисква 

от доставчиците на онлайн услуги да 

дават възможност на абонатите си да 

използват услугата в държавата членка 

на тяхното временно пребиваване, като 

им гарантират достъп до същото 

съдържание, същите видове и брой 

устройства, за същия брой ползватели и 

диапазон от възможности, както тези, 

които са предлагани в тяхната държава 

членка на пребиваване. Това е 

задължително и ето защо страните не 

(18) За да се осигури трансграничната 

преносимост на услугите за онлайн 

съдържание, е необходимо да се изисква 

от доставчиците на онлайн услуги да 

дават възможност на абонатите си да 

използват услугата в държавата членка 

на тяхното временно пребиваване, като 

им гарантират достъп до същото 

съдържание, същите видове и брой 

устройства, за същия брой ползватели и 

диапазон от възможности, както тези, 

които са предлагани в тяхната държава 

членка на пребиваване, без да се засяга 

възможността за осъществяване на 



 

PE583.955v02-00 12/27 AD\1105124BG.doc 

BG 

могат да го изключват, да предвиждат 

изключения от него или да променят 

последиците от него. Всякакви действия 

от страна на доставчик на услуга, които 

биха възпрепятствали абонатите да имат 

достъп или да използват услугата, 

когато временно пребивават в държава 

членка, например ограничения на 

възможностите на услугата или 

качеството на предоставяне на услугата, 

би представлявало заобикаляне на 

задължението за осигуряване на 

трансграничната преносимост на 

услугите за онлайн съдържание и 

поради това би противоречало на 

настоящия регламент. 

достъп до местната версия на 

съдържанието, която е налична в 

държавата членка на временно 

пребиваване. Това е задължително и ето 

защо страните не могат да го изключват, 

да предвиждат изключения от него или 

да променят последиците от него, нито 

чрез договор, нито едностранно от 

доставчика на услуги. Всякакви 

действия от страна на доставчик на 

услуга или носител на права, които 

биха възпрепятствали абонатите да имат 

достъп или да използват услугата, 

когато временно пребивават в държава 

членка, различна от държавата 

членка на пребиваване, например 

ограничения на възможностите на 

услугата или качеството на 

предоставяне на услугата, би 

представлявало заобикаляне на 

задължението за осигуряване на 

трансграничната преносимост на 

услугите за онлайн съдържание и 

поради това би противоречало на 

настоящия регламент. 

 

Изменение  13 

Предложение за регламент 

Съображение 19 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(19) Изискването да се предоставят 

услуги за онлайн съдържание на 

абонатите, временно пребиваващи в 

държави членки, различни от тези на 

пребиваването им, с еднакво качество, 

както в държавата членка на 

пребиваване, може да доведе до по-

високи разходи за доставчиците на 

услуги, а оттам и до по-големи разходи 

за абонатите. Ето защо не е 

целесъобразно да се изисква с 

настоящия регламент доставчикът на 

услуга за онлайн съдържание да взема 

мерки за осигуряване на качество на 

предоставяне на такива услуги, което 

(19) Изискването да се предоставят 

услуги за онлайн съдържание на 

абонатите, временно пребиваващи в 

държави членки, различни от тези на 

пребиваването им, с еднакво качество, 

както в държавата членка на 

пребиваване, може да доведе до по-

високи разходи за доставчиците на 

услуги, а оттам и до по-големи разходи 

за абонатите. Ето защо не е 

целесъобразно да се изисква с 

настоящия регламент доставчикът на 

услуга за онлайн съдържание да взема 

мерки за осигуряване на качество на 

предоставяне на такива услуги, което 
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надвишава това при местния онлайн 

достъп, избран от абоната, когато 

временно пребивава в друга държава 

членка. В такива случаи доставчикът не 

е отговорен, ако качеството на 

предоставянето на услугата е по-ниско. 

Независимо от това, ако доставчикът 

изрично се съгласи да гарантира 

определено качество на предоставяне за 

абонатите, които временно пребивават в 

други държави членки, той е задължен 

вследствие на съгласието си. 

надвишава това при местния онлайн 

достъп, избран от абоната, когато 

временно пребивава в друга държава 

членка. В такива случаи доставчикът не 

е отговорен, ако качеството на 

предоставянето на услугата е по-ниско, 

при условие че загубата на качество 

може да бъде ясно отдадена на 

обективни причини, като ниски 

показатели на местната мрежова 

инфраструктура. Независимо от това, 

ако доставчикът изрично се съгласи да 

гарантира определено качество на 

предоставяне за абонатите, които 

временно пребивават в други държави 

членки, той е задължен вследствие на 

съгласието си, без да може да изисква 

по-високо заплащане за това или да 

налага допълнителна административна 

тежест на абоната. Компетентните 

контролни органи на пазара следва 

периодично да проследяват 

целесъобразността на обясненията, 

предоставяни от доставчиците, в 

случай че качеството на 

предоставените услуги е по-ниско. 

 

Изменение   14 

Предложение за регламент 

Съображение 20 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(20) За да могат доставчиците на 

услуги за онлайн съдържание да 

изпълнят задължението за осигуряване 

на трансгранична преносимост на 

услугите си, без да придобиват 

съответните права в друга държава 

членка, е необходимо да се постанови, 

че тези доставчици на услуги, които 

законно предоставят преносими услуги 

за онлайн съдържание в държавата 

членка на пребиваване на абонатите, 

винаги имат право да предоставят 

такива услуги на тези абонати, когато те 

временно пребивават в друга държава 

(20) За да могат доставчиците на 

услуги за онлайн съдържание да 

изпълнят задължението за осигуряване 

на трансгранична преносимост на 

услугите си, без да придобиват 

съответните права в друга държава 

членка, е необходимо да се постанови, 

че тези доставчици на услуги, които 

законно предоставят преносими услуги 

за онлайн съдържание в държавата 

членка на пребиваване на абонатите, 

винаги имат право да предоставят 

такива услуги на тези абонати, когато те 

временно пребивават в друга държава 
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членка. Това следва да се постигне, като 

се предвиди, че предоставянето, 

достъпът и използването на такава 

услуга за онлайн съдържание следва да 

се считат за извършени в държавата 

членка на пребиваване на абоната. 

членка. Това следва да се постигне, като 

се предвиди, че предоставянето, 

достъпът и използването на такава 

услуга за онлайн съдържание следва да 

се считат за извършени в държавата 

членка на пребиваване на абоната. 

Настоящият регламент не пречи на 

доставчика да предлага на своя 

абонат, който временно пребивава в 

друга държава членка, услуга за 

онлайн съдържание, която 

доставчикът законно предоставя в 

тази държава членка. 

 

Изменение  15 

Предложение за регламент 

Съображение 21 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(21) Що се отнася до разрешенията 

във връзка с авторското право и 

сродните му права, това означава, че 

съответните действия по 

възпроизвеждане, публично представяне 

и разпространение на произведения и 

други защитени обекти, както и 

действия по извличане или повторна 

употреба във връзка с бази данни, 

защитени със sui generis права, които се 

извършват при предоставяне на 

услугата на абонати, временно 

пребиваващи в държава членка, 

различна от тяхната държава членка на 

пребиваване, следва да се считат за 

осъществени в държавата членка на 

пребиваване на абонатите. Ето защо 

следва да се счита, че доставчиците на 

услуги извършват тези действия въз 

основа на съответните разрешения от 

засегнатите носители на права за 

държавата членка на пребиваване на 

тези абонати. Когато доставчиците на 

услуги могат да извършват действия по 

публично представяне или по 

възпроизвеждане в държавата членка на 

абоната въз основа на разрешение от 

(21) Що се отнася до разрешенията 

във връзка с авторското право и 

сродните му права, това означава, че 

съответните действия по 

възпроизвеждане, публично представяне 

и разпространение на произведения и 

други защитени обекти, както и 

действия по извличане или повторна 

употреба във връзка с бази данни, 

защитени със sui generis права, които се 

извършват при предоставяне на 

услугата на абонати, временно 

пребиваващи в държава членка, 

различна от тяхната държава членка на 

пребиваване, следва да се считат за 

осъществени в държавата членка на 

пребиваване на абонатите. Ето защо 

следва да се счита, че доставчиците на 

услуги извършват тези действия въз 

основа на съответните разрешения от 

засегнатите носители на права за 

държавата членка на пребиваване на 

тези абонати. Когато доставчиците на 

услуги могат да извършват действия по 

публично представяне или по 

възпроизвеждане в държавата членка на 

абоната въз основа на разрешение от 
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съответните носители на права, 

абонатът, който временно пребивава в 

държава членка, различна от неговата 

държава членка на пребиваване, следва 

да има достъп и да използва услугата и 

когато е необходимо, да извършва 

съответните действия по 

възпроизвеждане, като изтегляне 

например, които той би имал право да 

извърши в своята държава членка на 

пребиваване. Предоставянето на услуга 

за онлайн съдържание от доставчик на 

услуга на абонат, който временно 

пребивава в държава членка, различна 

от неговата държава членка на 

пребиваване, и използването на услугата 

от този абонат съгласно настоящия 

регламент не следва да представляват 

нарушаване на авторското право и на 

сродните му права или на които и да 

било други права от значение за 

използването на съдържанието в 

рамките на услугата. 

съответните носители на права, 

абонатът, който временно пребивава в 

държава членка, различна от неговата 

държава членка на пребиваване, следва 

да има достъп и да използва услугата и 

когато е необходимо, да извършва 

съответните действия по 

възпроизвеждане, като изтегляне 

например, които той би имал право да 

извърши в своята държава членка на 

пребиваване. Предоставянето на услуга 

за онлайн съдържание от доставчик на 

услуга на абонат, който временно 

пребивава в държава членка, различна 

от неговата държава членка на 

пребиваване, и използването на услугата 

от този абонат съгласно настоящия 

регламент не следва да представляват 

нарушаване на авторското право и на 

сродните му права или на които и да 

било други права от значение за 

използването на съдържанието в 

рамките на услугата. Правото на 

трансграничен достъп до цифрово 

съдържание онлайн, придобито в 

държавата членка на пребиваване, се 

ограничава изключително за лична 

употреба. 

 

Изменение  16 

Предложение за регламент 

Съображение 22 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(22) Доставчиците на услугите не 

следва да са отговорни за нарушаване на 

каквито и да било договорни клаузи, 

противоречащи на задължението за 

осигуряване на възможност на 

абонатите си да използват услугата в 

държавата членка на временното им 

пребиваване. Поради това клаузите в 

договорите, предназначени за забрана 

или ограничаване на трансграничната 

преносимост на услугите за онлайн 

(22) Доставчиците на услугите не 

следва да са отговорни за нарушаване на 

каквито и да било договорни клаузи, 

противоречащи на задължението за 

осигуряване на възможност на 

абонатите си да използват услугата в 

държавата членка на временното им 

пребиваване. Поради това клаузите в 

договорите, предназначени за забрана 

или ограничаване на трансграничната 

преносимост на услугите за онлайн 

съдържание, не следва да се прилагат. 
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съдържание, не следва да се прилагат. Не следва да се допуска доставчиците 

и носителите на права, свързани с 

предоставянето на услуги за онлайн 

съдържание, да заобикалят 

прилагането на настоящия 

регламент, като избират правото на 

трета държава, която не е членка на 

ЕС, като приложимото право за 

договори, сключени между тях, или за 

договори между доставчици и 

абонати. 

 

Изменение  17 

Предложение за регламент 

Съображение 23 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(23) Доставчиците на услугите следва 

да гарантират, че абонатите им са 

надлежно информирани за условията за 

използване на услугите за онлайн 

съдържание в държавите членки, 

различни от тяхната държава членка на 

пребиваване. Настоящият регламент 

дава възможност на носителите на 

права да изискват доставчикът на 

услугата действително да проверява 

дали услугата за онлайн съдържание е 

предоставена съгласно настоящия 

регламент. Въпреки това е необходимо 

да се гарантира, че нужното за 

извършване на проверката е в рамките 

на разумното и не се надхвърля 

необходимото за постигане на тази цел. 

Примери за необходими технически и 

организационни мерки могат да 

включват анализ на част от ІР 

адресите вместо постоянно 

наблюдение на мястото на 

осъществяване на достъпа, прозрачна 

информация, предоставяна на лицата за 

методите, използвани за проверка, както 

и какви са целите ѝ, и подходящи мерки 

за сигурност. Като се има предвид, че за 

целите на проверката не е важно 

мястото, а по-скоро държавата членка, в 

(23) Доставчиците на услугите следва 

да гарантират, доколкото е възможно, 

че абонатите им са надлежно 

информирани за условията и степента 

на използване на услугите за онлайн 

съдържание в държавите членки, 

различни от тяхната държава членка на 

пребиваване. Настоящият регламент 

изисква от доставчика на услугата 

действително да проверява дали 

услугата за онлайн съдържание е 

предоставена съгласно настоящия 

регламент. Въпреки това е необходимо 

да се гарантира, че нужното за 

извършване на проверката запазва 

възможността доставчиците на 

услуги да въвеждат иновации, е в 

рамките на разумното, е неинвазивно и 

не се надхвърля необходимото за 

постигане на тази цел. Примери за 

необходими технически и 

организационни мерки следва да се 

основават на електронните средства 

за идентификация към момента на 

абониране вместо постоянно 

наблюдение на мястото на 

осъществяване на достъпа, прозрачна 

информация, предоставяна на лицата за 

методите, използвани за проверка, както 
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която абонатът осъществява достъп до 

услугата, за целта не следва да се 

събират и обработват данни за точните 

места. Аналогично, когато е достатъчна 

автентикацията на абонат с оглед на 

предоставяне на услугата, не следва да 

се изисква идентификацията му. 

и какви са целите ѝ, и подходящи мерки 

за сигурност. Като се има предвид, че за 

целите на проверката не е важно 

мястото, а по-скоро държавата членка, в 

която абонатът осъществява достъп до 

услугата, за целта не следва да се 

събират и обработват данни за точните 

места. Аналогично, когато е достатъчна 

автентикацията на абонат с оглед на 

предоставяне на услугата, не следва да 

се изисква идентификацията му. 

Процесът на проверка следва да се 

извършва по прост и некумулативен 

начин, гарантиращ 

неприкосновеността на личния 

живот и защитата на данните, като 

се използва колкото е възможно 

повече информация, която вече е 

законно на разположение на 

доставчика, и най-умерените и 

опростени налични методи. 

 

Изменение   18 

Предложение за регламент 

Съображение 23 a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 23a) За целите на настоящия 

регламент никой потребител не 

може да декларира, че обичайното му 

пребиваване е в повече от една 

държава членка. 

 

Изменение  19 

Предложение за регламент 

Съображение 24 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(24) Настоящият регламент зачита 

основните права и съблюдава 

принципите, признати в Хартата на 

основните права на Европейския съюз. 

Съответно настоящият регламент следва 

(24) Настоящият регламент зачита 

основните права и съблюдава 

принципите, признати в Хартата на 

основните права на Европейския съюз. 

Съответно настоящият регламент следва 
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да се тълкува и прилага съгласно тези 

права и принципи, и в частност съгласно 

правото на зачитане на личния и 

семейния живот, правото на защита на 

личните данни, свободата на изразяване 

на мнение и свободата на стопанската 

инициатива. При обработката на лични 

данни съгласно настоящия регламент 

следва да се спазват основните права, 

включително правото на зачитане на 

личния и семейния живот и правото на 

защита на личните данни съгласно 

членове 7 и 8 от Хартата на основните 

права на Европейския съюз, и тази 

обработка трябва да се извършва 

съгласно директиви 95/46/ЕО и 

2002/58/ЕО. По-конкретно доставчиците 

на услуги трябва да гарантират, че 

обработката на лични данни съгласно 

настоящия регламент трябва да е 

необходима и съразмерна с оглед на 

постигане на съответната цел. 

да се тълкува и прилага съгласно тези 

права и принципи, и в частност съгласно 

правото на зачитане на личния и 

семейния живот, правото на защита на 

личните данни, свободата на изразяване 

на мнение и свободата на стопанската 

инициатива. При обработката на лични 

данни съгласно настоящия регламент 

следва да се спазват основните права, 

включително правото на зачитане на 

личния и семейния живот, правото на 

защита на личните данни и правото на 

интелектуална собственост съгласно 

членове 7, 8 и и 17 от Хартата на 

основните права на Европейския съюз, и 

тази обработка трябва да се извършва 

съгласно Регламент (ЕС) № 2016/67927 

и Директива 2002/58/ЕО28. По-

конкретно доставчиците на услуги 

трябва да гарантират, че обработката на 

лични данни съгласно настоящия 

регламент трябва да е необходима и 

съразмерна с оглед на постигане на 

съответната цел. 

__________________ __________________ 

27 Директива 95/46/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета от 24 октомври 

1995 г. за защита на физическите лица 

при обработването на лични данни и за 

свободното движение на тези данни 

(ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31 – 50). 

27 Регламент (ЕС) 2016/679 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

27 април 2016 г. относно защитата на 

физическите лица във връзка с 

обработването на лични данни и 

относно свободното движение на 

такива данни и за отмяна на 

Директива 95/46/EО (OВ L 119, 

4.5.2016 г., стр. 1). 

28 Директива 2002/58/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета от 

12 юли 2002 г. относно обработката на 

лични данни и защита на правото на 

неприкосновеност на личния живот в 

сектора на електронните комуникации 

(Директива за правото на 

неприкосновеност на личния живот и 

електронни комуникации), (OВ L 201, 

31.7.2002 г., стр. 37), изменена с 

директиви 2006/24/ЕО и 2009/136/ЕО. 

28 Директива 2002/58/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета от 

12 юли 2002 г. относно обработката на 

лични данни и защита на правото на 

неприкосновеност на личния живот в 

сектора на електронните комуникации 

(Директива за правото на 

неприкосновеност на личния живот и 

електронни комуникации), (OВ L 201, 

31.7.2002 г., стр. 37), изменена с 

директиви 2006/24/ЕО и 2009/136/ЕО. 
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Изменение   20 

Предложение за регламент 

Съображение 25 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(25) Настоящият регламент не следва 

да засяга прилагането на правилата за 

конкуренцията, и по-специално членове 

101 и 102 от Договора. Правилата, 

предвидени в настоящия регламент, не 

следва да се използват за ограничаване 

на конкуренцията по начин, който 

противоречи на Договора. 

(25) Настоящият регламент не следва 

да засяга прилагането на правилата за 

конкуренцията, и по-специално членове 

101 и 102 от Договора. Правилата, 

предвидени в настоящия регламент, не 

следва да се използват за ограничаване 

на конкуренцията по начин, който 

противоречи на Договора. Също така 

настоящият регламент не трябва да 

се прилага за онези услуги за онлайн 

съдържание, за които вече се 

предлагат общоевропейски лицензи 

съгласно Директива 2014/26/ЕС. 

Изменение  21 

Предложение за регламент 

Съображение 26 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(26) Договорите, съгласно които се 

дава разрешение за съдържанието, 

обикновено се сключват за относително 

продължителен срок. По тази причина и 

за да се гарантира, че всички 

потребители, пребиваващи в Съюза, 

могат да се възползват своевременно от 

трансграничната преносимост на 

услугите за онлайн съдържание при 

равни условия и без ненужно забавяне, 

настоящият регламент следва да се 

прилага и към сключените договори и 

придобитите права преди датата на 

прилагането му, ако те са от значение за 

трансграничната преносимост на 

услугата за онлайн съдържание, 

предоставена след тази дата. Това е 

необходимо и за да се гарантират 

еднакви условия за доставчиците на 

услуги във вътрешния пазар, като се 

даде възможност на доставчиците, 

(26) Договорите, съгласно които се 

дава разрешение за съдържанието, 

обикновено се сключват за относително 

продължителен срок. По тази причина и 

за да се гарантира, че всички 

потребители, пребиваващи в Съюза, 

могат да се възползват своевременно от 

трансграничната преносимост на 

услугите за онлайн съдържание при 

равни условия и без ненужно забавяне, 

настоящият регламент следва да се 

прилага и към сключените договори и 

придобитите права преди датата на 

прилагането му, ако те са от значение за 

трансграничната преносимост на 

услугата за онлайн съдържание, 

предоставена след тази дата, без 

каквито и да било допълнителни 

разходи. Това е необходимо и за да се 

гарантират еднакви условия за 

доставчиците на услуги във вътрешния 
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сключили договори с носителите на 

права за дълъг срок, да предлагат 

трансграничната преносимост на 

абонатите си, независимо от 

възможността на доставчиците да 

предоговорят тези договори. Освен това 

тази разпоредба следва да гарантира, че 

когато доставчиците на услуги 

предприемат необходимото за 

трансграничната преносимост на 

услугите си, те ще могат да предлагат 

такава преносимост по отношение на 

цялото им онлайн съдържание. На 

последно място, с настоящия регламент 

следва също така да се даде възможност 

на носителите на права да не трябва да 

предоговарят своите действащи 

договори за разрешаване, за да се 

предлага трансграничната преносимост 

на услугите от страна на доставчиците. 

пазар, и в частност за МСП, като се 

даде възможност на доставчиците, 

сключили договори с носителите на 

права за дълъг срок, да предлагат 

трансграничната преносимост на 

абонатите си, независимо от 

възможността на доставчиците да 

предоговорят тези договори. Освен това 

тази разпоредба следва да гарантира, че 

когато доставчиците на услуги 

предприемат необходимото за 

трансграничната преносимост на 

услугите си, те ще могат да предлагат 

такава преносимост по отношение на 

цялото им онлайн съдържание. На 

последно място, с настоящия регламент 

следва също така да се даде възможност 

на носителите на права да не трябва да 

предоговарят своите действащи 

договори за разрешаване, за да се 

предлага трансграничната преносимост 

на услугите от страна на доставчиците. 

 

Изменение   22 

Предложение за регламент 

Съображение 29 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(29) Тъй като целта на настоящия 

регламент, а именно приспособяване на 

правната рамка така, че да се осигури 

трансграничната преносимост на 

услугите за онлайн съдържание в 

Съюза, не може да се постигне в 

достатъчна степен от държавите членки 

и поради своите мащаб и последици 

може да бъде по-добре постигната на 

равнището на Съюза, Съюзът може да 

приеме мерки в съответствие с 

принципа на субсидиарност, уреден в 

член 5 от Договора за Европейския 

съюз. В съответствие с принципа на 

пропорционалност, установен в същия 

член, настоящият регламент не 

надхвърля необходимото за постигането 

на своята цел. По тази причина 

(29) Тъй като целта на настоящия 

регламент, а именно приспособяване на 

правната рамка така, че да се осигури 

трансграничната преносимост на 

услугите за онлайн съдържание в 

Съюза, не може да се постигне в 

достатъчна степен от държавите членки 

и поради своите мащаб и последици 

може да бъде по-добре постигната на 

равнището на Съюза, Съюзът може да 

приеме мерки в съответствие с 

принципа на субсидиарност, уреден в 

член 5 от Договора за Европейския 

съюз. В съответствие с принципа на 

пропорционалност, установен в същия 

член, настоящият регламент не 

надхвърля необходимото за постигането 

на своята цел. По тази причина 
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настоящият регламент не засяга в 

значителна степен начина за 

разрешаване на правата и не задължава 

носителите на права и доставчиците на 

услуги да предоговарят договорите. 

Освен това настоящият регламент не 

изисква доставчиците да предприемат 

мерки, за да се гарантира качеството на 

предоставяне на услугите за онлайн 

съдържание извън държавата членка на 

пребиваване на абоната. На последно 

място, настоящият регламент не се 

прилага към доставчиците на услуги, 

които предлагат услуги без заплащане и 

които не проверяват държавата членка 

на пребиваване на абоната. Ето защо 

той не налага никакви несъразмерни 

разходи, 

настоящият регламент не засяга в 

значителна степен начина за 

разрешаване на правата и не задължава 

носителите на права и доставчиците на 

услуги да предоговарят договорите. 

Освен това настоящият регламент не 

изисква доставчиците да предприемат 

мерки, за да се гарантира качеството на 

предоставяне на услугите за онлайн 

съдържание извън държавата членка на 

пребиваване на абоната. На последно 

място, настоящият регламент не се 

прилага към доставчиците на услуги, 

които предлагат услуги без заплащане и 

които не проверяват държавата членка 

на пребиваване на абоната. Ето защо 

той не налага никакви несъразмерни 

разходи на доставчиците на услуги за 

онлайн съдържание, носителите на 

права или крайните ползватели, 

 

Изменение  23 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

С настоящия регламент се въвежда общ 

подход, за да се гарантира, че абонатите 

на услуги за онлайн съдържание в 

Съюза могат да имат достъп и да 

използват тези услуги, когато временно 

пребивават в държава членка. 

С настоящия регламент се въвежда общ 

подход, за да се гарантира, че когато 

временно пребивават в държава 

членка, различна от тяхната 

държава членка на пребиваване, 

абонатите на услуги за онлайн 

съдържание в Съюза могат да имат 

достъп и да използват тези услуги без 

допълнителни разходи и по същия 

начин, както когато пребивават в 

своята държава членка на пребиваване. 

 

Изменение  24 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – буква а 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) „абонат“ означава потребител, 

който съгласно договор с доставчик за 

предоставяне на услуга за онлайн 

съдържание може да има достъп и да 

използва такава услуга в държавата 

членка на пребиваване; 

а) „абонат“ означава потребител, 

който съгласно договор с доставчик за 

предоставяне на услуга за онлайн 

съдържание може да има достъп и да 

използва такава услуга в държавата 

членка на пребиваване срещу 

заплащане или без заплащане, ако 

съответният доставчик на услуга 

доброволно реши да спази 

изискванията по отношение на 

проверката на държавата членка на 

пребиваване; 

 

Изменение  25 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) „държава членка на пребиваване“ 

означава държавата членка, в която 

абонатът обичайно пребивава; 

в) „държава членка на пребиваване“ 

означава държавата членка, в която 

абонатът обичайно пребивава така, 

както е определена и предварително 

проверена в процеса на абониране; 

 

Изменение  26 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – буква г 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) „временно пребивава“ означава 

пребиваването на абонат в държава 

членка, различна от държавата членка 

на пребиваване; 

г) „временно пребивава“ означава 

пребиваването на абонат в държава 

членка, различна от държавата членка 

на пребиваване, независимо от 

действителната продължителност 

на това пребиваване, при условие че 

държавата членка на пребиваване е 

била проверена в съответствие с член 

2, параграф 2; 
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Изменение  27 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – буква д) – алинея 2 – точка 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(2) без заплащане, при условие че 

доставчикът е проверил държавата 

членка на пребиваване на абоната; 

(2) без заплащане, при условие че 

доставчикът действително е проверил 

държавата членка на пребиваване на 

абоната въз основа на негова онлайн 

декларация за държавата членка на 

пребиваване, въз основа на мястото 

на пребиваване за данъчни цели на 

абоната, неговата лична карта, 

електронни средства за 

идентификация, и по-специално 

заявената електронна 

идентификация в съответствие с 

Регламент (ЕС) № 910/2014; 

 

Изменение  28 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(1) Доставчикът на услуга за онлайн 

съдържание осигурява възможност на 

абонатите, които временно пребивават в 

държава членка, да имат достъп и да 

използват услугата за онлайн 

съдържание. 

(1) Доставчикът на услуга за онлайн 

съдържание срещу заплащане или без 

заплащане, но подлежаща на 

предварителна и пропорционална 

проверка на държавата членка на 

пребиваване на абоната, осигурява 

възможност на абонатите, които 

временно пребивават в държава членка, 

да имат достъп и да използват услугата 

за онлайн съдържание, за която те 

имат законен абонамент без 

допълнителни разходи. 

 

Изменение  29 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 3 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(3) Доставчикът на услуга за онлайн 

съдържание информира абоната за 

качеството на предоставяне на услугата 

за онлайн съдържание в случая по 

параграф 1. 

(3) Доставчикът на услуга за онлайн 

съдържание предоставя на абоната 

информация относно качеството на 

предоставяне на услугата за онлайн 

съдържание и евентуални 

ограничения, свързани с него, в случая 

по параграф 1 преди предоставянето 

ѝ. 

 

Изменение   30 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(1) Не се прилагат договорни клаузи, 

включително между носители на 

авторско право и сродните му права, 

носители на всякакви други права от 

значение за използване на съдържанието 

в услугите за онлайн съдържание и 

доставчици на услуги, както и между 

доставчици на услуги и абонати, които 

противоречат на член 3, параграф 1 и 

член 4. 

(1) Не се прилагат договорни клаузи, 

включително между носители на 

авторско право и сродните му права, 

носители на всякакви други права от 

значение за използване на съдържанието 

в услугите за онлайн съдържание и 

доставчици на услуги, както и такива 

между доставчици на услуги и абонати, 

които могат да имат ефект, 

възпиращ прилагането на настоящия 

регламент. 

 

Изменение   31 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(2) Независимо от параграф 1 

носителите на авторско право и 

сродните му права или носителите на 

всякакви други права върху 

съдържанието на услугите за онлайн 

съдържание могат да изискват от 

доставчика на услугата 

действително да проверява дали 

услугата за онлайн съдържание е 

заличава се 
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предоставена съгласно член 3, 

параграф 1, при условие че нужното 

за извършване на проверката е в 

рамките на разумното и не се 

надхвърля необходимото за постигане 

на целта ѝ. 

 

Изменение   32 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Обработката на личните данни в 

рамките на настоящия регламент, 

включително по-конкретно за 

проверката съгласно член 5, параграф 2, 

се извършва в съответствие с директиви 

95/46/ЕО и 2002/58/ЕО. 

Обработката на личните данни в 

рамките на настоящия регламент се 

извършва в съответствие с директиви 

95/46/ЕО и 2002/58/ЕО. 

 

Изменение  33 

Предложение за регламент 

Член 7 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 7а 

 Принцип на технологична 

неутралност 

 Потребителите имат свобода на 

избор относно вида пособие или 

технология, сред наличните на 

пазара, с който да имат достъп до 

онлайн съдържание и да ги сменят по 

свой избор. Предоставянето на 

преносими услуги не следва да бъде 

поставяно в зависимост от 

допълнителни технически изисквания 

и се извършва в технологично 

неутрална и оперативно съвместима 

хардуерна и софтуерна среда. 
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Изменение  34 

Предложение за регламент 

Член 7 б (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 7б 

 Оценка 

 Не по-късно от три години след 

влизането в сила на настоящия 

регламент Комисията извършва 

оценка на неговото прилагане и 

представя доклад, в който се излагат 

нейните заключения, на Европейския 

парламент и на Съвета. 

 Докладът включва оценка на 

използването на трансграничната 

преносимост и на средствата за 

проверка, като обръща особено 

внимание на въпроса дали намерените 

и прилагани решения имат 

положителен или отрицателен 

ефект върху развитието на цифровия 

единен пазар, и по целесъобразност, 

преценява необходимостта от 

преразглеждане. Ако е необходимо, 

докладът на Комисията се 

придружава от законодателно 

предложение. 

 

Изменение  35 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 2 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Той се прилага от [дата: 6 месеца след 

деня на публикуването му]. 

Той се прилага от [дата: 12 месеца след 

датата на публикуването му, което не 

пречи на доставчиците на услуги да 

обезпечат преносимост, веднага щом 

бъдат в състояние да го сторят в 

съответствие с настоящия 

регламент. 
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