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Изменение  145 

Нотис Мариас 

 

Предложение за директива 

Позоваване 1а (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 като взеха предвид Протокол (№ 1) 

към Договора за функционирането на 

Европейския съюз (ДФЕС) относно 

ролята на националните парламенти 

в Европейския съюз, 

Or. el 

 

Изменение  146 

Нотис Мариас 

 

Предложение за директива 

Позоваване 1б (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 като взеха предвид Протокол (№ 2) 

към Договора за функционирането на 

Европейския съюз (ДФЕС) относно 

прилагането на принципите на 

субсидиарност и на 

пропорционалност, 

Or. el 

Изменение  147 

Барбара Капел, Анджело Чока, Лоренцо Фонтана 

 

Предложение за директива 

Позоваване 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

след предаване на проекта на 

законодателния акт на националните 

след предаване на проекта на 

законодателния акт на националните 

парламенти и като взеха предвид 
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парламенти, техните мотивирани становища, 

Or. en 

 

Изменение  148 

Мортен Хелвег Петерсен 

 

Предложение за директива 

Съображение 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(3) В стратегията си за цифровия 

единен пазар Комисията подчерта, че 

прегледът на правната рамка за 

далекосъобщенията ще се съсредоточи 

върху мерки, насочени към 

стимулирането на инвестициите във 

високоскоростни широколентови 

мрежи, ще въведе по-съгласуван подход 

с оглед на единен пазар в политиката за 

радиочестотния спектър и неговото 

управление, ще осигури условия за 

истински единен пазар чрез 

преодоляване на регулаторната 

разпокъсаност, ще осигури 

равнопoставени условия на конкуренция 

за всички участници на пазара и 

последователно прилагане на правилата, 

и ще осигури по-ефективна регулаторна 

институционална рамка. 

(3) В стратегията си за цифровия 

единен пазар Комисията подчерта, че 

прегледът на правната рамка за 

далекосъобщенията ще се съсредоточи 

върху мерки, насочени към 

стимулирането на инвестициите във 

високоскоростни широколентови 

мрежи, ще въведе по-съгласуван подход 

с оглед на единен пазар в политиката за 

радиочестотния спектър и неговото 

управление, ще осигури условия за 

истински единен пазар чрез 

преодоляване на регулаторната 

разпокъсаност, ще осигури ефективна 

защита на потребителите, 
равнопoставени условия на конкуренция 

за всички участници на пазара и 

последователно прилагане на правилата, 

и ще осигури по-ефективна регулаторна 

институционална рамка. В 

стратегията за цифровия единен 

пазар за Европа беше обявен и 

прегледът на Директива 2002/58/ЕО, 

за да се осигурят високо ниво на 

защита на неприкосновеността на 

личния живот на ползвателите на 

електронни съобщителни услуги и 

равнопоставени условия на 

конкуренция за всички участници на 

пазара. 

Or. en 
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Изменение  149 

Мортен Хелвег Петерсен 

 

Предложение за директива 

Съображение 5 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(5) Настоящата директива следва да 

създаде правна рамка, която гарантира 

свобода на предоставянето на 

електронни съобщителни мрежи и 

услуги, обвързана единствено с 

условията, установени в настоящата 

директива и евентуалните ограничения 

в съответствие с член 52 , параграф 1 от 

Договора, и по-специално, с мерките 

относно обществения ред, обществената 

сигурност и общественото здраве. 

(5) Настоящата директива следва да 

създаде правна рамка, която гарантира 

свобода на предоставянето на 

електронни съобщителни мрежи и 

услуги, обвързана единствено с 

условията, установени в настоящата 

директива и евентуалните ограничения 

в съответствие с член 52, параграф 1 от 

Договора и по-специално с мерките 

относно обществения ред, обществената 

сигурност и общественото здраве, и с 

член 52, параграф 1 от Хартата на 

основните права на Европейския съюз 

(„Хартата“). 

Or. en 

 

Изменение  150 

Мортен Хелвег Петерсен 

 

Предложение за директива 

Съображение 6 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(6) Разпоредбите на настоящата 

директива не засягат възможността 

отделните държави членки да вземат 

необходимите мерки, обосновани с 

причините, посочени в членове 87 и 45 

от Договора за функционирането на 

Европейския съюз, за да гарантират 

защитата на основните си интереси по 

сигурността, да опазват обществения 

ред, обществения морал и 

обществената сигурност и да позволяват 

разследването, разкриването и 

преследването на криминални 

(6) Разпоредбите на настоящата 

директива не засягат възможността 

отделните държави членки да вземат 

необходимите мерки, обосновани с 

причините, посочени в членове 87 и 45 

от Договора за функционирането на 

Европейския съюз, за да гарантират 

защитата на основните си интереси по 

сигурността, да опазват обществения 

ред и обществената сигурност и да 

позволяват разследването, разкриването 

и преследването на криминални 

престъпления, като се има предвид, че 
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престъпления. мерките в това отношение трябва да 

бъдат предвидени в закон, да зачитат 

същността на признатите от 

Хартата права и свободи и да бъдат 

съобразени с принципа на 

пропорционалност в съответствие с 

член 52, параграф 1 от Хартата. 

Or. en 

 

Изменение  151 

Михал Бони 

 

Предложение за директива 

Съображение 7 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(7) Конвергенцията на 

далекосъобщенията, медиите и 

информационните технологии означава, 

че всички електронни съобщителни 

мрежи и услуги следва да бъдат 

обхванати доколкото е възможно от 

единен Европейски кодекс за 

електронните съобщения, установен с 

една директива с изключение на 

въпросите, на които се отговаря по-

добре чрез пряко приложими правила, 

определени с регламенти . Необходимо 

е да бъде отделено регулирането на 

електронните съобщителни мрежи и 

услуги от регулирането на 

съдържанието. Настоящият кодекс 

следователно не обхваща съдържанието 

на услугите, предоставяни по 

електронни съобщителни мрежи, 

ползващи съобщителни услуги, като 

например масово разпространяваното 

съдържание, финансовите услуги и 

някои услуги на информационното 

общество, и следователно не засяга 

мерките, предприемани на ниво на 

Съюза или на национално ниво по 

отношение на такива услуги в 

съответствие със законодателството на 

(7) Конвергенцията на 

далекосъобщенията, медиите и 

информационните технологии означава, 

че всички електронни съобщителни 

мрежи и услуги следва да бъдат 

обхванати доколкото е възможно от 

единен Европейски кодекс за 

електронните съобщения, установен с 

една директива с изключение на 

въпросите, на които се отговаря по-

добре чрез пряко приложими правила, 

определени с регламенти. Необходимо е 

да бъде отделено регулирането на 

електронните съобщителни мрежи и 

услуги от регулирането на 

съдържанието. Настоящият кодекс 

следователно не обхваща съдържанието 

на услугите, предоставяни по 

електронни съобщителни мрежи, 

ползващи съобщителни услуги, като 

например масово разпространяваното 

съдържание, финансовите услуги и 

някои услуги на информационното 

общество, и следователно не засяга 

мерките, предприемани на ниво на 

Съюза или на национално ниво по 

отношение на такива услуги в 

съответствие със законодателството на 
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Съюза , с цел да стимулира културното 

и езиковото многообразие и да 

гарантира медийния плурализъм. 

Съдържанието на телевизионните 

програми е обхванато от Директива 

2010/13/ЕС на Европейския парламент и 

на Съвета31. Регулирането на 

аудиовизуалната политика и на 

съдържанието се провеждат за 

постигането на цели от общ интерес 

като свободата на изразяване, медийния 

плурализъм, безпристрастността, 

културното и езиковото многообразие, 

социалното приобщаване, защитата на 

потребителите и закрилата на 

малолетните. Разделянето на 

регулирането на електронните 

съобщения от регулирането на 

съдържанието не накърнява отчитането 

на връзките, които съществуват 

помежду им, и по-специално, с оглед да 

се гарантира медийният плурализъм, 

културното многообразие и защитата на 

потребителите. 

Съюза , с цел да стимулира културното 

и езиковото многообразие и да 

гарантира медийния плурализъм. 

Съдържанието на телевизионните 

програми е обхванато от Директива 

2010/13/ЕС на Европейския парламент и 

на Съвета31. Регулирането на аудио-

визуалната политика и на 

съдържанието се провеждат за 

постигането на цели от общ интерес 

като свободата на изразяване, медийния 

плурализъм, безпристрастността, 

културното и езиковото многообразие, 

социалното приобщаване, защитата на 

потребителите и закрилата на 

малолетните. Въпреки това се приема, 

че освен ако не са изрично изключени 

от приложното поле на кодекса, 

електронните съобщителни мрежи и 

услуги следва да бъдат обхванати от 

него. Разделянето на регулирането на 

електронните съобщения от 

регулирането на съдържанието не 

накърнява отчитането на връзките, 

които съществуват помежду им, и по-

специално, с оглед да се гарантира 

медийният плурализъм, културното 

многообразие и защитата на 

потребителите. 

_________________ _________________ 

31 Директива 2010/13/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета от 

10 март 2010 г. за координирането на 

някои разпоредби, установени в закони, 

подзаконови и административни актове 

на държавите членки, отнасящи се до 

предоставянето на аудиовизуални 

медийни услуги (Директивата за 

аудиовизуалните медийни услуги) (OВ 

L 95, 15.4.2010 г., стр. 1). 

31 Директива 2010/13/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета от 

10 март 2010 г. за координирането на 

някои разпоредби, установени в закони, 

подзаконови и административни актове 

на държавите членки, отнасящи се до 

предоставянето на аудиовизуални 

медийни услуги (Директивата за 

аудиовизуалните медийни услуги) (OВ 

L 95, 15.4.2010 г., стр. 1). 

Or. en 

Обосновка 

Всяко задължение следва да спазва принципа на пропорционалност. 
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Изменение  152 

Мортен Хелвег Петерсен 

 

Предложение за директива 

Съображение 7 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(7) Конвергенцията на 

далекосъобщенията, медиите и 

информационните технологии означава, 

че всички електронни съобщителни 

мрежи и услуги следва да бъдат 

обхванати доколкото е възможно от 

единен Европейски кодекс за 

електронните съобщения, установен с 

една директива с изключение на 

въпросите, на които се отговаря по-

добре чрез пряко приложими правила, 

определени с регламенти . Необходимо 

е да бъде отделено регулирането на 

електронните съобщителни мрежи и 

услуги от регулирането на 

съдържанието. Настоящият кодекс 

следователно не обхваща съдържанието 

на услугите, предоставяни по 

електронни съобщителни мрежи, 

ползващи съобщителни услуги, като 

например масово разпространяваното 

съдържание, финансовите услуги и 

някои услуги на информационното 

общество, и следователно не засяга 

мерките, предприемани на ниво на 

Съюза или на национално ниво по 

отношение на такива услуги в 

съответствие със законодателството на 

Съюза , с цел да стимулира културното 

и езиковото многообразие и да 

гарантира медийния плурализъм. 

Съдържанието на телевизионните 

програми е обхванато от Директива 

2010/13/ЕС на Европейския парламент и 

на Съвета31. Регулирането на 

аудиовизуалната политика и на 

съдържанието се провеждат за 

постигането на цели от общ интерес 

(7) Конвергенцията на 

далекосъобщенията, медиите и 

информационните технологии означава, 

че всички електронни съобщителни 

мрежи и услуги следва да бъдат 

обхванати доколкото е възможно от 

единен Европейски кодекс за 

електронните съобщения, установен с 

една директива с изключение на 

въпросите, на които се отговаря по-

добре чрез пряко приложими правила, 

определени с регламенти. Необходимо е 

да бъде отделено регулирането на 

електронните съобщителни мрежи и 

услуги от регулирането на 

съдържанието. Настоящият кодекс 

следователно не обхваща съдържанието 

на услугите, предоставяни по 

електронни съобщителни мрежи, 

ползващи съобщителни услуги, като 

например масово разпространяваното 

съдържание, финансовите услуги и 

някои услуги на информационното 

общество, и следователно не засяга 

мерките, предприемани на ниво на 

Съюза или на национално ниво по 

отношение на такива услуги в 

съответствие със законодателството на 

Съюза , с цел да стимулира културното 

и езиковото многообразие и да 

гарантира медийния плурализъм. 

Съдържанието на телевизионните 

програми е обхванато от Директива 

2010/13/ЕС на Европейския парламент и 

на Съвета31. Регулирането на аудио-

визуалната политика и на 

съдържанието се провеждат за 

постигането на цели от общ интерес 
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като свободата на изразяване, медийния 

плурализъм, безпристрастността, 

културното и езиковото многообразие, 

социалното приобщаване, защитата на 

потребителите и закрилата на 

малолетните. Разделянето на 

регулирането на електронните 

съобщения от регулирането на 

съдържанието не накърнява отчитането 

на връзките, които съществуват 

помежду им, и по-специално, с оглед да 

се гарантира медийният плурализъм, 

културното многообразие и защитата на 

потребителите. 

като свободата на изразяване, медийния 

плурализъм, безпристрастността, 

културното и езиковото многообразие, 

социалното приобщаване, защитата на 

потребителите и закрилата на 

малолетните. Разделянето на 

регулирането на електронните 

съобщения от регулирането на 

съдържанието не накърнява отчитането 

на връзките, които съществуват 

помежду им, и по-специално, с оглед да 

се гарантира свободата на изразяване 

на мнение и информация, медийният 

плурализъм, културното многообразие, 

защитата на потребителите, 

неприкосновеността на личния 

живот и защитата на личните данни. 

_________________  

31 Директива 2010/13/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета от 

10 март 2010 г. за координирането на 

някои разпоредби, установени в закони, 

подзаконови и административни актове 

на държавите членки, отнасящи се до 

предоставянето на аудиовизуални 

медийни услуги (Директивата за 

аудиовизуалните медийни услуги) (OВ 

L 95, 15.4.2010 г., стр. 1). 

31 Директива 2010/13/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета от 

10 март 2010 г. за координирането на 

някои разпоредби, установени в закони, 

подзаконови и административни актове 

на държавите членки, отнасящи се до 

предоставянето на аудиовизуални 

медийни услуги (Директивата за 

аудиовизуалните медийни услуги) (OВ 

L 95, 15.4.2010 г., стр. 1). 

Or. en 

 

Изменение  153 

Перванш Берес, Едуар Мартен 

 

Предложение за директива 

Съображение 7а (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (7а) Държавите членки трябва да 

могат да гарантират на гражданите 

универсален достъп до широк спектър 

от качествена информация и 

съдържание, осигурявани от 

доставчиците на медийни услуги, в 
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интерес на медийния плурализъм, 

културното многообразие и 

активното и информирано 

гражданство, независимо от 

развитието на системата на 

разпространение на медиите и 

свързаните с тях търговски модели. 

Or. fr 

 

Изменение  154 

Миапетра Кумпула-Натри, Дан Ника, Едуар Мартен, Зигмантас Балчитис, Виктор 

Негреску, Карлуш Зориню, Йепе Кофод 

 

Предложение за директива 

Съображение 7a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (7a) Държавите членки следва да 

могат да гарантират, в интерес на 

медийния плурализъм и културното 

многообразие, както и на 

информираното гражданство, че 

гражданите имат универсален 

достъп до широка гама от 

информация и съдържание с 

обществено значение, което се 

предоставя от доставчиците на 

медийни услуги в съответствие с 

развитието на системите за медийно 

разпространение и свързаните с тях 

стопански модели. 

Or. en 

Обосновка 

Необходимост от актуализиране на задълженията за пренос и на правилата за 

достъп, както се предлага в член 106. 

 

Изменение  155 

Ева Каили 
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Предложение за директива 

Съображение 7a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (7a) Държавите членки следва да 

могат да гарантират, в интерес на 

медийния плурализъм и културното 

многообразие, както и на 

информираното гражданство, че 

гражданите имат универсален 

достъп до широка гама от 

информация и съдържание с 

обществено значение, което се 

предоставя от доставчиците на 

медийни услуги в съответствие с 

развитието на системите за медийно 

разпространение и свързаните с тях 

стопански модели. 

Or. en 

Обосновка 

Необходимост от актуализиране на задълженията за пренос и на правилата за 

достъп, както се предлага в член 106. 

 

Изменение  156 

Анна Заборска, Иван Щефанец 

 

Предложение за директива 

Съображение 13 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(13) Изискванията към 

възможностите на електронните 

съобщителни мрежи постоянно се 

повишават. В миналото акцентът се 

поставяше основно върху 

предоставянето на все по-бърз достъп 

навсякъде и на всеки индивидуален 

потребител, докато сега расте 

значението на други параметри — 

например за закъснение, наличност и 

надеждност. Понастоящем в отговор на 

тези изисквания мрежите от оптични 

(13) Изискванията към 

възможностите на електронните 

съобщителни мрежи постоянно се 

повишават. В миналото акцентът се 

поставяше основно върху 

предоставянето на все по-бърз достъп 

навсякъде и на всеки индивидуален 

потребител, докато сега расте 

значението на други параметри – 

например за закъснение, наличност и 

надеждност. Понастоящем в отговор на 

тези изисквания за неограничено 
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влакна достигат все по-близо до 

потребителите, а за бъдещите „мрежи с 

много голям капацитет“ ще са 

необходими работни параметри, 

равностойни на тези на мрежи с 

елементи от оптични влакна най-

малко до разпределителната точка 

на мястото на предлагане на 

услугата. При фиксирана връзка това 

съответства на показатели на 

мрежата, равностойни на 

постиганите чрез инсталиране на 

оптични влакна до многофамилна 

сграда, която се разглежда като 

място на предоставяне на услугата, а 

при мобилна връзка — на показатели 

на мрежата, сходни с постиганите 

чрез инсталиране на оптични влакна 

до базовата станция, която се 

разглежда като място на 

предоставяне на услугата. Разликите 

във впечатленията на крайните 

потребители, които се дължат на 

различните характеристики на 

средствата, с които мрежата се свързва с 

крайното мрежово устройство, не 

следва да се вземат предвид, когато се 

определя дали дадена безжична мрежа 

може да се счита за осигуряваща сходни 

мрежови показатели. Съгласно 

принципа за технологична неутралност 

не следва да се изключва използването 

на други технологии и средства за 

пренос, когато възможностите им са 

сравними с тези по базовия сценарий. 

Разгръщането на такива „мрежи с много 

голям капацитет“ допълнително ще 

увеличи възможностите на мрежите и 

ще подготви почвата за разгръщането на 

бъдещи поколения мобилни мрежи на 

основата на подобрени безжични 

интерфейси и по-сгъстена мрежова 

архитектура. 

ползване мрежите от оптични влакна 

достигат все по-близо до потребителите, 

а за бъдещите „мрежи с много голям 

капацитет“ ще са необходими работни 

параметри, които да са в състояние да 

предоставят скорост на предаване на 

данни в права посока от поне 100 Mbps 

с възможност във времето за 

достигане на гигабитова скорост и да 

допринасят за постигането на 

постоянно 5G покритие, без да се 

вземат предвид разликите във 

впечатленията на крайните потребители, 

които се дължат на различните 

характеристики на средствата, с които 

мрежата се свързва с крайното мрежово 

устройство, не следва да се вземат 

предвид, когато се определя дали дадена 

безжична мрежа може да се счита за 

осигуряваща сходни мрежови 

показатели. Съгласно принципа за 

технологична неутралност не следва да 

се изключва използването на други 

технологии или средства за пренос. 

Разгръщането на такива „мрежи с много 

голям капацитет“ допълнително ще 

увеличи възможностите на мрежите и 

ще подготви почвата за разгръщането на 

бъдещи поколения мобилни мрежи на 

основата на подобрени безжични 

интерфейси и по-сгъстена мрежова 

архитектура. 

Or. en 
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Изменение  157 

Херберт Ройл, Маркус Пипер, Ангелика Ниблер 

 

Предложение за директива 

Съображение 13 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(13) Изискванията към 

възможностите на електронните 

съобщителни мрежи постоянно се 

повишават. В миналото акцентът се 

поставяше основно върху 

предоставянето на все по-бърз достъп 
навсякъде и на всеки индивидуален 

потребител, докато сега расте 

значението на други параметри – 

например за закъснение, наличност и 

надеждност. Понастоящем в отговор 

на тези изисквания мрежите от оптични 

влакна достигат все по-близо до 

потребителите, а за бъдещите „мрежи с 

много голям капацитет“ ще са 

необходими работни параметри, 

равностойни на тези на мрежи с 

елементи от оптични влакна най-малко 

до разпределителната точка на мястото 

на предлагане на услугата. При 

фиксирана връзка това съответства на 

показатели на мрежата, равностойни на 

постиганите чрез инсталиране на 

оптични влакна до многофамилна 

сграда, която се разглежда като място на 

предоставяне на услугата, а при 

мобилна връзка – на показатели на 

мрежата, сходни с постиганите чрез 

инсталиране на оптични влакна до 

базовата станция, която се разглежда 

като място на предоставяне на услугата. 

Разликите във впечатленията на 

крайните потребители, които се дължат 

на различните характеристики на 

средствата, с които мрежата се свързва с 

крайното мрежово устройство, не 

следва да се вземат предвид, когато се 

определя дали дадена безжична мрежа 

може да се счита за осигуряваща сходни 

мрежови показатели. Съгласно 

(13) Изискванията към 

възможностите на електронните 

съобщителни мрежи постоянно се 

повишават и ще продължат 

неотменно да се увеличат и в бъдеще. 

В миналото акцентът се поставяше 

основно върху по-голямата широчина 

на честотната лента за предаването 

в права и обратна посока навсякъде и 

на всеки индивидуален потребител, 

докато сега расте значението на други 

параметри – например за закъснение, 

наличност и стабилност. Понастоящем 

в отговор на тези изисквания мрежите 

от оптични влакна достигат все по-

близо до потребителите, а за бъдещите 

„мрежи с много голям капацитет“ ще са 

необходими работни параметри, 

равностойни на тези на мрежи с 

елементи от оптични влакна най-малко 

до разпределителната точка на мястото 

на предлагане на услугата. При 

фиксирана връзка това съответства на 

показатели на мрежата, равностойни на 

постиганите чрез инсталиране на 

оптични влакна до сграда, която се 

разглежда като място на предоставяне 

на услугата, а при мобилна връзка – на 

показатели на мрежата, сходни с 

постиганите чрез инсталиране на 

оптични влакна до базовата станция, 

която се разглежда като място на 

предоставяне на услугата. Разликите във 

впечатленията на крайните потребители, 

които се дължат на различните 

характеристики на средствата, с които 

мрежата се свързва с крайното мрежово 

устройство, не следва да се вземат 

предвид, когато се определя дали дадена 

безжична мрежа може да се счита за 
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принципа за технологична неутралност 

не следва да се изключва използването 

на други технологии и средства за 

пренос, когато възможностите им са 

сравними с тези по базовия сценарий. 

Разгръщането на такива „мрежи с много 

голям капацитет“ допълнително ще 

увеличи възможностите на мрежите и 

ще подготви почвата за разгръщането на 

бъдещи поколения мобилни мрежи на 

основата на подобрени безжични 

интерфейси и по-сгъстена мрежова 

архитектура. 

осигуряваща сходни мрежови 

показатели. Съгласно принципа за 

технологична неутралност не следва да 

се изключва използването на други 

технологии и средства за пренос, когато 

те имат поне същите възможности 

като оптичните влакна по 

отношение на наличната широчина 

на честотната лента за предаването 

в права и обратна посока, 

закъснението, наличността и 

стабилността. Разгръщането на 

такива „мрежи с много голям 

капацитет“ допълнително ще увеличи 

възможностите на мрежите и ще 

подготви почвата за разгръщането на 

бъдещи поколения мобилни мрежи на 

основата на подобрени безжични 

интерфейси и по-сгъстена мрежова 

архитектура. С цел да се вземат под 

внимание бъдещите технологични 

развития, следва да бъде възможно 

работните показатели на „мрежите 

с много голям капацитет“ в бъдеще 

да се адаптират или допълват, при 

условие че това служи за 

постигането на целите на 

настоящата директива. 

Or. de 

Обосновка 

In Zukunft werden die Anforderungen an Telekommunikationsinfrastrukturen im industriellen 

und privaten Bereich unentwegt steigen. Die Förderung des Netzausbaus sollte sich deshalb 

auf die leistungsfähigste, auf dem Markt verfügbare Technologie fokussieren, um bereits 

heute die Weichen für eine tragfähige und zukunftsgerichtete 

Telekommunikationsinfrastruktur zu stellen. Zur Zeit stellen Glasfaserleitungen die State-of-

the-Art Technologie in diesem Bereich dar. Trotzdem sollten "Netze mit sehr hoher 

Kapazität" dynamisch definiert werden und Technologien mit dem gleichen 

Leistungsvermögen sowie mögliche künftige Entwicklungen ebenfalls berücksichtigen, um 

Innovationen im Bereich des Netzausbaus anzuregen. 

 

Изменение  158 

Ангелика Ниблер, Маркус Пипер, Херберт Ройл 
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Предложение за директива 

Съображение 13 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(13) Изискванията към 

възможностите на електронните 

съобщителни мрежи постоянно се 

повишават. В миналото акцентът се 

поставяше основно върху 

предоставянето на все по-бърз достъп 

навсякъде и на всеки индивидуален 

потребител, докато сега расте 

значението на други параметри – 

например за закъснение, наличност и 

надеждност. Понастоящем в отговор на 

тези изисквания мрежите от оптични 

влакна достигат все по-близо до 

потребителите, а за бъдещите „мрежи с 

много голям капацитет“ ще са 

необходими работни параметри, 

равностойни на тези на мрежи с 

елементи от оптични влакна най-малко 

до разпределителната точка на мястото 

на предлагане на услугата. При 

фиксирана връзка това съответства на 

показатели на мрежата, равностойни на 

постиганите чрез инсталиране на 

оптични влакна до многофамилна 

сграда, която се разглежда като място на 

предоставяне на услугата, а при 

мобилна връзка – на показатели на 

мрежата, сходни с постиганите чрез 

инсталиране на оптични влакна до 

базовата станция, която се разглежда 

като място на предоставяне на услугата. 

Разликите във впечатленията на 

крайните потребители, които се дължат 

на различните характеристики на 

средствата, с които мрежата се свързва с 

крайното мрежово устройство, не 

следва да се вземат предвид, когато се 

определя дали дадена безжична мрежа 

може да се счита за осигуряваща сходни 

мрежови показатели. Съгласно 

принципа за технологична неутралност 

не следва да се изключва използването 

на други технологии и средства за 

(13) Изискванията към 

възможностите на електронните 

съобщителни мрежи постоянно се 

повишават. В миналото акцентът се 

поставяше основно върху 

предоставянето на все по-бърз достъп 

навсякъде и на всеки индивидуален 

потребител, докато сега расте 

значението на други параметри – 

например за закъснение, наличност и 

надеждност. Понастоящем в отговор на 

тези изисквания мрежите от оптични 

влакна достигат все по-близо до 

потребителите, а за бъдещите „мрежи с 

много голям капацитет“ ще са 

необходими работни параметри, 

равностойни на тези на мрежи с 

елементи от оптични влакна най-малко 

до разпределителната точка на мястото 

на предлагане на услугата. При 

фиксирана връзка това съответства на 

показатели на мрежата, равностойни на 

постиганите чрез инсталиране на 

оптични влакна до многофамилна 

сграда, която се разглежда като място на 

предоставяне на услугата, а при 

мобилна връзка – на показатели на 

мрежата, сходни с постиганите чрез 

инсталиране на оптични влакна до 

базовата станция, която се разглежда 

като място на предоставяне на услугата. 

Разликите във впечатленията на 

крайните потребители, които се дължат 

на различните характеристики на 

средствата, с които мрежата се свързва с 

крайното мрежово устройство, не 

следва да се вземат предвид, когато се 

определя дали дадена безжична мрежа 

може да се счита за осигуряваща сходни 

мрежови показатели. Съгласно 

принципа за технологична неутралност 

не следва да се изключва използването 

на други технологии и средства за 
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пренос, когато възможностите им са 

сравними с тези по базовия сценарий. 

Разгръщането на такива „мрежи с много 

голям капацитет“ допълнително ще 

увеличи възможностите на мрежите и 

ще подготви почвата за разгръщането на 

бъдещи поколения мобилни мрежи на 

основата на подобрени безжични 

интерфейси и по-сгъстена мрежова 

архитектура. 

пренос, когато възможностите им са 

сравними с тези по базовия сценарий. 

Разгръщането на такива „мрежи с много 

голям капацитет“ допълнително ще 

увеличи възможностите на мрежите и 

ще подготви почвата за разгръщането на 

бъдещи поколения мобилни мрежи на 

основата на подобрени безжични 

интерфейси и по-сгъстена мрежова 

архитектура; към настоящия момент 

елементите от оптични влакна 

предлагат най-добрите налични 

мрежови показатели; следва да бъде 

възможно определението за „мрежа с 

много голям капацитет“ да се 

променя в бъдеще с оглед на 

променящите се технологии и 

постоянно изменящите се пазарни 

условия. 

Or. de 

Обосновка 

Електронната съобщителна мрежа, състояща се от елементи от оптични влакна, 

предлага понастоящем най-добрите налични мрежови показатели по отношение на 

съответните работни параметри. При все това технологиите продължават да се 

развиват, а в отделните държави членки възникват нови пазарни условия. Поради 

това следва да бъде възможно да се извършват промени в настоящото определение в 

бъдеще. 

 

Изменение  159 

Катлен Ван Бремпт 

 

Предложение за директива 

Съображение 13 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(13) Изискванията към 

възможностите на електронните 

съобщителни мрежи постоянно се 

повишават. В миналото акцентът се 

поставяше основно върху 

предоставянето на все по-бърз достъп 

навсякъде и на всеки индивидуален 

(13) Изискванията към 

възможностите на електронните 

съобщителни мрежи постоянно се 

повишават. В миналото акцентът се 

поставяше основно върху 

предоставянето на все по-бърз достъп 

навсякъде и на всеки индивидуален 
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потребител, докато сега расте 

значението на други параметри — 

например за закъснение, наличност и 

надеждност. Понастоящем в отговор на 

тези изисквания мрежите от оптични 

влакна достигат все по-близо до 

потребителите, а за бъдещите „мрежи с 

много голям капацитет“ ще са 

необходими работни параметри, 

равностойни на тези на мрежи с 

елементи от оптични влакна най-малко 

до разпределителната точка на мястото 

на предлагане на услугата. При 

фиксирана връзка това съответства на 

показатели на мрежата, равностойни на 

постиганите чрез инсталиране на 

оптични влакна до многофамилна 

сграда, която се разглежда като място на 

предоставяне на услугата, а при 

мобилна връзка — на показатели на 

мрежата, сходни с постиганите чрез 

инсталиране на оптични влакна до 

базовата станция, която се разглежда 

като място на предоставяне на услугата. 

Разликите във впечатленията на 

крайните потребители, които се дължат 

на различните характеристики на 

средствата, с които мрежата се свързва с 

крайното мрежово устройство, не 

следва да се вземат предвид, когато се 

определя дали дадена безжична мрежа 

може да се счита за осигуряваща сходни 

мрежови показатели. Съгласно 

принципа за технологична неутралност 

не следва да се изключва използването 

на други технологии и средства за 

пренос, когато възможностите им са 

сравними с тези по базовия сценарий. 

Разгръщането на такива „мрежи с много 

голям капацитет“ допълнително ще 

увеличи възможностите на мрежите и 

ще подготви почвата за разгръщането на 

бъдещи поколения мобилни мрежи на 

основата на подобрени безжични 

интерфейси и по-сгъстена мрежова 

архитектура. 

потребител, докато сега расте 

значението на други параметри – 

например за закъснение, наличност и 

надеждност. Понастоящем в отговор на 

тези изисквания мрежите от оптични 

влакна достигат все по-близо до 

потребителите, а за бъдещите „мрежи с 

много голям капацитет“ ще са 

необходими работни параметри, 

равностойни на тези на мрежи с 

елементи от оптични влакна най-малко 

до разпределителната точка на мястото 

на предлагане на услугата. При 

фиксирана връзка това съответства на 

показатели на мрежата, равностойни на 

постиганите чрез инсталиране на 

оптични влакна до многофамилна 

сграда, която се разглежда като място на 

предоставяне на услугата, а при 

мобилна връзка – на показатели на 

мрежата, сходни с постиганите чрез 

инсталиране на оптични влакна до 

базовата станция, която се разглежда 

като място на предоставяне на услугата. 

За да се даде възможност за 

усъвършенстване или развитие на 

други технологии, насочването на 

вниманието единствено и само върху 

оптичните влакна следва да се 

избягва и да се спазва принципът на 

технологична неутралност.  

Разликите във впечатленията на 

крайните потребители, които се дължат 

на различните характеристики на 

средствата, с които мрежата се свързва с 

крайното мрежово устройство, не 

следва да се вземат предвид, когато се 

определя дали дадена безжична мрежа 

може да се счита за осигуряваща сходни 

мрежови показатели. Съгласно 

принципа за технологична неутралност 

не следва да се изключва използването 

на други технологии и средства за 

пренос, когато възможностите им са 

сравними с тези по базовия сценарий. 

Разгръщането на такива „мрежи с много 

голям капацитет“ допълнително ще 

увеличи възможностите на мрежите и 



 

PE602.947v01-00 18/187 AM\1122801BG.docx 

BG 

ще подготви почвата за разгръщането на 

бъдещи поколения мобилни мрежи на 

основата на подобрени безжични 

интерфейси и по-сгъстена мрежова 

архитектура. 

Or. en 

 

Изменение  160 

Вернер Ланген, Сабине Ферхайен, Норберт Линс 

 

Предложение за директива 

Съображение 13 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(13) Изискванията към 

възможностите на електронните 

съобщителни мрежи постоянно се 

повишават. В миналото акцентът се 

поставяше основно върху 

предоставянето на все по-бърз достъп 

навсякъде и на всеки индивидуален 

потребител, докато сега расте 

значението на други параметри – 

например за закъснение, наличност и 

надеждност. Понастоящем в отговор на 

тези изисквания мрежите от оптични 

влакна достигат все по-близо до 

потребителите, а за бъдещите „мрежи с 

много голям капацитет“ ще са 

необходими работни параметри, 

равностойни на тези на мрежи с 

елементи от оптични влакна най-малко 

до разпределителната точка на мястото 

на предлагане на услугата. При 

фиксирана връзка това съответства на 

показатели на мрежата, равностойни на 

постиганите чрез инсталиране на 

оптични влакна до многофамилна 

сграда, която се разглежда като място на 

предоставяне на услугата, а при 

мобилна връзка – на показатели на 

мрежата, сходни с постиганите чрез 

инсталиране на оптични влакна до 

базовата станция, която се разглежда 

(13) Изискванията към 

възможностите на електронните 

съобщителни мрежи постоянно се 

повишават. В миналото акцентът се 

поставяше основно върху 

предоставянето на все по-бърз достъп 

навсякъде и на всеки индивидуален 

потребител, докато сега расте 

значението на други параметри – 

например за закъснение, наличност и 

надеждност. Понастоящем в отговор на 

тези изисквания мрежите от оптични 

влакна достигат все по-близо до 

потребителите, а за бъдещите „мрежи с 

много голям капацитет“ ще са 

необходими работни параметри, 

равностойни на тези на мрежи с 

елементи от оптични влакна най-малко 

до разпределителната точка на мястото 

на предлагане на услугата. При 

фиксирана връзка това съответства на 

показатели на мрежата, равностойни на 

постиганите чрез инсталиране на 

оптични влакна до многофамилна 

сграда, която се разглежда като място на 

предоставяне на услугата, а при 

мобилна връзка – на показатели на 

мрежата, сходни с постиганите чрез 

инсталиране на оптични влакна до 

базовата станция, която се разглежда 
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като място на предоставяне на услугата. 

Разликите във впечатленията на 

крайните потребители, които се дължат 

на различните характеристики на 

средствата, с които мрежата се свързва с 

крайното мрежово устройство, не 

следва да се вземат предвид, когато се 

определя дали дадена безжична мрежа 

може да се счита за осигуряваща сходни 

мрежови показатели. Съгласно 

принципа за технологична неутралност 

не следва да се изключва използването 

на други технологии и средства за 

пренос, когато възможностите им са 

сравними с тези по базовия сценарий. 

Разгръщането на такива „мрежи с много 

голям капацитет“ допълнително ще 

увеличи възможностите на мрежите и 

ще подготви почвата за разгръщането на 

бъдещи поколения мобилни мрежи на 

основата на подобрени безжични 

интерфейси и по-сгъстена мрежова 

архитектура. 

като място на предоставяне на услугата. 

Разликите във впечатленията на 

крайните потребители, които се дължат 

на различните характеристики на 

средствата, с които мрежата се свързва с 

крайното мрежово устройство, не 

следва да се вземат предвид, когато се 

определя дали дадена безжична мрежа 

може да се счита за осигуряваща сходни 

мрежови показатели. Съгласно 

принципа за технологична неутралност 

не следва да се изключва използването 

на други технологии и средства за 

пренос, когато възможностите им са 

сравними с тези по базовия сценарий. 

Тъй като „мрежите с много висок 

капацитет“ следва да служат на 

крайните ползватели, следва да се 

извърши оценка на впечатленията от 

тях по отношение на скоростта, 

закъснението или надеждността. 
Разгръщането на такива „мрежи с много 

голям капацитет“ допълнително ще 

увеличи възможностите на мрежите и 

ще подготви почвата за разгръщането на 

бъдещи поколения мобилни мрежи на 

основата на подобрени безжични 

интерфейси и по-сгъстена мрежова 

архитектура. 

Or. de 

 

Изменение  161 

Барбара Капел, Лоренцо Фонтана, Анджело Чока 

 

Предложение за директива 

Съображение 13 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(13) Изискванията към 

възможностите на електронните 

съобщителни мрежи постоянно се 

повишават. В миналото акцентът се 

поставяше основно върху 

предоставянето на все по-бърз достъп 

(13) Изискванията към 

възможностите на електронните 

съобщителни мрежи постоянно се 

повишават. В миналото акцентът се 

поставяше основно върху 

предоставянето на все по-бърз достъп 
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навсякъде и на всеки индивидуален 

потребител, докато сега расте 

значението на други параметри — 

например за закъснение, наличност и 

надеждност. Понастоящем в отговор на 

тези изисквания мрежите от оптични 

влакна достигат все по-близо до 

потребителите, а за бъдещите „мрежи с 

много голям капацитет“ ще са 

необходими работни параметри, 

равностойни на тези на мрежи с 

елементи от оптични влакна най-малко 

до разпределителната точка на мястото 

на предлагане на услугата. При 

фиксирана връзка това съответства на 

показатели на мрежата, равностойни на 

постиганите чрез инсталиране на 

оптични влакна до многофамилна 

сграда, която се разглежда като място на 

предоставяне на услугата, а при 

мобилна връзка — на показатели на 

мрежата, сходни с постиганите чрез 

инсталиране на оптични влакна до 

базовата станция, която се разглежда 

като място на предоставяне на услугата. 

Разликите във впечатленията на 

крайните потребители, които се дължат 

на различните характеристики на 

средствата, с които мрежата се свързва с 

крайното мрежово устройство, не 

следва да се вземат предвид, когато се 

определя дали дадена безжична мрежа 

може да се счита за осигуряваща сходни 

мрежови показатели. Съгласно 

принципа за технологична неутралност 

не следва да се изключва използването 

на други технологии и средства за 

пренос, когато възможностите им са 

сравними с тези по базовия сценарий. 

Разгръщането на такива „мрежи с много 

голям капацитет“ допълнително ще 

увеличи възможностите на мрежите и 

ще подготви почвата за разгръщането на 

бъдещи поколения мобилни мрежи на 

основата на подобрени безжични 

интерфейси и по-сгъстена мрежова 

архитектура. 

навсякъде и на всеки индивидуален 

потребител, докато сега расте 

значението на други параметри – 

например за закъснение, наличност и 

надеждност. Понастоящем в отговор на 

тези изисквания мрежите от оптични 

влакна достигат все по-близо до 

потребителите, а за бъдещите „мрежи с 

много голям капацитет“ ще са 

необходими работни параметри, 

равностойни на тези на мрежи с 

елементи от оптични влакна най-малко 

до разпределителната точка на мястото 

на предлагане на услугата. При 

фиксирана връзка това съответства на 

показатели на мрежата, равностойни на 

постиганите чрез инсталиране на 

оптични влакна до многофамилна 

сграда, която се разглежда като място на 

предоставяне на услугата, а при 

мобилна връзка – на показатели на 

мрежата, сходни с постиганите чрез 

инсталиране на оптични влакна до 

базовата станция, която се разглежда 

като място на предоставяне на услугата. 

Разликите във впечатленията на 

крайните потребители, които се дължат 

на различните характеристики на 

средствата, с които мрежата се свързва с 

крайното мрежово устройство, не 

следва да се вземат предвид, когато се 

определя дали дадена безжична мрежа 

може да се счита за осигуряваща сходни 

мрежови показатели. Съгласно 

принципа за технологична неутралност 

не следва да се изключва използването 

на други технологии и средства за 

пренос, когато те допринасят за 

преодоляването на цифровото 

разделение в географско отношение и 

гарантират възможност за 

икономически ефективно 

преминаване към високосторостна 

свързаност и услуги с високо качество 

в необслужвани или недостатъчно 

обслужвани райони. Разгръщането на 

такива „мрежи с много голям 

капацитет“ допълнително ще увеличи 
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възможностите на мрежите и ще 

подготви почвата за разгръщането на 

бъдещи поколения мобилни мрежи на 

основата на подобрени безжични 

интерфейси и по-сгъстена мрежова 

архитектура. 

Or. en 

 

Изменение  162 

Кая Калас 

 

Предложение за директива 

Съображение 13 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(13) Изискванията към 

възможностите на електронните 

съобщителни мрежи постоянно се 

повишават. В миналото акцентът се 

поставяше основно върху 

предоставянето на все по-бърз достъп 

навсякъде и на всеки индивидуален 

потребител, докато сега расте 

значението на други параметри — 

например за закъснение, наличност и 

надеждност. Понастоящем в отговор на 

тези изисквания мрежите от оптични 

влакна достигат все по-близо до 

потребителите, а за бъдещите „мрежи с 

много голям капацитет“ ще са 

необходими работни параметри, 

равностойни на тези на мрежи с 

елементи от оптични влакна най-малко 

до разпределителната точка на мястото 

на предлагане на услугата. При 

фиксирана връзка това съответства на 

показатели на мрежата, равностойни на 

постиганите чрез инсталиране на 

оптични влакна до многофамилна 

сграда, която се разглежда като място 

на предоставяне на услугата, а при 

мобилна връзка — на показатели на 

мрежата, сходни с постиганите чрез 

инсталиране на оптични влакна до 

(13) Изискванията към 

възможностите на електронните 

съобщителни мрежи постоянно се 

повишават. В миналото акцентът се 

поставяше основно върху 

предоставянето на все по-бърз достъп 

навсякъде и на всеки индивидуален 

потребител, докато сега расте 

значението на други параметри – 

например за закъснение, наличност и 

надеждност. Понастоящем в отговор на 

тези изисквания мрежите от оптични 

влакна достигат все по-близо до 

потребителите, а за бъдещите „мрежи с 

много голям капацитет“ ще са 

необходими работни параметри, които 

да задоволяват нуждите на най-

взискателните и най-активните 

крайни ползватели на цифрови 

технологии, равностойни на тези на 

мрежи, които включват елементи от 

оптични влакна най-малко до 

разпределителната точка на мястото на 

предлагане на услугата. При фиксирана 

връзка това съответства на показатели 

на мрежата, равностойни на 

постиганите чрез инсталиране на 

оптични влакна, достигащи до 

индивидуалните домакинства или 
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базовата станция, която се разглежда 

като място на предоставяне на услугата. 

Разликите във впечатленията на 

крайните потребители, които се дължат 

на различните характеристики на 

средствата, с които мрежата се свързва с 

крайното мрежово устройство, не 

следва да се вземат предвид, когато се 

определя дали дадена безжична мрежа 

може да се счита за осигуряваща сходни 

мрежови показатели. Съгласно 

принципа за технологична неутралност 

не следва да се изключва използването 

на други технологии и средства за 

пренос, когато възможностите им са 

сравними с тези по базовия сценарий. 

Разгръщането на такива „мрежи с много 

голям капацитет“ допълнително ще 

увеличи възможностите на мрежите и 

ще подготви почвата за разгръщането на 

бъдещи поколения мобилни мрежи на 

основата на подобрени безжични 

интерфейси и по-сгъстена мрежова 

архитектура. 

апартаменти, която се разглежда като 

място на предоставяне на услугата, а 

при мобилна връзка – на показатели на 

мрежата, сходни с постиганите чрез 

инсталиране на оптични влакна до 

базовата станция, която се разглежда 

като място на предоставяне на услугата. 

Разликите във впечатленията на 

крайните потребители, които се дължат 

на различните характеристики на 

средствата, с които мрежата се свързва с 

крайното мрежово устройство, не 

следва да се вземат предвид, когато се 

определя дали дадена безжична мрежа 

може да се счита за осигуряваща сходни 

мрежови показатели. Съгласно 

принципа за технологична неутралност 

не следва да се изключва използването 

на други технологии и средства за 

пренос, когато възможностите им са 

сравними с тези по базовия сценарий. 

Разгръщането на такива „мрежи с много 

голям капацитет“ допълнително ще 

увеличи възможностите на мрежите и 

ще подготви почвата за разгръщането на 

бъдещи поколения мобилни мрежи на 

основата на подобрени безжични 

интерфейси и по-сгъстена мрежова 

архитектура. 

Or. en 

Обосновка 

В съответствие с член 104 от Правилника за дейността това изменение е необходимо 

по наложителни причини, свързани с вътрешната логика на текста. 

 

Изменение  163 

Мартина Вернер 

 

Предложение за директива 

Съображение 13 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(13) Изискванията към (13) Изискванията към 
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възможностите на електронните 

съобщителни мрежи постоянно се 

повишават. В миналото акцентът се 

поставяше основно върху 

предоставянето на все по-бърз достъп 

навсякъде и на всеки индивидуален 

потребител, докато сега расте 

значението на други параметри – 

например за закъснение, наличност и 

надеждност. Понастоящем в отговор на 

тези изисквания мрежите от оптични 

влакна достигат все по-близо до 

потребителите, а за бъдещите „мрежи с 

много голям капацитет“ ще са 

необходими работни параметри, 

равностойни на тези на мрежи с 

елементи от оптични влакна най-малко 

до разпределителната точка на 

мястото на предлагане на услугата. 

При фиксирана връзка това съответства 

на показатели на мрежата, равностойни 

на постиганите чрез инсталиране на 

оптични влакна до многофамилна 

сграда, която се разглежда като място на 

предоставяне на услугата, а при 

мобилна връзка – на показатели на 

мрежата, сходни с постиганите чрез 

инсталиране на оптични влакна до 

базовата станция, която се разглежда 

като място на предоставяне на услугата. 

Разликите във впечатленията на 

крайните потребители, които се дължат 

на различните характеристики на 

средствата, с които мрежата се свързва с 

крайното мрежово устройство, не 

следва да се вземат предвид, когато се 

определя дали дадена безжична мрежа 

може да се счита за осигуряваща сходни 

мрежови показатели. Съгласно 

принципа за технологична неутралност 

не следва да се изключва използването 

на други технологии и средства за 

пренос, когато възможностите им са 

сравними с тези по базовия сценарий. 

Разгръщането на такива „мрежи с много 

голям капацитет“ допълнително ще 

увеличи възможностите на мрежите и 

ще подготви почвата за разгръщането на 

възможностите на електронните 

съобщителни мрежи постоянно се 

повишават. В миналото акцентът се 

поставяше основно върху 

предоставянето на все по-бърз достъп 

навсякъде и на всеки индивидуален 

потребител, докато сега расте 

значението на други параметри – 

например за закъснение, наличност и 

надеждност. Понастоящем в отговор на 

тези изисквания мрежите от оптични 

влакна достигат все по-близо до 

потребителите, а за бъдещите „мрежи с 

много голям капацитет“ ще са 

необходими работни параметри, 

равностойни на тези на мрежи с 

елементи от оптични влакна най-малко 

до разпределителната точка в бизнес 

сградата, многофамилната сграда или 

еднофамилната къща. При фиксирана 

връзка това съответства на показатели 

на мрежата, равностойни на 

постиганите чрез инсталиране на 

оптични влакна до многофамилна 

сграда, която се разглежда като място на 

предоставяне на услугата, а при 

мобилна връзка – на показатели на 

мрежата, сходни с постиганите чрез 

инсталиране на оптични влакна до 

базовата станция, която се разглежда 

като място на предоставяне на услугата. 

Разликите във впечатленията на 

крайните потребители, които се дължат 

на различните характеристики на 

средствата, с които мрежата се свързва с 

крайното мрежово устройство, не 

следва да се вземат предвид, когато се 

определя дали дадена безжична мрежа 

може да се счита за осигуряваща сходни 

мрежови показатели. Съгласно 

принципа за технологична неутралност 

не следва да се изключва използването 

на други технологии и средства за 

пренос, когато възможностите им са 

сравними с тези по базовия сценарий. 

Разгръщането на такива „мрежи с много 

голям капацитет“ допълнително ще 

увеличи възможностите на мрежите и 
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бъдещи поколения мобилни мрежи на 

основата на подобрени безжични 

интерфейси и по-сгъстена мрежова 

архитектура. 

ще подготви почвата за разгръщането на 

бъдещи поколения мобилни мрежи на 

основата на подобрени безжични 

интерфейси и по-сгъстена мрежова 

архитектура. 

Or. de 

 

Изменение  164 

Ева Каили 

 

Предложение за директива 

Съображение 13 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(13) Изискванията към 

възможностите на електронните 

съобщителни мрежи постоянно се 

повишават. В миналото акцентът се 

поставяше основно върху 

предоставянето на все по-бърз достъп 

навсякъде и на всеки индивидуален 

потребител, докато сега расте 

значението на други параметри — 

например за закъснение, наличност и 

надеждност. Понастоящем в отговор на 

тези изисквания мрежите от оптични 

влакна достигат все по-близо до 

потребителите, а за бъдещите „мрежи с 

много голям капацитет“ ще са 

необходими работни параметри, 

равностойни на тези на мрежи с 

елементи от оптични влакна най-малко 

до разпределителната точка на мястото 

на предлагане на услугата. При 

фиксирана връзка това съответства на 

показатели на мрежата, равностойни на 

постиганите чрез инсталиране на 

оптични влакна до многофамилна 

сграда, която се разглежда като място 

на предоставяне на услугата, а при 

мобилна връзка — на показатели на 

мрежата, сходни с постиганите чрез 

инсталиране на оптични влакна до 

базовата станция, която се разглежда 

(13) Изискванията към 

възможностите на електронните 

съобщителни мрежи постоянно се 

повишават. В миналото акцентът се 

поставяше основно върху 

предоставянето на все по-бърз достъп 

навсякъде и на всеки индивидуален 

потребител, докато сега расте 

значението на други параметри – 

например за закъснение, наличност и 

надеждност. Понастоящем в отговор на 

тези изисквания мрежите от оптични 

влакна достигат все по-близо до 

потребителите, а за бъдещите „мрежи с 

много голям капацитет“ ще са 

необходими работни параметри, 

равностойни на тези на мрежи с 

елементи от оптични влакна най-малко 

до разпределителната точка на мястото 

на предлагане на услугата. При 

фиксирана връзка това съответства на 

показатели на мрежата, равностойни на 

постиганите чрез инсталиране на 

оптични влакна до помещения, които 

се разглеждат като място на 

предоставяне на услугата, а при 

мобилна връзка – на показатели на 

мрежата, сходни с постиганите чрез 

инсталиране на оптични влакна до 

базовата станция, която се разглежда 
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като място на предоставяне на услугата. 

Разликите във впечатленията на 

крайните потребители, които се дължат 

на различните характеристики на 

средствата, с които мрежата се свързва с 

крайното мрежово устройство, не 

следва да се вземат предвид, когато се 

определя дали дадена безжична мрежа 

може да се счита за осигуряваща сходни 

мрежови показатели. Съгласно 

принципа за технологична неутралност 

не следва да се изключва използването 

на други технологии и средства за 

пренос, когато възможностите им са 

сравними с тези по базовия сценарий. 

Разгръщането на такива „мрежи с много 

голям капацитет“ допълнително ще 

увеличи възможностите на мрежите и 

ще подготви почвата за разгръщането на 

бъдещи поколения мобилни мрежи на 

основата на подобрени безжични 

интерфейси и по-сгъстена мрежова 

архитектура. 

като място на предоставяне на услугата. 

Разликите във впечатленията на 

крайните потребители, които се дължат 

на различните характеристики на 

средствата, с които мрежата се свързва с 

крайното мрежово устройство, не 

следва да се вземат предвид, когато се 

определя дали дадена безжична мрежа 

може да се счита за осигуряваща сходни 

мрежови показатели. Съгласно 

принципа за технологична неутралност 

не следва да се изключва използването 

на други технологии и средства за 

пренос, когато възможностите им са 

сравними с тези по базовия сценарий. 

Разгръщането на такива „мрежи с много 

голям капацитет“ допълнително ще 

увеличи възможностите на мрежите и 

ще подготви почвата за разгръщането на 

бъдещи поколения мобилни мрежи на 

основата на подобрени безжични 

интерфейси и по-сгъстена мрежова 

архитектура. 

Or. en 

Обосновка 

За референтен модел следва да се използват не само сградите, а също и всяко 

съответно помещение. Целите по отношение на двигателите на социално-

икономическото развитие (офиси, училища и т.н.) или на отделните домове са 

различни и следва да се търси възможно най-голяма степен на приобщаване. 

 

Изменение  165 

Михал Бони, Кришианис Каринш, Йежи Бузек 

 

Предложение за директива 

Съображение 13 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(13) Изискванията към 

възможностите на електронните 

съобщителни мрежи постоянно се 

повишават. В миналото акцентът се 

поставяше основно върху 

(13) Изискванията към 

възможностите на електронните 

съобщителни мрежи постоянно се 

повишават. В миналото акцентът се 

поставяше основно върху 
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предоставянето на все по-бърз достъп 

навсякъде и на всеки индивидуален 

потребител, докато сега расте 

значението на други параметри — 

например за закъснение, наличност и 

надеждност. Понастоящем в отговор на 

тези изисквания мрежите от оптични 

влакна достигат все по-близо до 

потребителите, а за бъдещите „мрежи с 

много голям капацитет“ ще са 

необходими работни параметри, 

равностойни на тези на мрежи с 

елементи от оптични влакна най-малко 

до разпределителната точка на мястото 

на предлагане на услугата. При 

фиксирана връзка това съответства на 

показатели на мрежата, равностойни на 

постиганите чрез инсталиране на 

оптични влакна до многофамилна 

сграда, която се разглежда като място 

на предоставяне на услугата, а при 

мобилна връзка — на показатели на 

мрежата, сходни с постиганите чрез 

инсталиране на оптични влакна до 

базовата станция, която се разглежда 

като място на предоставяне на услугата. 

Разликите във впечатленията на 

крайните потребители, които се дължат 

на различните характеристики на 

средствата, с които мрежата се свързва с 

крайното мрежово устройство, не 

следва да се вземат предвид, когато се 

определя дали дадена безжична мрежа 

може да се счита за осигуряваща сходни 

мрежови показатели. Съгласно 

принципа за технологична неутралност 

не следва да се изключва използването 

на други технологии и средства за 

пренос, когато възможностите им са 

сравними с тези по базовия сценарий. 

Разгръщането на такива „мрежи с 

много голям капацитет“ допълнително 

ще увеличи възможностите на 

мрежите и ще подготви почвата за 
разгръщането на бъдещи поколения 

мобилни мрежи на основата на 

подобрени безжични интерфейси и по-

предоставянето на все по-бърз достъп 

навсякъде и на всеки индивидуален 

потребител, докато сега расте 

значението на други параметри – 

например за закъснение, наличност и 

надеждност. Понастоящем в отговор на 

тези изисквания мрежите от оптични 

влакна достигат все по-близо до 

потребителите, а за бъдещите „мрежи с 

много голям капацитет“ ще са 

необходими работни параметри, 

равностойни на тези на мрежи с 

елементи от оптични влакна най-малко 

до разпределителната точка на мястото 

на предлагане на услугата. При 

фиксирана връзка това съответства на 

показатели на мрежата, равностойни на 

постиганите чрез инсталиране на 

оптични влакна до помещенията, 

които се разглеждат като място на 

предоставяне на услугата, а при 

мобилна връзка – на показатели на 

мрежата, сходни с постиганите чрез 

инсталиране на оптични влакна до 

базовата станция, която се разглежда 

като място на предоставяне на услугата. 

Разликите във впечатленията на 

крайните потребители, които се дължат 

на различните характеристики на 

средствата, с които мрежата се свързва с 

крайното мрежово устройство, не 

следва да се вземат предвид, когато се 

определя дали дадена безжична мрежа 

може да се счита за осигуряваща сходни 

мрежови показатели. Съгласно 

принципа за технологична неутралност 

не следва да се изключва използването 

на други технологии и средства за 

пренос, когато възможностите им са 

сравними с тези по базовия сценарий. 

Разгръщането на фиксирани „мрежи с 

много голям капацитет“ от типа 

оптични линии до домашни абонати 

и на техните възможности за пренос 

ще бъде предпоставка за успеха на 
разгръщането на бъдещи поколения 

мобилни мрежи (5G) на основата на 

подобрени безжични интерфейси и по-
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сгъстена мрежова архитектура. сгъстена мрежова архитектура. 

Or. en 

Обосновка 

The overarching objective of the Code is to stimulate the roll-out of networks which can serve 

the future demands of European businesses and citizens. The term very high capacity network 

seeks to define what future state of the art electronic communications infrastructure look like. 

It is suggested to clarify the definition in a way that ensures that very high capacity networks 

benefit the roll-out of 5G networks in the sense that they provide the backhaul for these 

mobile networks. Future 5G ultra-dense and heavy traffic cells have to be connected to a 

backhaul with very high requirements in terms of capacity, latency, and availability. The 

proposal also takes into account the need to ensure technology neutrality since the definition 

of very high capacity network is not based on any given technology. 

 

Изменение  166 

Мишел Раймон 

от името на групата Verts/ALE 

Мариза Матиаш, Юлия Реда, Корнелия Ернст 

 

Предложение за директива 

Съображение 13 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(13) Изискванията към 

възможностите на електронните 

съобщителни мрежи постоянно се 

повишават. В миналото акцентът се 

поставяше основно върху 

предоставянето на все по-бърз достъп 

навсякъде и на всеки индивидуален 

потребител, докато сега расте 

значението на други параметри — 

например за закъснение, наличност и 

надеждност. Понастоящем в отговор на 

тези изисквания мрежите от оптични 

влакна достигат все по-близо до 

потребителите, а за бъдещите „мрежи с 

много голям капацитет“ ще са 

необходими работни параметри, 

равностойни на тези на мрежи с 

елементи от оптични влакна най-малко 

до разпределителната точка на мястото 

на предлагане на услугата. При 

(13) Изискванията към 

възможностите на електронните 

съобщителни мрежи постоянно се 

повишават. В миналото акцентът се 

поставяше основно върху 

предоставянето на все по-бърз достъп 

навсякъде и на всеки индивидуален 

потребител, докато сега расте 

значението на други параметри – 

например за закъснение, наличност и 

надеждност. Понастоящем в отговор на 

тези изисквания мрежите от оптични 

влакна достигат все по-близо до 

потребителите, а за бъдещите „мрежи с 

много голям капацитет“ ще са 

необходими работни параметри, 

равностойни на тези на мрежи с 

елементи от оптични влакна най-малко 

до разпределителната точка на мястото 

на предлагане на услугата. При 
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фиксирана връзка това съответства на 

показатели на мрежата, равностойни на 

постиганите чрез инсталиране на 

оптични влакна до многофамилна 

сграда, която се разглежда като място 

на предоставяне на услугата, а при 

мобилна връзка — на показатели на 

мрежата, сходни с постиганите чрез 

инсталиране на оптични влакна до 

базовата станция, която се разглежда 

като място на предоставяне на услугата. 

Разликите във впечатленията на 

крайните потребители, които се дължат 

на различните характеристики на 

средствата, с които мрежата се свързва с 

крайното мрежово устройство, не 

следва да се вземат предвид, когато се 

определя дали дадена безжична мрежа 

може да се счита за осигуряваща сходни 

мрежови показатели. Съгласно 

принципа за технологична неутралност 

не следва да се изключва използването 

на други технологии и средства за 

пренос, когато възможностите им са 

сравними с тези по базовия сценарий. 

Разгръщането на такива „мрежи с много 

голям капацитет“ допълнително ще 

увеличи възможностите на мрежите и 

ще подготви почвата за разгръщането на 

бъдещи поколения мобилни мрежи на 

основата на подобрени безжични 

интерфейси и по-сгъстена мрежова 

архитектура. 

фиксирана връзка това съответства на 

показатели на мрежата, равностойни на 

постиганите чрез инсталиране на 

оптични влакна до помещенията, 

които се разглеждат като място на 

предоставяне на услугата, а при 

мобилна връзка – на показатели на 

мрежата, сходни с постиганите чрез 

инсталиране на оптични влакна до 

базовата станция, която се разглежда 

като място на предоставяне на услугата. 

Разликите във впечатленията на 

крайните потребители, които се дължат 

на различните характеристики на 

средствата, с които мрежата се свързва с 

крайното мрежово устройство, не 

следва да се вземат предвид, когато се 

определя дали дадена безжична мрежа 

може да се счита за осигуряваща сходни 

мрежови показатели. Съгласно 

принципа за технологична неутралност 

не следва да се изключва използването 

на други технологии и средства за 

пренос, когато възможностите им са 

сравними с тези по базовия сценарий. 

Разгръщането на такива „мрежи с много 

голям капацитет“ допълнително ще 

увеличи възможностите на мрежите и 

ще подготви почвата за разгръщането на 

бъдещи поколения мобилни мрежи на 

основата на подобрени безжични 

интерфейси и по-сгъстена мрежова 

архитектура. 

Or. en 

Обосновка 

Пояснява се, че определението не се ограничава до многофамилните сгради, а включва 

и други помещения, като офиси, земеделски стопанства, еднофамилни къщи, жилища 

и т.н. 

 

Изменение  167 

Миапетра Кумпула-Натри, Дан Ника, Едуар Мартен, Зигмантас Балчитис, Виктор 

Негреску, Карлуш Зориню, Йепе Кофод 
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Предложение за директива 

Съображение 13 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(13) Изискванията към 

възможностите на електронните 

съобщителни мрежи постоянно се 

повишават. В миналото акцентът се 

поставяше основно върху 

предоставянето на все по-бърз достъп 

навсякъде и на всеки индивидуален 

потребител, докато сега расте 

значението на други параметри — 

например за закъснение, наличност и 

надеждност. Понастоящем в отговор на 

тези изисквания мрежите от оптични 

влакна достигат все по-близо до 

потребителите, а за бъдещите „мрежи с 

много голям капацитет“ ще са 

необходими работни параметри, 

равностойни на тези на мрежи с 

елементи от оптични влакна най-малко 

до разпределителната точка на мястото 

на предлагане на услугата. При 

фиксирана връзка това съответства на 

показатели на мрежата, равностойни на 

постиганите чрез инсталиране на 

оптични влакна до многофамилна 

сграда, която се разглежда като място 

на предоставяне на услугата, а при 

мобилна връзка — на показатели на 

мрежата, сходни с постиганите чрез 

инсталиране на оптични влакна до 

базовата станция, която се разглежда 

като място на предоставяне на услугата. 

Разликите във впечатленията на 

крайните потребители, които се дължат 

на различните характеристики на 

средствата, с които мрежата се свързва с 

крайното мрежово устройство, не 

следва да се вземат предвид, когато се 

определя дали дадена безжична мрежа 

може да се счита за осигуряваща сходни 

мрежови показатели. Съгласно 

принципа за технологична неутралност 

не следва да се изключва използването 

на други технологии и средства за 

(13) Изискванията към 

възможностите на електронните 

съобщителни мрежи постоянно се 

повишават. В миналото акцентът се 

поставяше основно върху 

предоставянето на все по-бърз достъп 

навсякъде и на всеки индивидуален 

потребител, докато сега расте 

значението на други параметри – 

например за закъснение, наличност и 

надеждност. Понастоящем в отговор на 

тези изисквания мрежите от оптични 

влакна достигат все по-близо до 

потребителите, а за бъдещите „мрежи с 

много голям капацитет“ ще са 

необходими работни параметри, 

равностойни на тези на мрежи с 

елементи от оптични влакна най-малко 

до разпределителната точка на мястото 

на предлагане на услугата. При 

фиксирана връзка това съответства на 

показатели на мрежата, равностойни на 

постиганите чрез инсталиране на 

оптични влакна до помещения, които 

се разглеждат като място на 

предоставяне на услугата, а при 

мобилна връзка – на показатели на 

мрежата, сходни с постиганите чрез 

инсталиране на оптични влакна до 

базовата станция, която се разглежда 

като място на предоставяне на услугата. 

Разликите във впечатленията на 

крайните потребители, които се дължат 

на различните характеристики на 

средствата, с които мрежата се свързва с 

крайното мрежово устройство, не 

следва да се вземат предвид, когато се 

определя дали дадена безжична мрежа 

може да се счита за осигуряваща сходни 

мрежови показатели. Съгласно 

принципа за технологична неутралност 

не следва да се изключва използването 

на други технологии и средства за 
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пренос, когато възможностите им са 

сравними с тези по базовия сценарий. 

Разгръщането на такива „мрежи с много 

голям капацитет“ допълнително ще 

увеличи възможностите на мрежите и 

ще подготви почвата за разгръщането на 

бъдещи поколения мобилни мрежи на 

основата на подобрени безжични 

интерфейси и по-сгъстена мрежова 

архитектура. 

пренос, когато възможностите им са 

сравними с тези по базовия сценарий. 

Разгръщането на такива „мрежи с много 

голям капацитет“ допълнително ще 

увеличи възможностите на мрежите и 

ще подготви почвата за разгръщането на 

бъдещи поколения мобилни мрежи на 

основата на подобрени безжични 

интерфейси и по-сгъстена мрежова 

архитектура. 

Or. en 

Обосновка 

За референтен модел следва да се използват не само сградите, а също и всяко 

съответно помещение. Целите по отношение на двигателите на социално-

икономическото развитие (офиси, училища и т.н.) или на отделните домове са 

различни и следва да се търси възможно най-голяма степен на приобщаване. 

 

Изменение  168 

Мишел Раймон 

от името на групата Verts/ALE 

Юлия Реда 

 

Предложение за директива 

Съображение 14a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (14a) Продължават да се 

наблюдават много съществени ценови 

разлики както при стационарните, 

така и при мобилните съобщения 

между националните гласови и 

текстови съобщения (SMS) и тези до 

друга държава членка. Наличието на 

съществени различия между 

отделните държави, оператори и 

цени на пакетни услуги, а също и 

между мобилните и стационарните 

услуги ще продължава да се отразява 

на по-уязвимите групи клиенти и да 

създава пречки пред безпроблемната 

комуникация в рамките на ЕС. Ето 

защо всякакви значителни разлики в 
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цените на дребно между електронни 

съобщителни услуги, терминирани в 

същата държава членка, и тези, 

терминирани в друга държава членка, 

следва да бъдат обосновавани чрез 

позоваване на обективни критерии. 

Or. en 

Обосновка 

С изменението се въвежда предложението за нов член 92а. 

 

Изменение  169 

Кая Калас 

 

Предложение за директива 

Съображение 15 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(15) Съобщителните услуги и 

техническите средства за тяхното 

предоставяне претърпяха значително 

развитие. Крайните ползватели все по-

често заменят традиционната гласова 

телефония, текстовите съобщения 

(SMS) и услугите по доставка на 

електронна поща с функционално 

равностойни онлайн услуги като 

интернет телефония, изпращане на 

съобщения и уеб базирана електронна 

поща. За да се гарантира, че крайните 

ползватели са ефективно и еднакво 

защитени при използването на 

функционално равностойни услуги, 

бъдещото определение за електронни 

съобщителни услуги не следва да се 

основава само на технически параметри, 

а на функционален подход. Обхватът на 

необходимата регулаторна рамка следва 

да е подходящ за постигане на нейните 

цели от обществен интерес. Макар 

„преносът на сигнали“ да остава важен 

параметър за определяне дали услугите 

попадат в обхвата на настоящата 

(15) Съобщителните услуги и 

техническите средства за тяхното 

предоставяне претърпяха значително 

развитие. Крайните ползватели все по-

често заменят традиционната гласова 

телефония, текстовите съобщения 

(SMS) и услугите по доставка на 

електронна поща с функционално 

равностойни онлайн услуги като 

интернет телефония, изпращане на 

съобщения и уеб базирана електронна 

поща, макар че все още не ги 

разглеждат като заместители на 

традиционните гласови услуги заради 

усещането за различно равнище на 

качеството, сигурността и 

оперативната съвместимост. За да се 

гарантира, че крайните ползватели са 

ефективно и еднакво защитени при 

използването на функционално 

равностойни услуги, бъдещото 

определение за електронни 

съобщителни услуги не следва да се 

основава само на технически параметри, 

а на функционален подход, доколкото 
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директива, определението следва да 

обхваща и други услуги, чрез които се 

осъществява комуникация. От гледна 

точка на крайния ползвател не е от 

значение дали доставчикът сам пренася 

сигналите или съобщенията се доставят 

чрез услуга за достъп до интернет. 

Поради това измененото определение за 

електронни съобщителни услуги следва 

да обхваща три вида услуги, които може 

отчасти да се припокриват, т.е. услуги за 

достъп до интернет по смисъла на 

определението в член 2, параграф 2 от 

Регламент (ЕС) 2015/2120, 

междуличностни съобщителни услуги, 

както са определени в настоящата 

директива, и услуги, състоящи се изцяло 

или предимно от преноса на сигнали. 

Определението за електронна 

съобщителна услуга следва да отстрани 

двусмислието, наблюдавано при 

прилагането на предишното 

определение, и да позволи 

индивидуално прилагане на отделните 

разпоредби за специфичните права и 

задължения, заложени в рамката за 

различните видове услуги. 

Обработването на лични данни от 

електронните съобщителни услуги, 

независимо дали са получени като 

възнаграждение или по друг начин, 

трябва да съответства на Директива 

95/46/ЕО, която ще бъде заменена с 

Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ 

регламент за защита на данните) на 25 

май 2018г.37 

това е възможно. Съществуващите 

разлики между услугите обаче следва 

да бъдат признати предвид факта, че 

онлайн услугите, като например 

интернет телефонията, в повечето 

случаи се осигуряват без възможност 

за съществен контрол върху 

използваната за осъществяване на 

комуникацията мрежа, докато, от 

друга страна, позволяват на крайния 

ползвател по-лесен преход от една 

услуга към друга в сравнение с 

традиционните комуникационни 

услуги. Обхватът на необходимата 

регулаторна рамка следва да е подходящ 

за постигане на нейните цели от 

обществен интерес. Макар „преносът на 

сигнали“ да остава важен параметър за 

определяне дали услугите попадат в 

обхвата на настоящата директива, 

определението следва да обхваща и 

други услуги, чрез които се осъществява 

комуникация, по пропорционален 

начин, който да позволява постигане 

на най-добри резултати за крайните 

ползватели. От гледна точка на 

крайния ползвател не е от значение дали 

доставчикът сам пренася сигналите или 

съобщенията се доставят чрез услуга за 

достъп до интернет и поради това тези 

услуги не следва да се определят въз 

основа на използваната технология, а 

от гледна точка на оправданите 

очаквания на крайните ползватели по 

отношение на предоставяната услуга, 

в зависимост например от 

заплатената цена или облекчената 

процедура за прекратяване на 

договора. Поради това измененото 

определение за електронни 

съобщителни услуги следва да обхваща 

три вида услуги, които може отчасти да 

се припокриват, т.е. услуги за достъп до 

интернет по смисъла на определението в 

член 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) 

2015/2120, междуличностни 

съобщителни услуги, както са 

определени в настоящата директива, и 
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услуги, състоящи се изцяло или 

предимно от преноса на сигнали. Тази 

последна категория не следва да 

включва услуги, при които връзката се 

предоставя като интегриран в 

свързани устройства или 

„интелигентни стоки“ продукт, или 

когато предоставянето на 

свързаност с такива продукти е 

предмет на договор с крайния 

ползвател, тъй като те се считат за 

вградено цифрово съдържание или 

услуги по смисъла на Директивата 

относно договорите за предоставяне 

на цифрово съдържание. 
Определението за електронна 

съобщителна услуга следва да отстрани 

двусмислието, наблюдавано при 

прилагането на предишното 

определение, и да позволи 

индивидуално прилагане на отделните 

разпоредби за специфичните права и 

задължения, заложени в рамката за 

различните видове услуги. 

Обработването на лични данни от 

електронните съобщителни услуги, 

независимо дали са получени като 

възнаграждение или по друг начин, 

трябва да съответства на Директива 

95/46/ЕО, която ще бъде заменена с 

Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ 

регламент за защита на данните) на 25 

май 2018 г.37 

_________________ _________________ 

37 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 (Общ регламент относно 

защитата на данните), ОВ L 119, 

4.5.2016 г., стр. 1. 

37 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 (Общ регламент относно 

защитата на данните), ОВ L 119, 

4.5.2016 г., стр. 1. 

Or. en 
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Обосновка 

В съответствие с член 104 от Правилника за дейността това изменение е необходимо 

по наложителни причини, свързани с вътрешната логика на текста. 

 

Изменение  170 

Мортен Хелвег Петерсен 

 

Предложение за директива 

Съображение 15 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(15) Съобщителните услуги и 

техническите средства за тяхното 

предоставяне претърпяха значително 

развитие. Крайните ползватели все по-

често заменят традиционната гласова 

телефония, текстовите съобщения 

(SMS) и услугите по доставка на 

електронна поща с функционално 

равностойни онлайн услуги като 

интернет телефония, изпращане на 

съобщения и уеб базирана електронна 

поща. За да се гарантира, че крайните 

ползватели са ефективно и еднакво 

защитени при използването на 

функционално равностойни услуги, 

бъдещото определение за електронни 

съобщителни услуги не следва да се 

основава само на технически параметри, 

а на функционален подход. Обхватът на 

необходимата регулаторна рамка следва 

да е подходящ за постигане на нейните 

цели от обществен интерес. Макар 

„преносът на сигнали“ да остава важен 

параметър за определяне дали услугите 

попадат в обхвата на настоящата 

директива, определението следва да 

обхваща и други услуги, чрез които се 

осъществява комуникация. От гледна 

точка на крайния ползвател не е от 

значение дали доставчикът сам пренася 

сигналите или съобщенията се доставят 

чрез услуга за достъп до интернет. 

Поради това измененото определение за 

(15) Съобщителните услуги и 

техническите средства за тяхното 

предоставяне претърпяха значително 

развитие. Крайните ползватели все по-

често заменят традиционната гласова 

телефония, текстовите съобщения 

(SMS) и услугите по доставка на 

електронна поща с функционално 

равностойни онлайн услуги като 

интернет телефония, изпращане на 

съобщения и уеб базирана електронна 

поща. За да се гарантира, че крайните 

ползватели и техните права са 

ефективно и еднакво защитени при 

използването на функционално 

равностойни услуги, бъдещото 

определение за електронни 

съобщителни услуги не следва да се 

основава само на технически параметри, 

а на функционален подход. Обхватът на 

необходимата регулаторна рамка следва 

да е подходящ за постигане на нейните 

цели от обществен интерес. Макар 

„преносът на сигнали“ да остава важен 

параметър за определяне дали услугите 

попадат в обхвата на настоящата 

директива, определението следва да 

обхваща и други услуги, чрез които се 

осъществява комуникация. От гледна 

точка на крайните ползватели и 

защитата на техните интереси не е 

от значение дали доставчикът сам 

пренася сигналите или съобщенията се 
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електронни съобщителни услуги следва 

да обхваща три вида услуги, които може 

отчасти да се припокриват, т.е. услуги за 

достъп до интернет по смисъла на 

определението в член 2, параграф 2 от 

Регламент (ЕС) 2015/2120, 

междуличностни съобщителни услуги, 

както са определени в настоящата 

директива, и услуги, състоящи се изцяло 

или предимно от преноса на сигнали. 

Определението за електронна 

съобщителна услуга следва да отстрани 

двусмислието, наблюдавано при 

прилагането на предишното 

определение, и да позволи 

индивидуално прилагане на отделните 

разпоредби за специфичните права и 

задължения, заложени в рамката за 

различните видове услуги. 

Обработването на лични данни от 

електронните съобщителни услуги, 

независимо дали са получени като 

възнаграждение или по друг начин, 

трябва да съответства на Директива 

95/46/ЕО, която ще бъде заменена с 

Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ 

регламент за защита на данните) на 25 

май 2018г.37 

доставят чрез услуга за достъп до 

интернет. Поради това измененото 

определение за електронни 

съобщителни услуги следва да обхваща 

три вида услуги, които може отчасти да 

се припокриват, т.е. услуги за достъп до 

интернет по смисъла на определението в 

член 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) 

2015/2120, междуличностни 

съобщителни услуги, както са 

определени в настоящата директива, и 

услуги, състоящи се изцяло или 

предимно от преноса на сигнали. 

Определението за електронна 

съобщителна услуга следва да отстрани 

двусмислието, наблюдавано при 

прилагането на предишното 

определение, и да позволи 

индивидуално прилагане на отделните 

разпоредби за специфичните права и 

задължения, заложени в рамката за 

различните видове услуги. 

Обработването на лични данни от 

електронните съобщителни услуги, 

независимо дали са получени като 

възнаграждение или по друг начин, 

трябва да съответства на Директива 

95/46/ЕО, която ще бъде заменена с 

Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ 

регламент за защита на данните) на 25 

май 2018 г.37 

__________________ 
37 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 (Общ регламент относно 

защитата на данните), OВ L 119, 

4.5.2016 г., стр. 1. 

_________________  

37 Регламент (ЕС) 2016/679 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

27 април 2016 г. относно защитата на 

физическите лица във връзка с 
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обработването на лични данни и 

относно свободното движение на такива 

данни и за отмяна на Директива 

95/46/EО (Общ регламент относно 

защитата на данните), OВ L 119, 

4.5.2016 г., стр. 1. 

Or. en 

 

Изменение  171 

Ан Сандер, Франсоаз Гростет 

 

Предложение за директива 

Съображение 15 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(15) Съобщителните услуги и 

техническите средства за тяхното 

предоставяне претърпяха значително 

развитие. Крайните ползватели все по-

често заменят традиционната гласова 

телефония, текстовите съобщения 

(SMS) и услугите по доставка на 

електронна поща с функционално 

равностойни онлайн услуги като 

интернет телефония, изпращане на 

съобщения и уеб базирана електронна 

поща. За да се гарантира, че крайните 

ползватели са ефективно и еднакво 

защитени при използването на 

функционално равностойни услуги, 

бъдещото определение за електронни 

съобщителни услуги не следва да се 

основава само на технически параметри, 

а на функционален подход. Обхватът на 

необходимата регулаторна рамка следва 

да е подходящ за постигане на нейните 

цели от обществен интерес. Макар 

„преносът на сигнали“ да остава важен 

параметър за определяне дали 

услугите попадат в обхвата на 

настоящата директива, определението 

следва да обхваща и други услуги, чрез 

които се осъществява комуникация. От 

гледна точка на крайния ползвател не е 

(15) Съобщителните услуги и 

техническите средства за тяхното 

предоставяне претърпяха значително 

развитие. Крайните ползватели все по-

често заменят традиционната гласова 

телефония, текстовите съобщения 

(SMS) и услугите по доставка на 

електронна поща с функционално 

равностойни онлайн услуги като 

интернет телефония, изпращане на 

съобщения и уеб базирана електронна 

поща. За да се гарантира, че крайните 

ползватели са ефективно и еднакво 

защитени при използването на 

функционално равностойни услуги, 

бъдещото определение за електронни 

съобщителни услуги не следва да се 

основава само на технически параметри, 

а на функционален подход. Обхватът на 

необходимата регулаторна рамка следва 

да е подходящ за постигане на нейните 

цели от обществен интерес. Макар 

„преносът на сигнали“ да позволяват 

предавателните услуги да бъдат 

включени в обхвата на настоящата 

директива, определението следва да 

обхваща и други услуги, чрез които се 

осъществява комуникация. От гледна 

точка на крайния ползвател не е от 
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от значение дали доставчикът сам 

пренася сигналите или съобщенията се 

доставят чрез услуга за достъп до 

интернет. Поради това измененото 

определение за електронни 

съобщителни услуги следва да обхваща 

три вида услуги, които може отчасти да 

се припокриват, т.е. услуги за достъп до 

интернет по смисъла на определението в 

член 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) 

2015/2120, междуличностни 

съобщителни услуги, както са 

определени в настоящата директива, и 

услуги, състоящи се изцяло или 

предимно от преноса на сигнали. 

Определението за електронна 

съобщителна услуга следва да отстрани 

двусмислието, наблюдавано при 

прилагането на предишното 

определение, и да позволи 

индивидуално прилагане на отделните 

разпоредби за специфичните права и 

задължения, заложени в рамката за 

различните видове услуги. 

Обработването на лични данни от 

електронните съобщителни услуги, 

независимо дали са получени като 

възнаграждение или по друг начин, 

трябва да съответства на Директива 

95/46/ЕО, която ще бъде заменена с 

Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ 

регламент за защита на данните) на 25 

май 2018г.37 

значение дали доставчикът сам пренася 

сигналите или съобщенията се доставят 

чрез услуга за достъп до интернет. 

Поради това измененото определение за 

електронни съобщителни услуги следва 

да обхваща три вида услуги, които може 

отчасти да се припокриват, т.е. услуги за 

достъп до интернет по смисъла на 

определението в член 2, параграф 2 от 

Регламент (ЕС) 2015/2120, 

междуличностни съобщителни услуги, 

както са определени в настоящата 

директива, и услуги, състоящи се изцяло 

или предимно от преноса на сигнали, 

като от третата категория се 

изключват услугите, които могат да 

се квалифицират като 

междуличностни съобщителни услуги 

в съответствие с определението в 

член 2, параграф 5 от настоящия 

кодекс, услугите на информационното 

общество в съответствие с 

определението в член 1 от Директива 

98/34/ЕО и услугите за предоставяне 

или упражняване на редакционен 

контрол върху съдържанието, 

предавано чрез електронни 

съобщителни мрежи и услуги. 

Определението за електронна 

съобщителна услуга следва да отстрани 

двусмислието, наблюдавано при 

прилагането на предишното 

определение, и да позволи 

индивидуално прилагане на отделните 

разпоредби за специфичните права и 

задължения, заложени в рамката за 

различните видове услуги. 

Обработването на лични данни от 

електронните съобщителни услуги, 

независимо дали са получени като 

възнаграждение или по друг начин, 

трябва да съответства на Директива 

95/46/ЕО, която ще бъде заменена с 

Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ 

регламент за защита на данните) на 25 

май 2018 г.37 

_________________ _________________ 
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37 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 (Общ регламент относно 

защитата на данните), ОВ L 119, 

4.5.2016 г., стр. 1. 

37 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 (Общ регламент относно 

защитата на данните), ОВ L 119, 

4.5.2016 г., стр. 1. 

Or. en 

 

Изменение  172 

Кая Калас 

 

Предложение за директива 

Съображение 16 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(16) За да попадне в обхвата на 

определението за електронна 

съобщителна услуга, дадена услуга 

обикновено трябва да се предоставя 

срещу заплащане. В цифровата 

икономика участниците на пазара все 

по-често смятат, че информацията за 

ползвателите има парична стойност. 

Електронните съобщителни услуги 

често се предоставят срещу 

възнаграждение в непарично 

изражение, например срещу даване на 

достъп до лични или други данни. 

Определението за възнаграждение 

следователно трябва да обхване случаи, 

при които доставчикът на услуга 

изисква, а крайният ползвател сам 

предоставя лични данни като име, 

адрес за електронна поща или други 

данни пряко или непряко на 

доставчика. То следва също да 

обхваща случаи, при които 

доставчикът събира информация без 

крайният ползвател сам да я е 

предоставил, като например лични 

(16) За да попадне в обхвата на 

определението за електронна 

съобщителна услуга, дадена услуга 

обикновено трябва да се предоставя 

срещу заплащане. В цифровата 

икономика участниците на пазара все 

по-често смятат, че информацията за 

ползвателите има парична стойност. В 

някои случаи електронните 

съобщителни услуги се предоставят 

срещу лични данни, като данните се 

използват извън рамките на 

необходимото за изпълнението на 

договора. Определението за 

възнаграждение следователно трябва да 

обхване случаи, при които доставчикът 

на услуга изисква, а крайният ползвател 

предоставя пряко или непряко лични 

данни, за да бъдат използвани за цели, 

които не са необходими за 

изпълнението на договора. В 

съответствие със съдебната практика на 

Съда на Европейския съюз по член 57 от 

ДФЕС38 възнаграждението по смисъла 

на Договора е налице също когато 
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данни, включително IP адрес или друга 

автоматично генерирана 

информация, например събираната и 

предаваната от „бисквитка“. В 

съответствие със съдебната практика на 

Съда на Европейския съюз по член 57 от 

ДФЕС38 възнаграждението по смисъла 

на Договора е налице също когато 

доставчикът на услуга получава 

заплащане от трета страна, а не от 

получателя на услугата. Поради това 

определението за възнаграждение 

следва да включва и случаи, когато 

крайният ползвател е изложен на 

рекламни съобщения като условие за 

достъп до услугата, или случаи, когато 

доставчикът на услугата реализира 

парична печалба от събраните от него 

лични данни. 

доставчикът на услуга получава 

заплащане от трета страна, а не от 

получателя на услугата. Поради това 

определението за възнаграждение 

следва да включва и случаи, когато 

крайният ползвател е изложен на 

рекламни съобщения като условие за 

достъп до услугата, или случаи, когато 

доставчикът на услугата реализира 

парична печалба от събраните от него 

лични данни. 

_________________ _________________ 

38 Дело C-352/85 Bond van Adverteerders 

и др./Нидерландия, EU:C:1988:196. 

38 Дело C-352/85 Bond van Adverteerders 

и др./Нидерландия, EU:C:1988:196. 

Or. en 

Обосновка 

В съответствие с член 104 от Правилника за дейността това изменение е необходимо 

по наложителни причини, свързани с вътрешната логика на текста. 

 

Изменение  173 

Барбара Капел, Анджело Чока, Лоренцо Фонтана 

 

Предложение за директива 

Съображение 17 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(17) Междуличностните съобщителни 

услуги са услуги, които дават 

възможност за междуличностен обмен 

на информация в диалогов режим и 

обхващат услуги като 

традиционните гласови повиквания 

между две лица, но също и всички 

(17) Междуличностните съобщителни 

услуги са услуги, които дават 

възможност за междуличностен обмен 

на информация в диалогов режим. 

Междуличностните съобщителни 

услуги обхващат само съобщенията 

между краен брой (тоест, не 
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видове електронни писма, услуги за 

предаване на съобщения или групов 

чат. Междуличностните съобщителни 

услуги обхващат само съобщенията 

между краен брой (тоест, не 

потенциално неограничен) физически 

лица, който се определя от изпращача 

на съобщението. Съобщенията, 

включващи юридически лица, следва да 

попадат в обхвата на определението, 

когато физически лица представляват 

тези юридически лица или участват 

поне в едната страна на комуникацията. 

Предпоставка за съобщенията в 

диалогов режим е услугата да позволява 

на получателя на информацията да 

отговори. Услуги, които не отговарят на 

тези изисквания, като например 

линейното радиоразпръскване, видео по 

заявка, обслужване чрез уебсайтове, 

социални мрежи, блогове или обмен на 

информация между машини, не следва 

да се считат за междуличностни 

съобщителни услуги. При 

изключителни обстоятелства дадена 

услуга не следва да се счита за 

междуличностна съобщителна услуга, 

ако средството за междуличностни 

съобщения в диалогов режим е чисто 

спомагателен елемент към друга услуга 

и по обективни технически причини не 

може да се ползва без тази основна 

услуга, а интеграцията му не е начин да 

се избегне прилагането на правилата 

относно електронните съобщителни 

услуги. Пример за такова изключение 

може да бъде по принцип 

комуникационният канал в онлайн 

игрите, в зависимост от съобщителното 

средство на услугата. 

потенциално неограничен) физически 

лица, който се определя от изпращача 

на съобщението. Съобщенията, 

включващи юридически лица, следва да 

попадат в обхвата на определението, 

когато физически лица представляват 

тези юридически лица или участват 

поне в едната страна на комуникацията. 

Предпоставка за съобщенията в 

диалогов режим е услугата да позволява 

на получателя на информацията да 

отговори. Услуги, които не отговарят на 

тези изисквания, като например 

линейното радиоразпръскване, видео по 

заявка, обслужване чрез уебсайтове, 

социални мрежи, блогове или обмен на 

информация между машини, не следва 

да се считат за междуличностни 

съобщителни услуги. При 

изключителни обстоятелства дадена 

услуга не следва да се счита за 

междуличностна съобщителна услуга, 

ако средството за междуличностни 

съобщения в диалогов режим е чисто 

спомагателен елемент към друга услуга 

и по обективни технически причини не 

може да се ползва без тази основна 

услуга, а интеграцията му не е начин да 

се избегне прилагането на правилата 

относно електронните съобщителни 

услуги. 

Пример за такова изключение може да 

бъде по принцип комуникационният 

канал в онлайн игрите или 

приложенията за споделяне на 

документи в зависимост от 

съобщителното средство на услугата. 

По същия начин, доколкото дадена 

многофункционална услуга съдържа 

съобщителна функция или елемент, 

които (въз основа на свързани с тях 

конкретни факти) може с право да се 

считат за междуличностна 

съобщителна услуга [която може да 

се използва самостоятелно], за 

междуличностна съобщителна услуга 

следва да се счита само тази 
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отделима функция или елемент. 

Or. en 

 

Изменение  174 

Кая Калас 

 

Предложение за директива 

Съображение 17 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(17) Междуличностните съобщителни 

услуги са услуги, които дават 

възможност за междуличностен обмен 

на информация в диалогов режим и 

обхващат услуги като традиционните 

гласови повиквания между две лица, но 

също и всички видове електронни 

писма, услуги за предаване на 

съобщения или групов чат. 

Междуличностните съобщителни 

услуги обхващат само съобщенията 

между краен брой (тоест, не 

потенциално неограничен) физически 

лица, който се определя от изпращача 

на съобщението. Съобщенията, 

включващи юридически лица, следва да 

попадат в обхвата на определението, 

когато физически лица представляват 

тези юридически лица или участват 

поне в едната страна на комуникацията. 

Предпоставка за съобщенията в 

диалогов режим е услугата да позволява 

на получателя на информацията да 

отговори. Услуги, които не отговарят на 

тези изисквания, като например 

линейното радиоразпръскване, видео по 

заявка, обслужване чрез уебсайтове, 

социални мрежи, блогове или обмен на 

информация между машини, не следва 

да се считат за междуличностни 

съобщителни услуги. При 

изключителни обстоятелства дадена 

услуга не следва да се счита за 

междуличностна съобщителна услуга, 

(17) Междуличностните съобщителни 

услуги са услуги, чиято основна цел се 

състои в предоставяне на възможност 

за междуличностен обмен на 

информация в диалогов режим и които 

обхващат услуги като традиционните 

гласови повиквания между две лица, но 

също и услуги за предаване на 

съобщения или групов чат. 

Междуличностните съобщителни 

услуги обхващат само съобщенията 

между краен брой (тоест, не 

потенциално неограничен) физически 

лица, който се определя от изпращача 

на съобщението. Съобщенията, 

включващи юридически лица, следва да 

попадат в обхвата на определението, 

когато физически лица представляват 

тези юридически лица или участват 

поне в едната страна на комуникацията. 

Предпоставка за съобщенията в 

диалогов режим е услугата да позволява 

на получателя на информацията да 

отговори. Услуги, които не отговарят на 

тези изисквания, като например 

линейното радиоразпръскване, видео по 

заявка, обслужване чрез уебсайтове, 

социални мрежи, блогове или обмен на 

информация между машини, не следва 

да се считат за междуличностни 

съобщителни услуги. Дадена услуга не 

следва да се счита за междуличностна 

съобщителна услуга, ако средството за 

междуличностни съобщения в диалогов 
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ако средството за междуличностни 

съобщения в диалогов режим е чисто 

спомагателен елемент към друга 

услуга и по обективни технически 

причини не може да се ползва без тази 

основна услуга, а интеграцията му не е 

начин да се избегне прилагането на 

правилата относно електронните 

съобщителни услуги. Пример за такова 

изключение може да бъде по принцип 

комуникационният канал в онлайн 

игрите, в зависимост от съобщителното 

средство на услугата. 

режим не е основната цел на услугата 

и по обективни технически причини не 

може да се ползва без тази основна 

услуга, а интеграцията му не е начин да 

се избегне прилагането на правилата 

относно електронните съобщителни 

услуги, тъй като прилагането на 

разпоредбите на настоящата 

директива не би било пропорционално 

на предоставеното за тази услуга 

равнище на свързаност. Пример за 

такова изключение може да бъде по 

принцип комуникационният канал в 

онлайн игрите в зависимост от 

съобщителното средство на услугата. 

Or. en 

Обосновка 

В съответствие с член 104 от Правилника за дейността това изменение е необходимо 

по наложителни причини, свързани с вътрешната логика на текста. 

 

Изменение  175 

Мишел Раймон 

от името на групата Verts/ALE 

Мариза Матиаш, Юлия Реда, Корнелия Ернст 

 

Предложение за директива 

Съображение 17 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(17) Междуличностните съобщителни 

услуги са услуги, които дават 

възможност за междуличностен обмен 

на информация в диалогов режим и 

обхващат услуги като традиционните 

гласови повиквания между две лица, но 

също и всички видове електронни 

писма, услуги за предаване на 

съобщения или групов чат. 

Междуличностните съобщителни 

услуги обхващат само съобщенията 

между краен брой (тоест, не 

потенциално неограничен) физически 

(17) Междуличностните съобщителни 

услуги са услуги, предоставени срещу 

заплащане, които дават възможност за 

междуличностен обмен на информация 

в диалогов режим и обхващат услуги 

като традиционните гласови повиквания 

между две лица, но също и всички 

видове електронни писма, услуги за 

предаване на съобщения или групов чат. 

Междуличностните съобщителни 

услуги обхващат само съобщенията 

между краен брой (тоест, не 

потенциално неограничен) физически 
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лица, който се определя от изпращача 

на съобщението. Съобщенията, 

включващи юридически лица, следва да 

попадат в обхвата на определението, 

когато физически лица представляват 

тези юридически лица или участват 

поне в едната страна на комуникацията. 

Предпоставка за съобщенията в 

диалогов режим е услугата да позволява 

на получателя на информацията да 

отговори. Услуги, които не отговарят на 

тези изисквания, като например 

линейното радиоразпръскване, видео по 

заявка, обслужване чрез уебсайтове, 

социални мрежи, блогове или обмен на 

информация между машини, не следва 

да се считат за междуличностни 

съобщителни услуги. При 

изключителни обстоятелства дадена 

услуга не следва да се счита за 

междуличностна съобщителна услуга, 

ако средството за междуличностни 

съобщения в диалогов режим е чисто 

спомагателен елемент към друга услуга 

и по обективни технически причини не 

може да се ползва без тази основна 

услуга, а интеграцията му не е начин да 

се избегне прилагането на правилата 

относно електронните съобщителни 

услуги. Пример за такова изключение 

може да бъде по принцип 

комуникационният канал в онлайн 

игрите, в зависимост от съобщителното 

средство на услугата. 

лица, който се определя от изпращача 

на съобщението. Съобщенията, 

включващи юридически лица, следва да 

попадат в обхвата на определението, 

когато физически лица представляват 

тези юридически лица или участват 

поне в едната страна на комуникацията. 

Предпоставка за съобщенията в 

диалогов режим е услугата да позволява 

на получателя на информацията да 

отговори. Услуги, които не отговарят на 

тези изисквания, като например 

линейното радиоразпръскване, видео по 

заявка, обслужване чрез уебсайтове, 

социални мрежи, блогове или обмен на 

информация между машини, не следва 

да се считат за междуличностни 

съобщителни услуги. При 

изключителни обстоятелства дадена 

услуга не следва да се счита за 

междуличностна съобщителна услуга, 

ако средството за междуличностни 

съобщения в диалогов режим е чисто 

спомагателен елемент към друга услуга 

и по обективни технически причини не 

може да се ползва без тази основна 

услуга, а интеграцията му не е начин да 

се избегне прилагането на правилата 

относно електронните съобщителни 

услуги. Пример за такова изключение 

може да бъде по принцип 

комуникационният канал в онлайн 

игрите в зависимост от съобщителното 

средство на услугата. 

Or. en 

 

Изменение  176 

Гунар Хьокмарк, Бенд Бендсен 

 

Предложение за директива 

Съображение 17 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(17) Междуличностните съобщителни (17) Междуличностните съобщителни 
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услуги са услуги, които дават 

възможност за междуличностен обмен 

на информация в диалогов режим и 

обхващат услуги като традиционните 

гласови повиквания между две лица, но 

също и всички видове електронни 

писма, услуги за предаване на 

съобщения или групов чат. 

Междуличностните съобщителни 

услуги обхващат само съобщенията 

между краен брой (тоест, не 

потенциално неограничен) физически 

лица, който се определя от изпращача 

на съобщението. Съобщенията, 

включващи юридически лица, следва да 

попадат в обхвата на определението, 

когато физически лица представляват 

тези юридически лица или участват 

поне в едната страна на комуникацията. 

Предпоставка за съобщенията в 

диалогов режим е услугата да позволява 

на получателя на информацията да 

отговори. Услуги, които не отговарят на 

тези изисквания, като например 

линейното радиоразпръскване, видео по 

заявка, обслужване чрез уебсайтове, 

социални мрежи, блогове или обмен на 

информация между машини, не следва 

да се считат за междуличностни 

съобщителни услуги. При 

изключителни обстоятелства дадена 

услуга не следва да се счита за 

междуличностна съобщителна услуга, 

ако средството за междуличностни 

съобщения в диалогов режим е чисто 

спомагателен елемент към друга 

услуга и по обективни технически 

причини не може да се ползва без тази 

основна услуга, а интеграцията му не е 

начин да се избегне прилагането на 

правилата относно електронните 

съобщителни услуги. Пример за такова 

изключение може да бъде по принцип 

комуникационният канал в онлайн 

игрите, в зависимост от съобщителното 

средство на услугата. 

услуги са услуги, които дават 

възможност за междуличностен обмен 

на информация в диалогов режим и 

обхващат услуги като традиционните 

гласови повиквания между две лица, но 

също и всички видове електронни 

писма, услуги за предаване на 

съобщения или групов чат. 

Междуличностните съобщителни 

услуги обхващат само съобщенията 

между краен брой (тоест, не 

потенциално неограничен) физически 

лица, който се определя от изпращача 

на съобщението. Съобщенията, 

включващи юридически лица, следва да 

попадат в обхвата на определението, 

когато физически лица представляват 

тези юридически лица или участват 

поне в едната страна на комуникацията. 

Предпоставка за съобщенията в 

диалогов режим е услугата да позволява 

на получателя на информацията да 

отговори. Услуги, които не отговарят на 

тези изисквания, като например 

линейното радиоразпръскване, видео по 

заявка, обслужване чрез уебсайтове, 

социални мрежи, блогове или обмен на 

информация между машини, не следва 

да се считат за междуличностни 

съобщителни услуги. При 

изключителни обстоятелства дадена 

услуга не следва да се счита за 

междуличностна съобщителна услуга, 

ако средството за междуличностни 

съобщения в диалогов режим е елемент 

към друга услуга и по обективни 

технически причини не може да се 

ползва без тази основна услуга, а 

интеграцията му не е начин да се 

избегне прилагането на правилата 

относно електронните съобщителни 

услуги. Пример за такова изключение 

може да бъде по принцип 

комуникационният канал в онлайн 

игрите в зависимост от съобщителното 

средство на услугата. 

Or. en 
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Обосновка 

Заличаването е необходимо с цел изясняване на типа услуги, които следва да попадат 

в приложното поле на настоящата директива, така че да се ограничи рискът от 

непоследователното ѝ прилагане. 

 

Изменение  177 

Кая Калас 

 

Предложение за директива 

Съображение 18 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(18) Междуличностните съобщителни 

услуги посредством номера по 

национален или международен 

телефонен номерационен план се 

осъществяват чрез обществената 

телефонна мрежа с пакетна или канална 

комутация. Тези междуличностни 

съобщителни услуги посредством 

номера включват както услуги, за които 

са определени номера за крайни 

ползватели с цел осигуряване на 

свързаност от край до край, и услуги, 

които дават на ползвателите 

възможност да се свържат с други лица, 

на които е бил определен такъв номер. 

Употребата на номер единствено като 

идентификатор не следва да се 

разглежда като равностойна на 

използването на номер за свързване с 

обществена комутируема телефонна 

мрежа и следователно сама по себе си 

не следва да се счита за достатъчна, за 

да се окачестви дадена услуга като 

междуличностна съобщителна услуга 

посредством номер. За 

междуличностните съобщителни 

услуги, които не са посредством номера, 

следва да се вменяват задължения само 

когато публичният интерес изисква 

налагането на конкретни регулаторни 

задължения за всички видове 

междуличностни съобщителни услуги, 

(18) Междуличностните съобщителни 

услуги посредством номера по 

национален или международен 

телефонен номерационен план се 

осъществяват чрез обществената 

телефонна мрежа с пакетна или канална 

комутация. Тези междуличностни 

съобщителни услуги посредством 

номера включват както услуги, за които 

са определени номера за крайни 

ползватели с цел осигуряване на 

свързаност от край до край, и услуги, 

които дават на ползвателите 

възможност да се свържат с други лица, 

на които е бил определен такъв номер. 

Употребата на номер единствено като 

идентификатор не следва да се 

разглежда като равностойна на 

използването на номер за свързване с 

обществена комутируема телефонна 

мрежа и следователно сама по себе си 

не следва да се счита за достатъчна, за 

да се окачестви дадена услуга като 

междуличностна съобщителна услуга 

посредством номер. Освен това, 

когато предоставяната услуга не 

използва собствена инфраструктура 

и поради това няма съществен 

контрол върху използваната за 

осъществяването на съобщенията 

мрежа, употребата на номера също 

следва да се разглежда по различен 
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независимо дали за тяхното 

предоставяне се използват номера. 

Оправдано е междуличностните 

съобщителни услуги посредством 

номера да бъдат третирани по различен 

начин, тъй като те участват в публично 

гарантирана оперативно съвместима 

екосистема и така извличат ползи от 

нея. 

начин, тъй като задълженията не 

биха били пропорционални на 

способността им да предоставят 

определено качество на услугата. За 

междуличностните съобщителни 

услуги, които не са посредством номера, 

следва да се вменяват задължения само 

когато публичният интерес изисква 

налагането на конкретни регулаторни 

задължения за всички видове 

междуличностни съобщителни услуги, 

независимо дали за тяхното 

предоставяне се използват номера. 

Оправдано е междуличностните 

съобщителни услуги посредством 

номера да бъдат третирани по различен 

начин, тъй като те участват в публично 

гарантирана оперативно съвместима 

екосистема и така извличат ползи от 

нея. 

Or. en 

Обосновка 

В съответствие с член 104 от Правилника за дейността това изменение е необходимо 

по наложителни причини, свързани с вътрешната логика на текста. 

 

Изменение  178 

Ангелика Ниблер, Херберт Ройл, Маркус Пипер 

 

Предложение за директива 

Съображение 23 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(23) За да се превърнат 

политическите цели на стратегията за 

цифров единен пазар в нормативни 

разпоредби, в допълнение към 

съществуващите три основни цели за 

насърчаване на конкуренцията, 

вътрешния пазар и интересите на 

крайните ползватели, за регулаторната 

рамка следва да се постави и 

допълнителна цел за свързаност, 

(23) За да се превърнат 

политическите цели на стратегията за 

цифров единен пазар в нормативни 

разпоредби, в допълнение към 

съществуващите три основни цели за 

насърчаване на конкуренцията, 

вътрешния пазар и интересите на 

крайните ползватели, за регулаторната 

рамка следва да се постави и 

допълнителна цел за свързаност, 
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изразена в резултати: широко 

разпространение и използване на 

фиксирани и мобилни мрежи с много 

голям капацитет за всички граждани и 

предприятия в Съюза на основата на 

разумни цени и възможност за избор, 

улеснено от действителна и лоялна 

конкуренция, ефективни инвестиции и 

отворени иновации, ефикасно 

използване на радиочестотния спектър, 

общи правила и предвидими 

законотворчески подходи на вътрешния 

пазар и от нужните специфични 

отраслови правила, които да защитават 

интересите на гражданите. За държавите 

членки, националните регулаторни 

органи и други компетентни органи, 

както и за заинтересованите страни, тази 

цел за свързаност означава от една 

страна да се насочат към изграждане на 

мрежи и услуги с най-високия възможен 

капацитет, които са икономически 

устойчиви за даден регион, а от друга 

страна да се стремят към териториално 

сближаване в смисъл на изравняване на 

наличния капацитет в различните 

региони. 

изразена в резултати: широко 

разпространение и използване на 

фиксирани и мобилни мрежи с много 

голям капацитет за всички граждани и 

предприятия в Съюза на основата на 

разумни цени и възможност за избор, 

улеснено от действителна и лоялна 

конкуренция, ефективни инвестиции и 

отворени иновации, ефикасно 

използване на радиочестотния спектър, 

общи правила и предвидими 

законотворчески подходи на вътрешния 

пазар и от нужните специфични 

отраслови правила, които да защитават 

интересите на гражданите. Всички 

политически цели, формулирани в 

настоящия параграф, следва да се 

разглеждат като еднакво важни. За 

държавите членки, националните 

регулаторни органи и други 

компетентни органи, както и за 

заинтересованите страни, тази цел за 

свързаност означава от една страна да се 

насочат към изграждане на мрежи и 

услуги с най-високия възможен 

капацитет, които са икономически 

устойчиви за даден регион, а от друга 

страна да се стремят към териториално 

сближаване в смисъл на изравняване на 

наличния капацитет в различните 

региони. Лоялната конкуренция е най-

важната предпоставка за 

инвестиции. Целта е да се гарантира 

високоефективна инфраструктура в 

целия Европейски съюз. 

Or. de 

Обосновка 

Всички цели, формулирани в това съображение, са еднакво важни. Само лоялната 

конкуренция води до увеличаване на инвестициите и разширяване на 

инфраструктурата. Целта е да се гарантира високоефективна инфраструктура в 

целия Европейски съюз. 

 

Изменение  179 
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Ан Сандер, Франсоаз Гростет 

 

Предложение за директива 

Съображение 23 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(23) За да се превърнат 

политическите цели на стратегията за 

цифров единен пазар в нормативни 

разпоредби, в допълнение към 

съществуващите три основни цели за 

насърчаване на конкуренцията, 

вътрешния пазар и интересите на 

крайните ползватели, за регулаторната 

рамка следва да се постави и 

допълнителна цел за свързаност, 

изразена в резултати: широко 

разпространение и използване на 

фиксирани и мобилни мрежи с много 

голям капацитет за всички граждани и 

предприятия в Съюза на основата на 

разумни цени и възможност за избор, 

улеснено от действителна и лоялна 

конкуренция, ефективни инвестиции и 

отворени иновации, ефикасно 

използване на радиочестотния спектър, 

общи правила и предвидими 

законотворчески подходи на вътрешния 

пазар и от нужните специфични 

отраслови правила, които да защитават 

интересите на гражданите. За 

държавите членки, националните 

регулаторни органи и други 

компетентни органи, както и за 

заинтересованите страни, тази цел за 

свързаност означава от една страна да се 

насочат към изграждане на мрежи и 

услуги с най-високия възможен 

капацитет, които са икономически 

устойчиви за даден регион, а от друга 

страна да се стремят към териториално 

сближаване в смисъл на изравняване на 

наличния капацитет в различните 

региони. 

(23) За да се превърнат 

политическите цели на стратегията за 

цифров единен пазар в нормативни 

разпоредби, в допълнение към 

съществуващите три основни цели за 

насърчаване на конкуренцията, 

вътрешния пазар и интересите на 

крайните ползватели и гражданите, за 

регулаторната рамка следва да се 

постави и допълнителна цел за 

свързаност, изразена в резултати: 

широко разпространение и използване 

на фиксирани и мобилни мрежи с много 

голям капацитет за всички граждани и 

предприятия в Съюза на основата на 

разумни цени и възможност за избор, 

улеснено от действителна, устойчива и 

лоялна конкуренция, ефективни 

инвестиции и отворени иновации, 

ефикасно използване на радиочестотния 

спектър, общи правила и предвидими 

законотворчески подходи на вътрешния 

пазар и от нужните специфични 

отраслови правила, които да защитават 

дългосрочните интереси на 

гражданите. За държавите членки, 

националните регулаторни органи и 

други компетентни органи, както и за 

заинтересованите страни, тази цел за 

свързаност означава от една страна да се 

насочат към изграждане на мрежи и 

услуги с най-високия възможен 

капацитет, които са икономически 

устойчиви за даден регион, а от друга 

страна да се стремят към териториално 

сближаване в смисъл на изравняване на 

наличния капацитет в различните 

региони, като едновременно с това се 

гарантира икономическото развитие 

в Европа, благодарение на 

конкурентоспособността на 
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европейската промишленост. 

Or. en 

 

Изменение  180 

Надин Морано 

 

Предложение за директива 

Съображение 23 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(23) За да се превърнат 

политическите цели на стратегията за 

цифров единен пазар в нормативни 

разпоредби, в допълнение към 

съществуващите три основни цели за 

насърчаване на конкуренцията, 

вътрешния пазар и интересите на 

крайните ползватели, за регулаторната 

рамка следва да се постави и 

допълнителна цел за свързаност, 

изразена в резултати: широко 

разпространение и използване на 

фиксирани и мобилни мрежи с много 

голям капацитет за всички граждани и 

предприятия в Съюза на основата на 

разумни цени и възможност за избор, 

улеснено от действителна и лоялна 

конкуренция, ефективни инвестиции и 

отворени иновации, ефикасно 

използване на радиочестотния спектър, 

общи правила и предвидими 

законотворчески подходи на вътрешния 

пазар и от нужните специфични 

отраслови правила, които да защитават 

интересите на гражданите. За държавите 

членки, националните регулаторни 

органи и други компетентни органи, 

както и за заинтересованите страни, тази 

цел за свързаност означава от една 

страна да се насочат към изграждане на 

мрежи и услуги с най-високия възможен 

капацитет, които са икономически 

устойчиви за даден регион, а от друга 

страна да се стремят към териториално 

(23) За да се превърнат 

политическите цели на стратегията за 

цифров единен пазар в нормативни 

разпоредби, в допълнение към 

съществуващите три основни цели за 

насърчаване на конкуренцията, 

вътрешния пазар и интересите на 

крайните ползватели, за регулаторната 

рамка следва да се постави и 

допълнителна цел за свързаност, 

изразена в резултати: широко 

разпространение и използване на 

фиксирани и мобилни мрежи с много 

голям капацитет за всички граждани и 

предприятия в Съюза, като се обърне 

специално внимание на малките и 

средни предприятия, на основата на 

разумни цени и възможност за избор, 

улеснено от действителна и лоялна 

конкуренция, ефективни инвестиции и 

отворени иновации, ефикасно 

използване на радиочестотния спектър, 

общи правила и предвидими 

законотворчески подходи на вътрешния 

пазар и от нужните специфични 

отраслови правила, които да защитават 

интересите на гражданите. За държавите 

членки, националните регулаторни 

органи и други компетентни органи, 

както и за заинтересованите страни, тази 

цел за свързаност означава от една 

страна да се насочат към изграждане на 

мрежи и услуги с най-високия възможен 

капацитет, които са икономически 
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сближаване в смисъл на изравняване на 

наличния капацитет в различните 

региони. 

устойчиви за даден регион, а от друга 

страна да се стремят към териториално 

сближаване в смисъл на изравняване на 

наличния капацитет в различните 

региони. 

Or. fr 

 

Изменение  181 

Катлен Ван Бремпт 

 

Предложение за директива 

Съображение 23 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(23) За да се превърнат 

политическите цели на стратегията за 

цифров единен пазар в нормативни 

разпоредби, в допълнение към 

съществуващите три основни цели за 

насърчаване на конкуренцията, 

вътрешния пазар и интересите на 

крайните ползватели, за регулаторната 

рамка следва да се постави и 

допълнителна цел за свързаност, 

изразена в резултати: широко 

разпространение и използване на 

фиксирани и мобилни мрежи с много 

голям капацитет за всички граждани и 

предприятия в Съюза на основата на 

разумни цени и възможност за избор, 

улеснено от действителна и лоялна 

конкуренция, ефективни инвестиции и 

отворени иновации, ефикасно 

използване на радиочестотния спектър, 

общи правила и предвидими 

законотворчески подходи на вътрешния 

пазар и от нужните специфични 

отраслови правила, които да защитават 

интересите на гражданите. За държавите 

членки, националните регулаторни 

органи и други компетентни органи, 

както и за заинтересованите страни, тази 

цел за свързаност означава от една 

страна да се насочат към изграждане на 

(23) За да се превърнат 

политическите цели на стратегията за 

цифров единен пазар в нормативни 

разпоредби, в допълнение към 

съществуващите три основни цели за 

насърчаване на конкуренцията, 

вътрешния пазар и интересите на 

крайните ползватели, за регулаторната 

рамка следва да се постави и 

допълнителна цел за свързаност, 

изразена в резултати: широко 

разпространение и използване на 

фиксирани и мобилни мрежи с много 

голям капацитет за всички граждани и 

предприятия в Съюза и инвестиции в 

тях на основата на разумни цени и 

възможност за избор, улеснено от 

действителна и лоялна конкуренция, 

ефективни инвестиции и отворени 

иновации, ефикасно използване на 

радиочестотния спектър, общи правила 

и предвидими законотворчески подходи 

на вътрешния пазар и от нужните 

специфични отраслови правила, които 

да защитават интересите на гражданите. 

За държавите членки, националните 

регулаторни органи и други 

компетентни органи, както и за 

заинтересованите страни, тази цел за 

свързаност означава от една страна да се 
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мрежи и услуги с най-високия възможен 

капацитет, които са икономически 

устойчиви за даден регион, а от друга 

страна да се стремят към териториално 

сближаване в смисъл на изравняване на 

наличния капацитет в различните 

региони. 

насочат към изграждане на мрежи и 

услуги с най-високия възможен 

капацитет, които са икономически 

устойчиви за даден регион, а от друга 

страна да се стремят към териториално 

сближаване в смисъл на изравняване на 

наличния капацитет в различните 

региони. 

Or. en 

 

Изменение  182 

Алдо Патричело 

 

Предложение за директива 

Съображение 23 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(23) За да се превърнат 

политическите цели на стратегията за 

цифров единен пазар в нормативни 

разпоредби, в допълнение към 

съществуващите три основни цели за 

насърчаване на конкуренцията, 

вътрешния пазар и интересите на 

крайните ползватели, за регулаторната 

рамка следва да се постави и 

допълнителна цел за свързаност, 

изразена в резултати: широко 

разпространение и използване на 

фиксирани и мобилни мрежи с много 

голям капацитет за всички граждани и 

предприятия в Съюза на основата на 

разумни цени и възможност за избор, 

улеснено от действителна и лоялна 

конкуренция, ефективни инвестиции и 

отворени иновации, ефикасно 

използване на радиочестотния спектър, 

общи правила и предвидими 

законотворчески подходи на вътрешния 

пазар и от нужните специфични 

отраслови правила, които да защитават 

интересите на гражданите. За държавите 

членки, националните регулаторни 

органи и други компетентни органи, 

(23) За да се превърнат 

политическите цели на стратегията за 

цифров единен пазар в нормативни 

разпоредби, в допълнение към 

съществуващите три основни цели за 

насърчаване на конкуренцията, 

вътрешния пазар и интересите на 

крайните ползватели, за регулаторната 

рамка трябва да се постави, успоредно 

с това, и допълнителна цел за 

свързаност, изразена в резултати: 

широко разпространение и използване 

на фиксирани и мобилни мрежи с много 

голям капацитет за всички граждани и 

предприятия в Съюза на основата на 

разумни цени и възможност за избор, 

улеснено от действителна и лоялна 

конкуренция, ефективни инвестиции и 

отворени иновации, ефикасно 

използване на радиочестотния спектър, 

общи правила и предвидими 

законотворчески подходи на вътрешния 

пазар и от нужните специфични 

отраслови правила, които да защитават 

интересите на гражданите. За държавите 

членки, националните регулаторни 

органи и други компетентни органи, 
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както и за заинтересованите страни, тази 

цел за свързаност означава от една 

страна да се насочат към изграждане на 

мрежи и услуги с най-високия възможен 

капацитет, които са икономически 

устойчиви за даден регион, а от друга 

страна да се стремят към териториално 

сближаване в смисъл на изравняване на 

наличния капацитет в различните 

региони. 

както и за заинтересованите страни, тази 

цел за свързаност означава от една 

страна да се насочат към изграждане на 

мрежи и услуги с най-високия възможен 

капацитет, които са икономически 

устойчиви за даден регион, а от друга 

страна да се стремят към териториално 

сближаване в смисъл на изравняване на 

наличния капацитет в различните 

региони. 

Or. it 

Изменение  183 

Барбара Капел, Лоренцо Фонтана, Анджело Чока 

 

Предложение за директива 

Съображение 24 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(24) Принципът държавите членки да 

прилагат правото на ЕС по 

технологично неутрален начин, тоест, 

националният регулаторен или друг 

компетентен орган нито да налага, нито 

да дискриминира в полза на определен 

тип технология, не изключва 

предприемането на пропорционални 

стъпки за насърчаване на някои 

специфични услуги, когато това е 

оправдано за постигането на целите на 

регулаторната рамка, например 

цифровата телевизия като средство за 

увеличаване на ефикасността на 

спектъра. Освен това, този принцип не 

изключва вземането предвид на факта, 

че някои средства за пренос имат 

физически характеристики или 

особености на архитектурата, поради 

които превъзхождат другите от гледна 

точка на качество на услугата, 

капацитет, разходи по поддръжката, 

енергийна ефективност, гъвкавост на 

управлението, надеждност, здравина и 

възможност за разширяване, и в крайна 

сметка от гледна точка на показателите 

им като цяло, а това може да се отрази 

(24) Принципът държавите членки да 

прилагат правото на ЕС по 

технологично неутрален начин, тоест, 

националният регулаторен или друг 

компетентен орган нито да налага, нито 

да дискриминира в полза на определен 

тип технология, не изключва 

предприемането на пропорционални 

стъпки за насърчаване на някои 

специфични услуги, когато това е 

оправдано за постигането на целите на 

регулаторната рамка, например 

цифровата телевизия като средство за 

увеличаване на ефикасността на 

спектъра или като цяло 

преминаването към подобрени услуги 

като средство за повишаване на 

удовлетвореността на 

потребителите. Освен това, този 

принцип не изключва вземането 

предвид на факта, че някои средства за 

пренос имат физически характеристики 

или особености на архитектурата, 

поради които превъзхождат другите от 

гледна точка на качество на услугата, 

капацитет, разходи по поддръжката, 

енергийна ефективност, гъвкавост на 
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чрез предприемането на действия за 

постигането на различните регулаторни 

цели. 

управлението, надеждност, здравина и 

възможност за разширяване, и в крайна 

сметка от гледна точка на показателите 

им като цяло, а това може да се отрази 

чрез предприемането на действия за 

постигането на различните регулаторни 

цели. 

Or. en 

 

Изменение  184 

Кая Калас 

 

Предложение за директива 

Съображение 27 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(27) Необходимо е да се дадат 

подходящи стимули за инвестиции в 

нови мрежи с много голям капацитет , 

които да подпомогнат иновациите в 

богати на съдържание интернет услуги 

и да засилят конкурентоспособността на 

Европейския съюз в международен 

мащаб. Такива мрежи имат огромен 

потенциал да предоставят ползи за 

потребителите и бизнеса в целия 

Европейски съюз. Поради това е от 

съществено значение да се стимулират 

устойчиви инвестиции в развитието на 

тези нови мрежи, като същевременно се 

защитава конкуренцията и се засилва 

избора на потребителите чрез 

регулаторна предвидимост и 

последователност. 

(27) Необходимо е да се дадат 

подходящи стимули за инвестиции в 

нови мрежи с много голям капацитет , 

които да подпомогнат иновациите в 

богати на съдържание интернет услуги 

и да засилят конкурентоспособността на 

Европейския съюз в международен 

мащаб. Такива мрежи имат огромен 

потенциал да предоставят ползи за 

потребителите и бизнеса в целия 

Европейски съюз. Поради това е от 

съществено значение да се стимулират 

устойчиви инвестиции в развитието на 

тези нови мрежи, като същевременно се 

защитава дългосрочната конкуренция, 

тъй като на равнище 

инфраструктура продължават да 

съществуват пречки и бариери пред 

навлизането и се засилва избора на 

потребителите чрез регулаторна 

предвидимост и последователност. 

Or. en 

Обосновка 

В съответствие с член 104 от Правилника за дейността това изменение е необходимо 

по наложителни причини, свързани с вътрешната логика на текста. 



 

PE602.947v01-00 54/187 AM\1122801BG.docx 

BG 

 

Изменение  185 

Кая Калас, Марите Схаке 

 

Предложение за директива 

Съображение 28 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(28) Целта е постепенно да се 

намаляват отрасловите правила ex ante 

успоредно с развитието на пазарната 

конкуренция и в крайна сметка 

електронните съобщения да се уреждат 

единствено от правото за защита на 

конкуренцията. Като се има предвид, че 

пазарите на електронни съобщения се 

характеризират с подчертано динамична 

конкуренция през последните години, 

съществено е регулаторни задължения 

ex ante да бъдат налагани само, когато 

не съществува ефективна и устойчива 

конкуренция на съответните пазари на 

дребно. 

(28) Целта е постепенно да се 

намаляват отрасловите правила ex ante 

успоредно с развитието на пазарната 

конкуренция и в крайна сметка 

електронните съобщения да се уреждат 

единствено от правото за защита на 

конкуренцията. Като се има предвид, че 

пазарите на електронни съобщения се 

характеризират с подчертано динамична 

конкуренция през последните години, 

съществено е регулаторни задължения 

ex ante да бъдат налагани само, когато 

не съществува ефективна и устойчива 

дългосрочна конкуренция на 

съответните засегнати пазари. Въпреки 

че пазарите на електронни съобщения 

в Европа все още се състоят основно 

от вертикално интегрирани 

оператори, които могат да засилят 

присъствието си на пазара на едро, за 

да могат след това да увеличат 

доминиращото си положение на 

пазарите на дребно, дългосрочната 

конкуренция на равнище търговия на 

дребно следва да се гарантира чрез 

премахването на съществуващите 

пречки пред навлизането на равнище 

инфраструктура. 

Or. en 

Обосновка 

В съответствие с член 104 от Правилника за дейността това изменение е необходимо 

по наложителни причини, свързани с вътрешната логика на текста. 
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Изменение  186 

Кая Калас, Марите Схаке 

 

Предложение за директива 

Съображение 33 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(33) В съответствие с принципа за 

разделяне на регулаторните и 

оперативните функции, държавите 

членки следва да гарантират 

независимостта на националния 

регулаторен орган и другите 

компетентни органи с оглед гарантиране 

на безпристрастността на техните 

решения. Това изискване за 

независимост не накърнява 

институционалната автономност и 

конституционните задължения на 

държавите-членки или на принципа на 

неутралност по отношение на правилата 

в държавите-членки, регламентиращи 

системата от имуществени права, 

установени в член 295 от Договора. 

Националните регулаторни и други 

компетентни органи следва да 

притежават всички необходими 

източници, като персонал, опит и 

финансови средства, за изпълнение на 

своите задачи. 

(33) В съответствие с принципа за 

разделяне на регулаторните и 

оперативните функции, държавите 

членки следва да гарантират 

независимостта на националния 

регулаторен орган и другите 

компетентни органи, включително от 

съответните правителства, с оглед 

гарантиране на безпристрастността на 

техните решения. Това изискване за 

независимост не накърнява 

институционалната автономност и 

конституционните задължения на 

държавите-членки или на принципа на 

неутралност по отношение на правилата 

в държавите-членки, регламентиращи 

системата от имуществени права, 

установени в член 295 от Договора. 

Националните регулаторни и други 

компетентни органи следва да 

притежават всички необходими 

източници, като персонал, опит и 

финансови средства, за изпълнение на 

своите задачи. 

Or. en 

Обосновка 

В съответствие с член 104 от Правилника за дейността това изменение е необходимо 

по наложителни причини, свързани с вътрешната логика на текста. 

 

Изменение  187 

Мортен Хелвег Петерсен 

 

Предложение за директива 

Съображение 36 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(36) Налице е необходимост от по-

нататъшно укрепване на независимостта 

на националните регулаторни органи, за 

да се гарантира неподатливостта на 

техните председатели и членове на 

външен натиск, като се предвидят 

минимални квалификации за назначение 

и минимален срок на техния мандат. 

Освен това ограничението на 

възможността за подновяване на 

мандата повече от веднъж и изискването 

за подходяща ротационна схема за 

управителния съвет и висшето 

ръководство ще намалят опасността от 

обсебване на регулаторните органи от 

частни интереси, ще гарантират 

приемствеността и ще засилят 

независимостта. 

(36) Налице е необходимост от по-

нататъшно укрепване на независимостта 

на националните регулаторни органи, за 

да се гарантира неподатливостта на 

техните председатели и членове на 

външен натиск, като се предвидят 

минимални квалификации за назначение 

и минимален срок на техния мандат. 

Освен това ограничението на 

възможността за подновяване на 

мандата повече от веднъж и изискването 

за подходяща ротационна схема за 

управителния съвет и висшето 

ръководство ще намалят опасността от 

обсебване на регулаторните органи от 

частни интереси, ще гарантират 

приемствеността и ще засилят 

независимостта. За тази цел 

държавите членки следва да 

гарантират, че националните 

регулаторни органи са правно 

обособени и функционално независими 

от сектора и от правителството, 

като те нито търсят, нито приемат 

указания от който и да било орган, 

работят по прозрачен и отчетен 

начин в съответствие със законите 

на Съюза и с националното право и 

притежават достатъчни 

правомощия. 

Or. en 

 

Изменение  188 

Кая Калас 

 

Предложение за директива 

Съображение 40 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(40) Ползите от единния пазар за 

доставчиците на услуги и крайните 

ползватели могат да бъдат най-добре 

(40) Ползите от единния пазар за 

доставчиците на услуги и крайните 

ползватели могат да бъдат най-добре 
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постигнати чрез общо разрешение на 

електронни съобщителни мрежи и 

електронни съобщителни услуги, 

различни от междуличностните 

съобщителни услуги не посредством 

номера , без да се изисква изричното 

решение или административен акт от 

националните регулаторни органи и 

като процедурните изисквания се 

свеждат единствено до уведомяване 

чрез декларация . Когато държавите 

членки изискват нотификация от страна 

на доставчиците на електронни 

съобщителни мрежи и услуги при 

започване на дейността им тази 

нотификация следва да се подаде до 

ОЕРЕС, който служи за единно звено за 

контакт. Тя не следва да предполага 

административни разходи за 

доставчиците и може да се предостави 

чрез входна точка на уебсайта на 

националните регулаторни органи. 

ОЕРЕС следва своевременно да 

препрати нотификациите до 

националните регулаторни органи на 

всички държави членки, в които 

доставчиците на електронни 

съобщителни мрежи или услуги 

възнамеряват да предлагат такива 

мрежи или услуги. Държавите членки 

могат също така да изискат 

доказателство, че нотификацията е 

направена, посредством всяко 

юридически признато пощенско или 

електронно потвърждение за получаване 

на нотификацията от ОЕРЕС. Такова 

потвърждение във всички случаи не 

следва да представлява или да изисква 

административен акт от националния 

регулаторен орган или който и да било 

друг орган. 

постигнати чрез общо разрешение на 

електронни съобщителни мрежи и 

електронни съобщителни услуги, 

различни от междуличностните 

съобщителни услуги не посредством 

номера , без да се изисква изричното 

решение или административен акт от 

националните регулаторни органи и 

като процедурните изисквания се 

свеждат единствено до уведомяване 

чрез декларация . Когато държавите 

членки изискват нотификация от страна 

на доставчиците на електронни 

съобщителни мрежи и услуги при 

започване на дейността им еднократна 

нотификация следва да се подаде до 

ОЕРЕС, който служи за единно звено за 

контакт. Тя не следва да предполага 

административни разходи за 

доставчиците и следва да се предостави 

чрез входна точка на уебсайта на 

ОЕРЕС. ОЕРЕС следва своевременно да 

препрати нотификациите до 

националните регулаторни органи на 

всички държави членки, в които 

доставчиците на електронни 

съобщителни мрежи или услуги 

възнамеряват да предлагат такива 

мрежи или услуги. Държавите членки 

могат също така да изискат 

доказателство, че нотификацията е 

направена, посредством всяко 

юридически признато пощенско или 

електронно потвърждение за получаване 

на нотификацията от ОЕРЕС. Такова 

потвърждение във всички случаи не 

следва да представлява или да изисква 

административен акт от националния 

регулаторен орган или който и да било 

друг орган. 

Or. en 

Обосновка 

В съответствие с член 104 от Правилника за дейността това изменение е необходимо 

по наложителни причини, свързани с вътрешната логика на текста. 
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Изменение  189 

Миапетра Кумпула-Натри, Дан Ника, Зигмантас Балчитис, Виктор Негреску, 

Карлуш Зориню, Йепе Кофод 

 

Предложение за директива 

Съображение 41 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(41) Нотификацията до ОЕРЕС следва 

да представлява обикновена декларация 

за намерението на доставчика да 

започне да предоставя електронни 

съобщителни мрежи и услуги. От 

доставчика може да се изисква само да 

приложи към тази декларация 

информацията, предвидена в член 12 от 

настоящата директива. Държавите 

членки не следва да налагат 

допълнителни или отделни 

изисквания за уведомяване. 

(41) Нотификацията до ОЕРЕС следва 

да представлява обикновена декларация 

за намерението на доставчика да 

започне да предоставя електронни 

съобщителни мрежи и услуги. От 

доставчика може да се изисква само да 

приложи към тази декларация 

информацията, предвидена в член 12 от 

настоящата директива. Тя следва да 

бъде разработена по начин, който да 

улеснява последователното прилагане 

на настоящата директива и да 

предоставя на ОЕРЕС и на 

националните регулаторни органи 

най-важната информация за пазара. 
Държавите членки не следва да налагат 

допълнително или отделно изискване 
за уведомяване. 

Or. en 

Обосновка 

Нотификацията до ОЕРЕС следва да улеснява вътрешния пазар и да спомага за по-

лесното и последователно прилагане на настоящата директива. 

 

Изменение  190 

Кая Калас 

 

Предложение за директива 

Съображение 42 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(42) За разлика от другите категории 

електронни съобщителни мрежи и 

(42) За разлика от другите категории 

електронни съобщителни мрежи и 
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услуги, определени в настоящата 

директива, междуличностните 

съобщителни услуги не посредством 

номера нямат предимствата от 

ползването на публичните 

номерационни ресурси и не участват в 

публично гарантирана оперативно 

съвместима екосистема. Следователно е 

неприемливо тези видове услуги да 

бъдат подлагани на режима на общо 

разрешение. 

услуги, определени в настоящата 

директива, междуличностните 

съобщителни услуги не посредством 

номера нямат предимствата от 

ползването на публичните 

номерационни ресурси и не участват в 

публично гарантирана оперативно 

съвместима екосистема. Следователно е 

неприемливо тези видове услуги да 

бъдат подлагани на режима на общо 

разрешение. Подари това държавите 

членки не следва да налагат изискване 

за предварително разрешение или 

друго равностойно изискване за тези 

услуги. 

Or. en 

Обосновка 

В съответствие с член 104 от Правилника за дейността това изменение е необходимо 

по наложителни причини, свързани с вътрешната логика на текста. 

 

Изменение  191 

Кая Калас 

 

Предложение за директива 

Съображение 47a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (47a) Доставчиците на електронни 

съобщителни услуги, които развиват 

дейност в повече от една държава 

членка, все още трябва да изпълняват 

различни правила, изисквания и 

задължения за докладване, въпреки че 

имат свободата да предоставят 

електронни съобщителни мрежи и 

услуги навсякъде в Европа, което 

възпрепятства развитието и 

растежа на вътрешния пазар на 

електронни съобщения. Поради това 

следва да бъде възможно такива 

доставчици да получават единно 

общо разрешение от държавата 
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членка, в която съгласно данните в 

нотификацията е разположен 

основният адрес на управление на 

доставчика в ЕС. Единното общо 

разрешение следва да включва 

специфичните условия, които се 

прилагат в различните държави 

членки на упражняване на дейността, 

за да се гарантира, че доставчикът на 

услугите спазва всички съответни 

закони. ОЕРЕС следва да улеснява 

координацията и обмена на 

информация, за да се гарантира, че 

доставчикът на услугите спазва 

законите на Съюза и националното 

право. Все пак доставчиците на 

електронни съобщителни услуги ще 

трябва да получат специфични 

разрешения за правото за ползване на 

номера, на радиочестотен спектър, 

както и за правото за изграждане на 

съоръжения. 

Or. en 

Обосновка 

За да се улесни предоставянето на презгранични услуги и свободното движение на 

данни, е необходимо да се намали административната тежест, с която се сблъскват 

предприятията, тъй като те понастоящем са изправени пред различни искания в 

различни формати от 28 различни администрации, въпреки че предоставят услуги, 

които от технологична гледна точка нямат граници. В съответствие с член 104 от 

Правилника за дейността това изменение е необходимо по наложителни причини, 

свързани с вътрешната логика на текста. 

 

Изменение  192 

Барбара Капел, Анджело Чока, Лоренцо Фонтана 

 

Предложение за директива 

Съображение 53 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(53) Може да се наложи държавите 

членки да променят правата, 

условията, процедурите и таксите 

(53) Радиочестотният спектър е 

оскъден ресурс, който принадлежи на 
държавите членки и чието управление 



 

AM\1122801BG.docx 61/187 PE602.947v01-00 

 BG 

във връзка с общото разрешение и 

правата за използване, когато това е 

обективно обосновано. Промените 

следва да бъдат надлежно и 

своевременно нотифицирани на 

всички заинтересовани страни, които 
трябва да получат достатъчни 

възможности да изразят своите 

становища по предвидените промени. 

Като се има предвид необходимостта 

от гарантиране на правната 

сигурност и насърчаване на 

регулаторната предвидимост, всяко 

ограничаване или оттегляне на 

съществуващи права за ползване на 

радиочестотен спектър или 

изграждане на съоръжения следва да 

бъде уредено с предвидими и прозрачни 

процедури, така че може да се 

наложат по-строги изисквания или 

механизъм за уведомяване, когато 

правата за ползване са били 

определени вследствие на 

състезателни или сравнителни 

процедури. Следва да се избягват 

ненужни процедури в случай на 

незначителни изменения на 

съществуващи права за изграждане на 

съоръжения или ползване на 

радиочестотен спектър, когато тези 

изменения не засягат интересите на 

трети страни. Промяната в 

използването на радиочестотния 

спектър в резултат на прилагането 

на принципите за неутралност на 

технологиите и услугите не следва да 

се разглежда като достатъчно 

основание за оттегляне на права, тъй 

като не представлява предоставяне 

на ново право. 

и предоставяне трябва да отчитат 

националните особености и 

потребности, както беше посочено 

от Комисията; разработването на 

инструменти, предназначени да 

улесняват разпространението на най-

добри практики и опит между 

държавите членки, следва да се счита 

за желателно. 

Or. en 

 

Изменение  193 

Михал Бони 
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Предложение за директива 

Съображение 53 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(53) Може да се наложи държавите 

членки да променят правата, условията, 

процедурите и таксите във връзка с 

общото разрешение и правата за 

използване, когато това е обективно 

обосновано. Промените следва да бъдат 

надлежно и своевременно 

нотифицирани на всички 

заинтересовани страни, които трябва да 

получат достатъчни възможности да 

изразят своите становища по 

предвидените промени. Като се има 

предвид необходимостта от гарантиране 

на правната сигурност и насърчаване на 

регулаторната предвидимост, всяко 

ограничаване или оттегляне на 

съществуващи права за ползване на 

радиочестотен спектър или изграждане 

на съоръжения следва да бъде уредено с 

предвидими и прозрачни процедури, 

така че може да се наложат по-строги 

изисквания или механизъм за 

уведомяване, когато правата за ползване 

са били определени вследствие на 

състезателни или сравнителни 

процедури. Следва да се избягват 

ненужни процедури в случай на 

незначителни изменения на 

съществуващи права за изграждане на 

съоръжения или ползване на 

радиочестотен спектър, когато тези 

изменения не засягат интересите на 

трети страни. Промяната в използването 

на радиочестотния спектър в резултат на 

прилагането на принципите за 

неутралност на технологиите и услугите 

не следва да се разглежда като 

достатъчно основание за оттегляне на 

права, тъй като не представлява 

предоставяне на ново право. 

(53) Може да се наложи държавите 

членки да променят правата, условията, 

процедурите и таксите във връзка с 

общото разрешение и правата за 

използване, когато това е обективно 

обосновано. Промените следва да бъдат 

надлежно и своевременно 

нотифицирани на всички 

заинтересовани страни, които трябва да 

получат достатъчни възможности да 

изразят своите становища по 

предвидените промени. Като се има 

предвид необходимостта от гарантиране 

на правната сигурност и насърчаване на 

регулаторната предвидимост, всяко 

ограничаване или оттегляне на 

съществуващи права за ползване на 

радиочестотен спектър или изграждане 

на съоръжения следва да бъде уредено с 

предвидими и прозрачни процедури, 

така че може да се наложат по-строги 

изисквания или механизъм за 

уведомяване, когато правата за ползване 

са били определени вследствие на 

състезателни или сравнителни 

процедури. Що се отнася до правото 

на ползване на радиочестотен 

спектър, притежателят на правото 

може да възрази срещу всяко 

предложено изменение въз основа на 

свой съществуващ и бъдещ план за 

ползване на спектъра и 

необходимостта от гарантиране на 

инвестициите. Следва да се избягват 

ненужни процедури в случай на 

незначителни изменения на 

съществуващи права за изграждане на 

съоръжения или ползване на 

радиочестотен спектър, когато тези 

изменения не засягат интересите на 

трети страни. Промяната в използването 

на радиочестотния спектър в резултат на 

прилагането на принципите за 
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неутралност на технологиите и услугите 

не следва да се разглежда като 

достатъчно основание за оттегляне на 

права, тъй като не представлява 

предоставяне на ново право. 

Or. en 

Обосновка 

Правната сигурност по отношение на правата за ползване на радиочестотен спектър 

е от ключово значение за насърчаването на инвестициите в мобилни мрежи и по-

специално в следващото поколение мобилни комуникации, 5G. Предлага се да се даде 

възможност на операторите да възразяват срещу промени в правата за ползване на 

радиочестотен спектър въз основа на ограничени условия, като бъдещи планове за 

ползване на радиочестотен спектър и необходимостта от гарантиране на 

инвестициите, които все още не са напълно амортизирани. 

 

Изменение  194 

Кая Калас 

 

Предложение за директива 

Съображение 57 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(57) За да се облекчат задълженията 

за отчитане и предоставяне на 

информация за доставчиците на мрежи 

и услуги и за съответните компетентни 

органи, такива задължения следва да 

бъдат пропорционални, обективно 

обосновани и ограничени до строго 

необходимото. По-специално, 

дублирането на искания за информация 

от компетентния орган и ОЕРЕС и 

системното и редовно доказване на 

спазването на всички условия по дадено 

общо одобрение или право за ползване 

следва да се избягват. Предприятията 

следва да знаят какво е 

предназначението на исканата 

информация. Предоставянето на 

информация следва да не бъде условие 

за достъп до пазара. При прекратяването 

на дейността от доставчиците на 

(57) За да се облекчат задълженията 

за отчитане и предоставяне на 

информация за доставчиците на мрежи 

и услуги и за съответните компетентни 

органи, такива задължения следва да 

бъдат пропорционални, обективно 

обосновани и ограничени до строго 

необходимото. По-специално, 

дублирането на искания за информация 

от компетентния орган и ОЕРЕС и 

системното и редовно доказване на 

спазването на всички условия по дадено 

общо одобрение или право за ползване 

следва да се избягват. Задълженията 

за докладване и предоставяне на 

информация на доставчиците на 

електронни съобщителни услуги, 

които развиват дейност в няколко 

държави членки, се координират от 

държавата членка, отговорна за 
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електронни съобщителни мрежи или 

услуги може да се изисква 

нотифициране за статистически цели. 

предоставянето на единното общо 

разрешение, без да се засягат искания 

за информация, свързани с 

предоставянето на права за ползване 

на номера, на радиочестотен 

спектър, както и на права за 

изграждане на съоръжения. ОЕРЕС 

следва да улесни свободния поток на 

информацията между съответните 

държави членки. Тази информация се 

изисква в общ и стандартизиран 

формат. Предприятията следва да знаят 

какво е предназначението на исканата 

информация. Предоставянето на 

информация следва да не бъде условие 

за достъп до пазара. При прекратяването 

на дейността от доставчиците на 

електронни съобщителни мрежи или 

услуги може да се изисква 

нотифициране за статистически цели. 

Or. en 

Обосновка 

За да се улесни предоставянето на презгранични услуги и свободното движение на 

данни, е необходимо да се намали административната тежест, с която се сблъскват 

предприятията, тъй като те понастоящем са изправени пред различни искания в 

различни формати от 28 различни администрации, въпреки че предоставят услуги, 

които от технологична гледна точка нямат граници. В съответствие с член 104 от 

Правилника за дейността това изменение е необходимо по наложителни причини, 

свързани с вътрешната логика на текста. 

 

Изменение  195 

Ангелика Ниблер, Маркус Пипер 

 

Предложение за директива 

Съображение 60 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(60) Широколентовите електронни 

съобщителни мрежи стават все по-

разнообразни по отношение на своята 

технология, топология, използвани 

средства и собственост, поради което 

(60) Широколентовите електронни 

съобщителни мрежи стават все по-

разнообразни по отношение на своята 

технология, топология, използвани 

средства и собственост, поради което 
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регулаторната намеса трябва да е въз 

основа на подробна информация и 

прогнози за разгръщането на мрежите, 

за да бъде ефективна и да се насочи към 

областите, в които е необходима. Тази 

информация следва да включва планове 

както за изграждането на мрежи с много 

голям капацитет, така и за значителни 

модернизации или разширения на 

съществуващи мрежи с медни 

проводници или други мрежи, които 

може да не съответстват по работни 

показатели на мрежите с много голям 

капацитет във всички отношения, като 

например полагането на оптични влакна 

до локалните мрежови възли, съчетано с 

активни технологии като векторирането. 

Степента на подробност и териториална 

раздробеност на информацията, 

събирана от националните регулаторни 

органи, следва да бъде съобразена с 

конкретната регулаторна цел и 

адекватна на регулаторните цели, за 

които служи. Поради това размерът на 

териториалните единици ще се 

различава в различните държави членки 

в зависимост от регулаторните нужди в 

конкретните национални обстоятелства 

и наличието на данни на местно 

равнище. Ниво 3 в общата 

класификация на териториалните 

единици за статистически цели (NUTS) 

вероятно няма да е достатъчно малка 

териториална единица в повечето 

случаи. Националните регулаторни 

органи следва да се ръководят от 

насоките на ОЕРЕС за най-добрите 

практики за изпълнение на такива 

задачи, а тези насоки ще могат да се 

опират на натрупания опит на 

националните регулаторни органи в 

провеждането на проучвания за 

географското разгръщане на мрежите. 

Националните регулаторни органи 

следва да предоставят на крайните 

ползватели инструменти, свързани с 

качеството на услугите, за да дадат своя 

принос за подобряване на тяхната 

регулаторната намеса трябва да е въз 

основа на подробна информация и 

прогнози за разгръщането на мрежите, 

за да бъде ефективна и да се насочи към 

областите, в които е необходима. Тази 

информация следва да включва планове 

както за изграждането на мрежи с много 

голям капацитет, така и за значителни 

модернизации или разширения на 

съществуващи мрежи с медни 

проводници или други мрежи, които 

може да не съответстват по работни 

показатели на мрежите с много голям 

капацитет във всички отношения, като 

например полагането на оптични влакна 

до локалните мрежови възли, съчетано с 

активни технологии като векторирането. 

Степента на подробност и териториална 

раздробеност на информацията, 

събирана от националните регулаторни 

органи, следва да бъде съобразена с 

конкретната регулаторна цел и 

адекватна на регулаторните цели, за 

които служи. Поради това размерът на 

териториалните единици ще се 

различава в различните държави членки 

в зависимост от регулаторните нужди в 

конкретните национални обстоятелства 

и наличието на данни на местно 

равнище. Ниво 3 в общата 

класификация на териториалните 

единици за статистически цели (NUTS) 

вероятно няма да е достатъчно малка 

териториална единица в повечето 

случаи. Националните регулаторни 

органи следва да се ръководят от 

насоките на ОЕРЕС за най-добрите 

практики за изпълнение на такива 

задачи, а тези насоки ще могат да се 

опират на натрупания опит на 

националните регулаторни органи в 

провеждането на проучвания за 

географското разгръщане на мрежите. 

Националните регулаторни органи 

следва да предоставят на крайните 

ползватели инструменти, свързани с 

качеството на услугите, за да дадат своя 

принос за подобряване на тяхната 
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осведоменост за наличните услуги за 

свързаност. 

осведоменост за наличните услуги за 

свързаност. В рамките на това 

проучване националните регулаторни 

органи, другите компетентни органи 

и ОЕРЕС трябва да спазват принципа 

на пропорционалност. Във връзка с 

това следва по-специално да се 

гарантира, че предприятията, 

предоставящи електронни 

съобщителни мрежи и услуги, 

прилежащи съоръжения или 

прилежащи услуги, не биват 

поставяни в неблагоприятно 

конкурентно положение в резултат 

от събирането на информация. 

Or. de 

Обосновка 

Събирането на необходимата информация не бива да засяга предприятията при 

осъществяването на конкурентните им дейности. Необходимо е непременно да се 

гарантира, че проучванията не водят до непропорционално голяма административна 

и бюрократична тежест. 

 

Изменение  196 

Ева Каили 

 

Предложение за директива 

Съображение 60 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(60) Широколентовите електронни 

съобщителни мрежи стават все по-

разнообразни по отношение на своята 

технология, топология, използвани 

средства и собственост, поради което 

регулаторната намеса трябва да е въз 

основа на подробна информация и 

прогнози за разгръщането на мрежите, 

за да бъде ефективна и да се насочи към 

областите, в които е необходима. Тази 

информация следва да включва планове 

както за изграждането на мрежи с много 

голям капацитет, така и за значителни 

(60) Широколентовите електронни 

съобщителни мрежи стават все по-

разнообразни по отношение на своята 

технология, топология, използвани 

средства и собственост, поради което 

регулаторната намеса трябва да е въз 

основа на подробна информация и 

прогнози за разгръщането на мрежите, 

за да бъде ефективна и да се насочи към 

областите, в които е необходима. Тази 

информация е от основно значение, за 

да се насърчат инвестициите, да се 

повиши свързаността в целия ЕС, да 
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модернизации или разширения на 

съществуващи мрежи с медни 

проводници или други мрежи, които 

може да не съответстват по работни 

показатели на мрежите с много голям 

капацитет във всички отношения, като 

например полагането на оптични влакна 

до локалните мрежови възли, съчетано с 

активни технологии като векторирането. 

Степента на подробност и териториална 

раздробеност на информацията, 

събирана от националните регулаторни 

органи, следва да бъде съобразена с 

конкретната регулаторна цел и 

адекватна на регулаторните цели, за 

които служи. Поради това размерът на 

териториалните единици ще се 

различава в различните държави членки 

в зависимост от регулаторните нужди в 

конкретните национални обстоятелства 

и наличието на данни на местно 

равнище. Ниво 3 в общата 

класификация на териториалните 

единици за статистически цели (NUTS) 

вероятно няма да е достатъчно малка 

териториална единица в повечето 

случаи. Националните регулаторни 

органи следва да се ръководят от 

насоките на ОЕРЕС за най-добрите 

практики за изпълнение на такива 

задачи, а тези насоки ще могат да се 

опират на натрупания опит на 

националните регулаторни органи в 

провеждането на проучвания за 

географското разгръщане на мрежите. 

Националните регулаторни органи 

следва да предоставят на крайните 

ползватели инструменти, свързани с 

качеството на услугите, за да дадат своя 

принос за подобряване на тяхната 

осведоменост за наличните услуги за 

свързаност. 

се осигури видимост на участващите 

местни органи и да се предостави 

информация на европейските 

граждани относно тяхната бъдеща 

свързаност. Тази информация следва 

да включва планове както за 

изграждането на мрежи с много голям 

капацитет, така и за значителни 

модернизации или разширения на 

съществуващи мрежи с медни 

проводници или други мрежи, които 

може да не съответстват по работни 

показатели на мрежите с много голям 

капацитет във всички отношения, като 

например полагането на оптични влакна 

до локалните мрежови възли, съчетано с 

активни технологии като векторирането. 

Степента на подробност и териториална 

раздробеност на информацията, 

събирана от националните регулаторни 

органи, следва да бъде съобразена с 

конкретната регулаторна цел и 

адекватна на регулаторните цели, за 

които служи. Поради това размерът на 

териториалните единици ще се 

различава в различните държави членки 

в зависимост от регулаторните нужди в 

конкретните национални обстоятелства 

и наличието на данни на местно 

равнище. Ниво 3 в общата 

класификация на териториалните 

единици за статистически цели (NUTS) 

вероятно няма да е достатъчно малка 

териториална единица в повечето 

случаи. Националните регулаторни 

органи следва да се ръководят от 

насоките на ОЕРЕС за най-добрите 

практики за изпълнение на такива 

задачи, а тези насоки ще могат да се 

опират на натрупания опит на 

националните регулаторни органи в 

провеждането на проучвания за 

географското разгръщане на мрежите. 

Националните регулаторни органи 

следва да предоставят на крайните 

ползватели инструменти, свързани с 

качеството на услугите, за да дадат своя 

принос за подобряване на тяхната 
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осведоменост за наличните услуги за 

свързаност. 

Or. en 

 

Изменение  197 

Катлен Ван Бремпт 

 

Предложение за директива 

Съображение 60 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(60) Широколентовите електронни 

съобщителни мрежи стават все по-

разнообразни по отношение на своята 

технология, топология, използвани 

средства и собственост, поради което 

регулаторната намеса трябва да е въз 

основа на подробна информация и 

прогнози за разгръщането на мрежите, 

за да бъде ефективна и да се насочи към 

областите, в които е необходима. Тази 

информация следва да включва планове 

както за изграждането на мрежи с много 

голям капацитет, така и за значителни 

модернизации или разширения на 

съществуващи мрежи с медни 

проводници или други мрежи, които 

може да не съответстват по работни 

показатели на мрежите с много голям 

капацитет във всички отношения, като 

например полагането на оптични влакна 

до локалните мрежови възли, съчетано с 

активни технологии като векторирането. 

Степента на подробност и териториална 

раздробеност на информацията, 

събирана от националните регулаторни 

органи, следва да бъде съобразена с 

конкретната регулаторна цел и 

адекватна на регулаторните цели, за 

които служи. Поради това размерът на 

териториалните единици ще се 

различава в различните държави членки 

в зависимост от регулаторните нужди в 

конкретните национални обстоятелства 

(60) Широколентовите електронни 

съобщителни мрежи стават все по-

разнообразни по отношение на своята 

технология, топология, използвани 

средства и собственост, поради което 

регулаторната намеса трябва да е въз 

основа на подробна информация и 

прогнози за разгръщането на мрежите, 

за да бъде ефективна и да се насочи към 

областите, в които е необходима. Тази 

информация следва да включва планове 

както за изграждането на мрежи с много 

голям капацитет, така и за значителни 

модернизации или разширения на 

съществуващи мрежи с медни 

проводници или други мрежи, които 

може да не съответстват по работни 

показатели на мрежите с много голям 

капацитет във всички отношения, като 

например полагането на оптични влакна 

до локалните мрежови възли, съчетано с 

активни технологии като векторирането. 

Степента на подробност и териториална 

раздробеност на информацията, 

събирана от националните регулаторни 

органи, следва да бъде съобразена с 

конкретната регулаторна цел и 

адекватна на регулаторните цели, за 

които служи. Поради това размерът на 

териториалните единици ще се 

различава в различните държави членки 

в зависимост от регулаторните нужди в 

конкретните национални обстоятелства 
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и наличието на данни на местно 

равнище. Ниво 3 в общата 

класификация на териториалните 

единици за статистически цели (NUTS) 

вероятно няма да е достатъчно малка 

териториална единица в повечето 

случаи. Националните регулаторни 

органи следва да се ръководят от 

насоките на ОЕРЕС за най-добрите 

практики за изпълнение на такива 

задачи, а тези насоки ще могат да се 

опират на натрупания опит на 

националните регулаторни органи в 

провеждането на проучвания за 

географското разгръщане на мрежите. 

Националните регулаторни органи 

следва да предоставят на крайните 

ползватели инструменти, свързани с 

качеството на услугите, за да дадат своя 

принос за подобряване на тяхната 

осведоменост за наличните услуги за 

свързаност. 

и наличието на данни на местно 

равнище. Ниво 3 в общата 

класификация на териториалните 

единици за статистически цели (NUTS) 

вероятно няма да е достатъчно малка 

териториална единица в повечето 

случаи. Националните регулаторни 

органи следва да се ръководят от 

насоките на ОЕРЕС за най-добрите 

практики за изпълнение на такива 

задачи, а тези насоки ще могат да се 

опират на натрупания опит на 

националните регулаторни органи в 

провеждането на проучвания за 

географското разгръщане на мрежите. 

При разглеждането на тези данни 
националните регулаторни органи 

следва да прилагат подходящо 

равнище на поверителност, за да се 

защитят чувствителната търговска 

информация и инвестиционните 

позиции на различните участници на 

пазара. 

Националните регулаторни органи 

следва да предоставят на крайните 

ползватели инструменти, свързани с 

качеството на услугите, за да дадат своя 

принос за подобряване на тяхната 

осведоменост за наличните услуги за 

свързаност. 

Or. en 

 

Изменение  198 

Миапетра Кумпула-Натри, Дан Ника, Зигмантас Балчитис, Виктор Негреску, 

Карлуш Зориню, Йепе Кофод 

 

Предложение за директива 

Съображение 60 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(60) Широколентовите електронни 

съобщителни мрежи стават все по-

разнообразни по отношение на своята 

технология, топология, използвани 

(60) Широколентовите електронни 

съобщителни мрежи стават все по-

разнообразни по отношение на своята 

технология, топология, използвани 
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средства и собственост, поради което 

регулаторната намеса трябва да е въз 

основа на подробна информация и 

прогнози за разгръщането на мрежите, 

за да бъде ефективна и да се насочи към 

областите, в които е необходима. Тази 

информация следва да включва планове 

както за изграждането на мрежи с много 

голям капацитет, така и за значителни 

модернизации или разширения на 

съществуващи мрежи с медни 

проводници или други мрежи, които 

може да не съответстват по работни 

показатели на мрежите с много голям 

капацитет във всички отношения, като 

например полагането на оптични влакна 

до локалните мрежови възли, съчетано с 

активни технологии като векторирането. 

Степента на подробност и териториална 

раздробеност на информацията, 

събирана от националните регулаторни 

органи, следва да бъде съобразена с 

конкретната регулаторна цел и 

адекватна на регулаторните цели, за 

които служи. Поради това размерът на 

териториалните единици ще се 

различава в различните държави членки 

в зависимост от регулаторните нужди в 

конкретните национални обстоятелства 

и наличието на данни на местно 

равнище. Ниво 3 в общата 

класификация на териториалните 

единици за статистически цели (NUTS) 

вероятно няма да е достатъчно малка 

териториална единица в повечето 

случаи. Националните регулаторни 

органи следва да се ръководят от 

насоките на ОЕРЕС за най-добрите 

практики за изпълнение на такива 

задачи, а тези насоки ще могат да се 

опират на натрупания опит на 

националните регулаторни органи в 

провеждането на проучвания за 

географското разгръщане на мрежите. 

Националните регулаторни органи 

следва да предоставят на крайните 

ползватели инструменти, свързани с 

качеството на услугите, за да дадат своя 

средства и собственост, поради което 

регулаторната намеса трябва да е въз 

основа на подробна информация и 

прогнози за разгръщането на мрежите, 

за да бъде ефективна и да се насочи към 

областите, в които е необходима. Тази 

информация е от основно значение, за 

да се насърчат инвестициите, да се 

повиши свързаността в целия ЕС, да 

се осигури видимост на участващите 

местни органи и да се предостави 

информация на европейските 

граждани относно тяхната бъдеща 

свързаност. Тази информация следва 

да включва планове както за 

изграждането на мрежи с много голям 

капацитет, така и за значителни 

модернизации или разширения на 

съществуващи мрежи с медни 

проводници или други мрежи, които 

може да не съответстват по работни 

показатели на мрежите с много голям 

капацитет във всички отношения, като 

например полагането на оптични влакна 

до локалните мрежови възли, съчетано с 

активни технологии като векторирането. 

Степента на подробност и териториална 

раздробеност на информацията, 

събирана от националните регулаторни 

органи, следва да бъде съобразена с 

конкретната регулаторна цел и 

адекватна на регулаторните цели, за 

които служи. Поради това размерът на 

териториалните единици ще се 

различава в различните държави членки 

в зависимост от регулаторните нужди в 

конкретните национални обстоятелства 

и наличието на данни на местно 

равнище. Ниво 3 в общата 

класификация на териториалните 

единици за статистически цели (NUTS) 

вероятно няма да е достатъчно малка 

териториална единица в повечето 

случаи. Националните регулаторни 

органи следва да се ръководят от 

насоките на ОЕРЕС за най-добрите 

практики за изпълнение на такива 

задачи, а тези насоки ще могат да се 
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принос за подобряване на тяхната 

осведоменост за наличните услуги за 

свързаност. 

опират на натрупания опит на 

националните регулаторни органи в 

провеждането на проучвания за 

географското разгръщане на мрежите. 

Националните регулаторни органи 

следва да предоставят на крайните 

ползватели инструменти, свързани с 

качеството на услугите, за да дадат своя 

принос за подобряване на тяхната 

осведоменост за наличните услуги за 

свързаност. 

Or. en 

 

Изменение  199 

Хосе Бланко Лопес 

 

Предложение за директива 

Съображение 60 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(60) Широколентовите електронни 

съобщителни мрежи стават все по-

разнообразни по отношение на своята 

технология, топология, използвани 

средства и собственост, поради което 

регулаторната намеса трябва да е въз 

основа на подробна информация и 

прогнози за разгръщането на мрежите, 

за да бъде ефективна и да се насочи към 

областите, в които е необходима. Тази 

информация следва да включва планове 

както за изграждането на мрежи с много 

голям капацитет, така и за значителни 

модернизации или разширения на 

съществуващи мрежи с медни 

проводници или други мрежи, които 

може да не съответстват по работни 

показатели на мрежите с много голям 

капацитет във всички отношения, като 

например полагането на оптични влакна 

до локалните мрежови възли, съчетано с 

активни технологии като векторирането. 

Степента на подробност и териториална 

раздробеност на информацията, 

(60) Широколентовите електронни 

съобщителни мрежи стават все по-

разнообразни по отношение на своята 

технология, топология, използвани 

средства и собственост, поради което 

регулаторната намеса трябва да е въз 

основа на подробна информация и 

прогнози за разгръщането на мрежите, 

за да бъде ефективна и да се насочи към 

областите, в които е необходима. Тази 

информация е от основно значение, за 

да се насърчат инвестициите, да се 

повиши свързаността в целия ЕС, да 

се осигури видимост на участващите 

местни органи и да се предостави 

информация на европейските 

граждани относно тяхната бъдеща 

свързаност. Тази информация следва 

да включва планове както за 

изграждането на мрежи с много голям 

капацитет, така и за значителни 

модернизации или разширения на 

съществуващи мрежи с медни 

проводници или други мрежи, които 
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събирана от националните регулаторни 

органи, следва да бъде съобразена с 

конкретната регулаторна цел и 

адекватна на регулаторните цели, за 

които служи. Поради това размерът на 

териториалните единици ще се 

различава в различните държави членки 

в зависимост от регулаторните нужди в 

конкретните национални обстоятелства 

и наличието на данни на местно 

равнище. Ниво 3 в общата 

класификация на териториалните 

единици за статистически цели (NUTS) 

вероятно няма да е достатъчно малка 

териториална единица в повечето 

случаи. Националните регулаторни 

органи следва да се ръководят от 

насоките на ОЕРЕС за най-добрите 

практики за изпълнение на такива 

задачи, а тези насоки ще могат да се 

опират на натрупания опит на 

националните регулаторни органи в 

провеждането на проучвания за 

географското разгръщане на мрежите. 

Националните регулаторни органи 

следва да предоставят на крайните 

ползватели инструменти, свързани с 

качеството на услугите, за да дадат своя 

принос за подобряване на тяхната 

осведоменост за наличните услуги за 

свързаност. 

може да не съответстват по работни 

показатели на мрежите с много голям 

капацитет във всички отношения, като 

например полагането на оптични влакна 

до локалните мрежови възли, съчетано с 

активни технологии като векторирането. 

Степента на подробност и териториална 

раздробеност на информацията, 

събирана от националните регулаторни 

органи, следва да бъде съобразена с 

конкретната регулаторна цел и 

адекватна на регулаторните цели, за 

които служи. Поради това размерът на 

териториалните единици ще се 

различава в различните държави членки 

в зависимост от регулаторните нужди в 

конкретните национални обстоятелства 

и наличието на данни на местно 

равнище. Ниво 3 в общата 

класификация на териториалните 

единици за статистически цели (NUTS) 

вероятно няма да е достатъчно малка 

териториална единица в повечето 

случаи. Националните регулаторни 

органи следва да се ръководят от 

насоките на ОЕРЕС за най-добрите 

практики за изпълнение на такива 

задачи, а тези насоки ще могат да се 

опират на натрупания опит на 

националните регулаторни органи в 

провеждането на проучвания за 

географското разгръщане на мрежите. 

Националните регулаторни органи 

следва да предоставят на крайните 

ползватели инструменти, свързани с 

качеството на услугите, за да дадат своя 

принос за подобряване на тяхната 

осведоменост за наличните услуги за 

свързаност. 

Or. en 

 

Изменение  200 

Анна Заборска, Иван Щефанец 

 

Предложение за директива 
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Съображение 60 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(60) Широколентовите електронни 

съобщителни мрежи стават все по-

разнообразни по отношение на своята 

технология, топология, използвани 

средства и собственост, поради което 

регулаторната намеса трябва да е въз 

основа на подробна информация и 

прогнози за разгръщането на мрежите, 

за да бъде ефективна и да се насочи към 

областите, в които е необходима. Тази 

информация следва да включва планове 

както за изграждането на мрежи с много 

голям капацитет, така и за значителни 

модернизации или разширения на 

съществуващи мрежи с медни 

проводници или други мрежи, които 

може да не съответстват по 

работни показатели на мрежите с 

много голям капацитет във всички 

отношения, като например 

полагането на оптични влакна до 

локалните мрежови възли, съчетано с 

активни технологии като 

векторирането. Степента на 

подробност и териториална 

раздробеност на информацията, 

събирана от националните регулаторни 

органи, следва да бъде съобразена с 

конкретната регулаторна цел и 

адекватна на регулаторните цели, за 

които служи. Поради това размерът на 

териториалните единици ще се 

различава в различните държави членки 

в зависимост от регулаторните нужди в 

конкретните национални обстоятелства 

и наличието на данни на местно 

равнище. Ниво 3 в общата 

класификация на териториалните 

единици за статистически цели (NUTS) 

вероятно няма да е достатъчно малка 

териториална единица в повечето 

случаи. Националните регулаторни 

органи следва да се ръководят от 

насоките на ОЕРЕС за най-добрите 

(60) Широколентовите електронни 

съобщителни мрежи стават все по-

разнообразни по отношение на своята 

технология, топология, използвани 

средства и собственост, поради което 

регулаторната намеса трябва да е въз 

основа на подробна информация за 

разгръщането на мрежите, за да бъде 

ефективна и да се насочи към областите, 

в които е необходима. Тази информация 

следва да включва планове както за 

изграждането на мрежи с много голям 

капацитет, така и за значителни 

модернизации или разширения на 

съществуващи мрежи с медни 

проводници. Степента на подробност и 

териториална раздробеност на 

информацията, събирана от 

националните регулаторни органи, 

следва да бъде съобразена с конкретната 

регулаторна цел и адекватна на 

регулаторните цели, за които служи. 

Поради това размерът на 

териториалните единици ще се 

различава в различните държави членки 

в зависимост от регулаторните нужди в 

конкретните национални обстоятелства 

и наличието на данни на местно 

равнище. Ниво 3 в общата 

класификация на териториалните 

единици за статистически цели (NUTS) 

вероятно няма да е достатъчно малка 

териториална единица в повечето 

случаи. Националните регулаторни 

органи следва да се ръководят от 

насоките на ОЕРЕС за най-добрите 

практики за изпълнение на такива 

задачи, а тези насоки ще могат да се 

опират на натрупания опит на 

националните регулаторни органи в 

провеждането на проучвания за 

географското разгръщане на мрежите. 

Националните регулаторни органи 

следва да предоставят на крайните 
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практики за изпълнение на такива 

задачи, а тези насоки ще могат да се 

опират на натрупания опит на 

националните регулаторни органи в 

провеждането на проучвания за 

географското разгръщане на мрежите. 

Националните регулаторни органи 

следва да предоставят на крайните 

ползватели инструменти, свързани с 

качеството на услугите, за да дадат своя 

принос за подобряване на тяхната 

осведоменост за наличните услуги за 

свързаност. 

ползватели инструменти, свързани с 

качеството на услугите, за да дадат своя 

принос за подобряване на тяхната 

осведоменост за наличните услуги за 

свързаност. 

Or. en 

 

Изменение  201 

Кая Калас, Марите Схаке 

 

Предложение за директива 

Съображение 60 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(60) Широколентовите електронни 

съобщителни мрежи стават все по-

разнообразни по отношение на своята 

технология, топология, използвани 

средства и собственост, поради което 

регулаторната намеса трябва да е въз 

основа на подробна информация и 

прогнози за разгръщането на мрежите, 

за да бъде ефективна и да се насочи към 

областите, в които е необходима. Тази 

информация следва да включва планове 

както за изграждането на мрежи с много 

голям капацитет, така и за значителни 

модернизации или разширения на 

съществуващи мрежи с медни 

проводници или други мрежи, които 

може да не съответстват по работни 

показатели на мрежите с много голям 

капацитет във всички отношения, като 

например полагането на оптични влакна 

до локалните мрежови възли, съчетано с 

активни технологии като векторирането. 

(60) Широколентовите електронни 

съобщителни мрежи стават все по-

разнообразни по отношение на своята 

технология, топология, използвани 

средства и собственост, поради което 

регулаторната намеса трябва да е въз 

основа на подробна информация и 

прогнози за разгръщането на мрежите, 

за да бъде ефективна и да се насочи към 

областите, в които е необходима. Тази 

информация следва да включва планове 

както за изграждането на мрежи с много 

голям капацитет, така и за значителни 

модернизации или разширения на 

съществуващи мрежи с медни 

проводници или други мрежи, които 

може да не съответстват по работни 

показатели на мрежите с много голям 

капацитет във всички отношения, като 

например полагането на оптични влакна 

до локалните мрежови възли, съчетано с 

активни технологии като векторирането. 
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Степента на подробност и териториална 

раздробеност на информацията, 

събирана от националните регулаторни 

органи, следва да бъде съобразена с 

конкретната регулаторна цел и 

адекватна на регулаторните цели, за 

които служи. Поради това размерът на 

териториалните единици ще се 

различава в различните държави членки 

в зависимост от регулаторните нужди в 

конкретните национални обстоятелства 

и наличието на данни на местно 

равнище. Ниво 3 в общата 

класификация на териториалните 

единици за статистически цели (NUTS) 

вероятно няма да е достатъчно малка 

териториална единица в повечето 

случаи. Националните регулаторни 

органи следва да се ръководят от 

насоките на ОЕРЕС за най-добрите 

практики за изпълнение на такива 

задачи, а тези насоки ще могат да се 

опират на натрупания опит на 

националните регулаторни органи в 

провеждането на проучвания за 

географското разгръщане на мрежите. 

Националните регулаторни органи 

следва да предоставят на крайните 

ползватели инструменти, свързани с 

качеството на услугите, за да дадат своя 

принос за подобряване на тяхната 

осведоменост за наличните услуги за 

свързаност. 

Степента на подробност и териториална 

раздробеност на информацията, 

събирана от националните регулаторни 

органи, следва да бъде съобразена с 

конкретната регулаторна цел и 

адекватна на регулаторните цели, за 

които служи. Поради това размерът на 

териториалните единици ще се 

различава в различните държави членки 

в зависимост от регулаторните нужди в 

конкретните национални обстоятелства 

и наличието на данни на местно 

равнище. Ниво 3 в общата 

класификация на териториалните 

единици за статистически цели (NUTS) 

вероятно няма да е достатъчно малка 

териториална единица в повечето 

случаи. Националните регулаторни 

органи следва да се ръководят от 

насоките на ОЕРЕС за най-добрите 

практики за изпълнение на такива 

задачи, а тези насоки ще могат да се 

опират на натрупания опит на 

националните регулаторни органи в 

провеждането на проучвания за 

географското разгръщане на мрежите. 

Без да се засягат изискванията за 

поверителност и защита на 

търговските тайни, националните 

регулаторни органи следва да 

предоставят тези проучвания в 

отворен формат и без ограничения за 

повторното им използване и да 

предложат на крайните ползватели 

инструменти, свързани с качеството на 

услугите, за да дадат своя принос за 

подобряване на тяхната осведоменост за 

наличните услуги за свързаност. 

Or. en 

Обосновка 

В съответствие с член 104 от Правилника за дейността това изменение е необходимо 

по наложителни причини, свързани с вътрешната логика на текста. 
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Изменение  202 

Анна Заборска, Иван Щефанец 

 

Предложение за директива 

Съображение 61 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(61) В случай на наличие на 

конкретни и ясно определени райони в 

цифрова изолация националните 

регулаторни органи следва да имат 

възможност да организират покана 

за заявяване на интерес с цел да се 

намерят предприятия, които 

желаят да инвестират в мрежи с 

много голям капацитет. С оглед на 

предвидимостта на 

инвестиционните условия 

националните регулаторни органи 

следва да могат да споделят 

информация с предприятията, 

изразили интерес за изграждане на 

мрежи с много голям капацитет, 

относно това дали във въпросния 

район е осъществена или предвидена 

модернизация от друг вид на 

мрежите, включително такива със 

скорост на изтегляне на данни под 

100 Mbps. 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  203 

Кора ван Нювенхойзен 

 

Предложение за директива 

Съображение 61 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(61) В случай на наличие на 

конкретни и ясно определени райони в 

цифрова изолация националните 

регулаторни органи следва да имат 

възможност да организират покана за 

(61) В случай на наличие на 

конкретни и ясно определени райони в 

цифрова изолация националните 

регулаторни органи следва да имат 

възможност да организират покана за 
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заявяване на интерес с цел да се намерят 

предприятия, които желаят да 

инвестират в мрежи с много голям 

капацитет. С оглед на предвидимостта 

на инвестиционните условия 

националните регулаторни органи 

следва да могат да споделят 

информация с предприятията, изразили 

интерес за изграждане на мрежи с много 

голям капацитет, относно това дали във 

въпросния район е осъществена или 

предвидена модернизация от друг вид 

на мрежите, включително такива със 

скорост на изтегляне на данни под 100 

Mbps. 

заявяване на интерес с цел да се намерят 

предприятия, които желаят да 

инвестират в мрежи с много голям 

капацитет. С оглед на предвидимостта 

на инвестиционните условия 

националните регулаторни органи 

следва да могат да споделят 

информация с предприятията, изразили 

интерес за изграждане на мрежи с много 

голям капацитет, относно това дали във 

въпросния район е осъществена или 

предвидена модернизация от друг вид 

на мрежите, включително такива със 

скорост на изтегляне на данни под 100 

Mbps. Предвид високия потенциал на 

спътниковите технологии за 

осигуряване на свързаност в райони в 

цифрова изолация по ефективен от 

гледна точка на разходите начин, 

националните регулаторни органи 

следва да предоставят информация за 

подобни покани и на спътниковите 

оператори, за да насърчат 

използването на най-добрите 

технологии в зависимост от 

регионалните особености. 

Or. en 

 

Изменение  204 

Ева Каили 

 

Предложение за директива 

Съображение 61 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(61) В случай на наличие на 

конкретни и ясно определени райони в 

цифрова изолация националните 

регулаторни органи следва да имат 

възможност да организират покана за 

заявяване на интерес с цел да се намерят 

предприятия, които желаят да 

инвестират в мрежи с много голям 

капацитет. С оглед на предвидимостта 

(61) Преодоляването на цифровото 

разделение в Европа е основна 

предпоставка за изграждането на 

общество на гигабитов интернет, в 

което всички европейци ще имат 

достъп до интернет и цифрови 

услуги. За тази цел, в случай на 

наличие на конкретни и ясно 

определени райони в цифрова изолация, 
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на инвестиционните условия 

националните регулаторни органи 

следва да могат да споделят 

информация с предприятията, изразили 

интерес за изграждане на мрежи с много 

голям капацитет, относно това дали във 

въпросния район е осъществена или 

предвидена модернизация от друг вид 

на мрежите, включително такива със 

скорост на изтегляне на данни под 100 

Mbps. 

националните регулаторни органи 

следва да имат възможност да 

организират покана за заявяване на 

интерес с цел да се намерят 

предприятия, които желаят да 

инвестират в мрежи с много голям 

капацитет. С оглед на предвидимостта 

на инвестиционните условия 

националните регулаторни органи 

следва да могат да споделят 

информация с предприятията, изразили 

интерес за изграждане на мрежи с много 

голям капацитет, относно това дали във 

въпросния район е осъществена или 

предвидена модернизация от друг вид 

на мрежите, включително такива със 

скорост на изтегляне на данни под 100 

Mbps. 

Or. en 

 

Изменение  205 

Миапетра Кумпула-Натри, Дан Ника, Мартина Вернер, Зигмантас Балчитис, 

Виктор Негреску, Карлуш Зориню, Йепе Кофод 

 

Предложение за директива 

Съображение 61 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(61) В случай на наличие на 

конкретни и ясно определени райони в 

цифрова изолация националните 

регулаторни органи следва да имат 

възможност да организират покана за 

заявяване на интерес с цел да се намерят 

предприятия, които желаят да 

инвестират в мрежи с много голям 

капацитет. С оглед на предвидимостта 

на инвестиционните условия 

националните регулаторни органи 

следва да могат да споделят 

информация с предприятията, изразили 

интерес за изграждане на мрежи с много 

голям капацитет, относно това дали във 

въпросния район е осъществена или 

(61) Преодоляването на цифровото 

разделение в Европа е основна 

предпоставка за изграждането на 

общество на гигабитов интернет, в 

което всички европейци ще имат 

достъп до интернет и цифрови 

услуги. За тази цел, в случай на 

наличие на конкретни и ясно 

определени райони в цифрова изолация, 

националните регулаторни органи 

следва да имат възможност да 

организират покана за заявяване на 

интерес с цел да се намерят 

предприятия, които желаят да 

инвестират в мрежи с много голям 

капацитет. С оглед на предвидимостта 
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предвидена модернизация от друг вид 

на мрежите, включително такива със 

скорост на изтегляне на данни под 100 

Mbps. 

на инвестиционните условия 

националните регулаторни органи 

следва да могат да споделят 

информация с предприятията, изразили 

интерес за изграждане на мрежи с много 

голям капацитет, относно това дали във 

въпросния район е осъществена или 

предвидена модернизация от друг вид 

на мрежите, включително такива със 

скорост на изтегляне на данни под 100 

Mbps. 

Or. en 

Обосновка 

Общество на гигабитов интернет може да бъде изградено само ако всички европейци 

имат достъп до интернет на приемлива цена. 

 

Изменение  206 

Хосе Бланко Лопес 

 

Предложение за директива 

Съображение 61 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(61) В случай на наличие на 

конкретни и ясно определени райони в 

цифрова изолация националните 

регулаторни органи следва да имат 

възможност да организират покана за 

заявяване на интерес с цел да се намерят 

предприятия, които желаят да 

инвестират в мрежи с много голям 

капацитет. С оглед на предвидимостта 

на инвестиционните условия 

националните регулаторни органи 

следва да могат да споделят 

информация с предприятията, изразили 

интерес за изграждане на мрежи с много 

голям капацитет, относно това дали във 

въпросния район е осъществена или 

предвидена модернизация от друг вид 

на мрежите, включително такива със 

скорост на изтегляне на данни под 100 

(61) Преодоляването на цифровото 

разделение в Европа е основна 

предпоставка за изграждането на 

общество на гигабитов интернет, в 

което всички европейци ще имат 

достъп до интернет и цифрови 

услуги. За тази цел, в случай на 

наличие на конкретни и ясно 

определени райони в цифрова изолация, 

националните регулаторни органи 

следва да имат възможност да 

организират покана за заявяване на 

интерес с цел да се намерят 

предприятия, които желаят да 

инвестират в мрежи с много голям 

капацитет. С оглед на предвидимостта 

на инвестиционните условия 

националните регулаторни органи 

следва да могат да споделят 
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Mbps. информация с предприятията, изразили 

интерес за изграждане на мрежи с много 

голям капацитет, относно това дали във 

въпросния район е осъществена или 

предвидена модернизация от друг вид 

на мрежите, включително такива със 

скорост на изтегляне на данни под 100 

Mbps. 

Or. en 

 

Изменение  207 

Барбара Капел, Анджело Чока, Лоренцо Фонтана 

 

Предложение за директива 

Съображение 61 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(61) В случай на наличие на 

конкретни и ясно определени райони в 

цифрова изолация националните 

регулаторни органи следва да имат 

възможност да организират покана за 

заявяване на интерес с цел да се намерят 

предприятия, които желаят да 

инвестират в мрежи с много голям 

капацитет. С оглед на предвидимостта 

на инвестиционните условия 

националните регулаторни органи 

следва да могат да споделят 

информация с предприятията, изразили 

интерес за изграждане на мрежи с много 

голям капацитет, относно това дали във 

въпросния район е осъществена или 

предвидена модернизация от друг вид 

на мрежите, включително такива със 

скорост на изтегляне на данни под 100 

Mbps. 

(61) В случай на наличие на 

конкретни и ясно определени райони в 

цифрова изолация националните 

регулаторни органи следва да имат 

възможност да организират покана за 

заявяване на интерес с цел да се намерят 

предприятия, които желаят да 

инвестират в мрежи с много голям 

капацитет. С оглед на предвидимостта 

на инвестиционните условия и като 

отчитат напредъка на иновациите в 

технологичната област, 
националните регулаторни органи 

следва да могат да споделят 

информация с предприятията, изразили 

интерес за изграждане на мрежи с много 

голям капацитет, относно това дали във 

въпросния район е осъществена или 

предвидена модернизация от друг вид 

на мрежите, включително такива със 

скорост на изтегляне на данни под 100 

Mbps. 

Or. en 
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Изменение  208 

Барбара Капел, Лоренцо Фонтана, Анджело Чока 

 

Предложение за директива 

Съображение 61a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (61a) В по-слабо развитите райони 

националните регулаторни органи 

следва да имат възможност да 

организират покана за заявяване на 

интерес с цел да се намерят 

предприятия, които желаят да 

инвестират в мрежи с много голям 

капацитет, способни до 2020 г. да 

осигурят скорост на изтегляне на 

данни между 30 и 100 Mbps. 

Or. en 

 

Изменение  209 

Кая Калас 

 

Предложение за директива 

Съображение 66 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(66) Една от важните задачи, 

възложени на ОЕРЕС, е да приема 

становища във връзка с трансгранични 

спорове, когато това е необходимо. 

Поради това националните регулаторни 

органи следва изцяло да отразяват 

всяко становище на ОЕРЕС в мерките, 

с които налагат каквото и да било 

задължение на някое предприятие или 

по друг начин разрешават спорове в 

такива случаи 

(66) Една от важните задачи, 

възложени на ОЕРЕС, е да приема 

решения във връзка с трансгранични 

спорове, когато това е необходимо. 

Поради това националните регулаторни 

органи следва изцяло да прилагат 

решението на ОЕРЕС в мерките, с 

които налагат каквото и да било 

задължение на някое предприятие или 

по друг начин разрешават спорове в 

такива случаи. 

Or. en 
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Обосновка 

В съответствие с член 104 от Правилника за дейността това изменение е необходимо 

по наложителни причини, свързани с вътрешната логика на текста. 

 

Изменение  210 

Михал Бони 

 

Предложение за директива 

Съображение 84 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(84) С оглед на цялостните си 

експертни познания за икономиката и за 

пазара и обективния технически 

характер на оценките си, и за да 

осигурят съгласуваност с другите си 

задачи по регулирането на пазара, 

националните регулаторни органи 

следва да определят елементите от 

процедурите за подбор и условията, с 

които са обвързани правата на ползване 

на радиочестотния спектър и оказват 

най-голямо въздействие върху пазарната 

и конкурентната ситуация, включително 

условията за навлизане и разширяване. 

Това включва например параметрите за 

икономическа оценка на спектъра 

съгласно настоящата директива, 

конкретизиране на регулаторните и 

пазарни мерки като използване на 

тавани на радиочестотния спектър, 

запазването на спектър или налагането 

на задължения за предоставяне на 

достъп до пазара на едро, или начини за 

определяне на условията за покритие, с 

които са обвързани правата на ползване. 

По-съгласуваното използване и 

определяне на такива елементи ще се 

повлияе благоприятно от 

координационен механизъм, при който 

ОЕРЕС, Комисията и националните 

регулаторни органи на другите държави 

членки могат да разглеждат 

проектомерките преди предоставянето 

(84) С оглед на цялостните си 

експертни познания за икономиката и за 

пазара и обективния технически 

характер на оценките си, и за да 

осигурят съгласуваност с другите си 

задачи по регулирането на пазара, 

националните регулаторни органи 

следва да определят елементите от 

процедурите за подбор и условията, с 

които са обвързани правата на ползване 

на радиочестотния спектър и оказват 

най-голямо въздействие върху пазарната 

и конкурентната ситуация, включително 

условията за навлизане и разширяване. 

Това включва например параметрите за 

икономическа оценка на спектъра 

съгласно настоящата директива, 

конкретизиране на регулаторните и 

пазарни мерки като използване на 

тавани на радиочестотния спектър, 

запазването на спектър или налагането 

на задължения за предоставяне на 

достъп до пазара на едро, или начини за 

определяне на условията за покритие, с 

които са обвързани правата на ползване. 

По-съгласуваното използване и 

определяне на такива елементи ще се 

повлияе благоприятно от 

координационен механизъм, при който 

ОЕРЕС, Комисията и националните 

регулаторни органи на другите държави 

членки могат да разглеждат 

проектомерките преди предоставянето 
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на права за ползване от дадена държава 

членка паралелно с националната 

публична консултация. Определената от 

националния регулаторен орган мярка 

може да бъде само част от по-широка 

национална мярка, която по-общо може 

да се състои в предоставяне, търговия и 

отдаване под наем, срок, подновяване 

или изменение на права на ползване на 

радиочестотен спектър, както и в 

процедурата за подбор или условията, с 

които са обвързани правата на ползване. 

Ето защо когато нотифицират дадена 

проектомярка, националните 

регулаторни органи могат да 

предоставят информация за други 

национални проектомерки, свързани със 

съответната процедура за подбор с 

оглед ограничаване правата на ползване 

на радиочестотен спектър, които не са 

обхванати от механизма за партньорски 

проверки. 

на права за ползване от дадена държава 

членка паралелно с националната 

публична консултация. Важно е също 

така, преди да се определи 

политиката на държавата по 

отношение на издаването на 

лицензии за радиочестотния спектър, 

националният регулаторен орган да 

може да се позове на общ набор от 

принципи относно предоставянето 

на радиочестотен спектър в ЕС. 

ОЕРЕС ще отговаря за изготвянето и 

актуализирането на тези насоки 

възможно най-скоро след приемането 

на кодекса. Държавите членки следва 

да вземат предвид в максимална 

степен насоките на ОЕРЕС. 
Определената от националния 

регулаторен орган мярка може да бъде 

само част от по-широка национална 

мярка, която по-общо може да се състои 

в предоставяне, търговия и отдаване под 

наем, срок, подновяване или изменение 

на права на ползване на радиочестотен 

спектър, както и в процедурата за 

подбор или условията, с които са 

обвързани правата на ползване. Ето 

защо когато нотифицират дадена 

проектомярка, националните 

регулаторни органи могат да 

предоставят информация за други 

национални проектомерки, свързани със 

съответната процедура за подбор с 

оглед ограничаване правата на ползване 

на радиочестотен спектър, които не са 

обхванати от механизма за партньорски 

проверки. 

Or. en 

Обосновка 

Въпреки че намерението на Комисията е управлението на радиочестотния спектър 

да остане отговорност преди всичко на всяка отделна държава членка, докато няма 

единно прилагане на политиката в тази област, европейските пазари вероятно 

останат сегментирани въз основа на националните граници. Макар че процесът на 

партньорска проверка ще позволи известна последваща координация между 

държавите членки, той ще бъде непредвидим и ще забави с до няколко години 
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създаването на политики за координация между националните регулаторни органи и в 

крайна сметка между държавите членки. 

 

Изменение  211 

Кая Калас 

 

Предложение за директива 

Съображение 86 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(86) Когато предоставят права за 

ползване в случаи, в които 

предвижданото ползване има 

презгранично измерение, държавите 

членки следва да се насърчават да 

разглеждат издаването на съвместни 

разрешения като вариант. 

(86) Когато предоставят права за 

ползване в случаи, в които 

предвижданото ползване има 

презгранично измерение и съществува 

значителен риск от презгранични 

вредни смущения, държавите членки 

следва да се задължават да разглеждат 

издаването на съвместни разрешения 

като вариант. Освен това те следва да 

бъдат насърчавани да разглеждат 

такива съвместни разрешения, по-

специално по искане на участниците 

на пазара, които предоставят 

доказателства за презгранично 

търсене за предоставяне на 

паневропейски услуги. 

Or. en 

Обосновка 

В съответствие с член 104 от Правилника за дейността това изменение е необходимо 

по наложителни причини, свързани с вътрешната логика на текста. 

 

Изменение  212 

Михал Бони 

 

Предложение за директива 

Съображение 86 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(86) Когато предоставят права за 

ползване в случаи, в които 

(86) Когато предоставят права за 

ползване в случаи, в които 
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предвижданото ползване има 

презгранично измерение, държавите 

членки следва да се насърчават да 

разглеждат издаването на съвместни 

разрешения като вариант. 

предвижданото ползване има 

презгранично измерение, държавите 

членки следва да се насърчават да 

разглеждат издаването на съвместни 

разрешения като вариант. Държавите 

членки следва също така да имат 

възможността да възлагат на 

ОЕРЕС, RSPG или Комисията 

отговорността да провеждат 

процедурата за избор. 

Or. en 

Обосновка 

Установяването на процедура за съвместни разрешения ще улесни появата на 

общоевропейски политики в областта на лицензирането. Въпреки че държавите 

членки ще запазят важна роля в този процес, следва да им се даде възможност да 

възлагат на ОЕРЕС или RSPG отговорността да провеждат процедурата за избор. 

 

Изменение  213 

Миапетра Кумпула-Натри 

 

Предложение за директива 

Съображение 91a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (91a) Доставчиците на обществени 

съобщителни мрежи или на 

общественодостъпни електронни 

съобщителни услуги следва да 

информират крайните ползватели за 

мерките, които те могат да 

предприемат, за да защитят 

сигурността на своите съобщения, 

например чрез използване на 

специални типове софтуер или 

кодирани технологии. Изискването да 

се информират крайните ползватели 

относно специфичните рискове за 

сигурността не освобождава 

доставчика на услуга от 

задължението да предприеме на свои 

разноски подходящи и незабавни 

мерки, за да отстрани всякакви нови, 
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непредвидими рискове за сигурността 

и да възстанови нормалното нивото 

на сигурност на услугата. 

Предоставянето на информация 

относно рисковете за сигурността на 

абонатите следва да бъде безплатно. 

Or. en 

 

Изменение  214 

Кая Калас, Марите Схаке 

 

Предложение за директива 

Съображение 91a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (91a) С цел да се гарантира защита 

на сигурността и целостта на 

мрежите и услугите, следва да се 

насърчава използването на 

криптиране от край до край и при 

необходимост то да бъде 

задължително, в съответствие с 

принципа на защита на данните още 

при проектирането и на 

неприкосновеност на личния живот 

още при проектирането; по-

специално държавите членки не 

следва да налагат никакви 

задължения на доставчиците на 

криптиране, на доставчиците на 

електронни съобщителни услуги и на 

всички други организации (на всички 

равнища на веригата за доставка), 

които биха довели до по-слаба 

сигурност на техните мрежи и 

услуги, като например позволяване 

или улесняване на скрити 

възможности за проникване (т.нар. 

„бекдор“ – задни врати); 

Or. en 
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Обосновка 

В съответствие с член 104 от Правилника за дейността това изменение е необходимо 

по наложителни причини, свързани с вътрешната логика на текста. 

 

Изменение  215 

Михал Бони, Франсоаз Гростет, Ан Сандер 

 

Предложение за директива 

Съображение 93 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(93) Когато за предоставянето на 

електронни съобщения се разчита на 

публични ресурси, за чието използване 

се изисква специално разрешение, 

държавите членки могат да предоставят 

на органа, отговарящ за издаването му, 

правото да налага такси, за да се 

гарантира оптималното използване на 

тези ресурси, съгласно процедурите, 

предвидени в настоящата директива. В 

съответствие със съдебната практика на 

Съда на Европейския съюз, държавите 

членки не могат да налагат никакви 

други такси във връзка с предоставянето 

на мрежи и електронни съобщителни 

услуги, освен предвидените в 

настоящата директива. В това 

отношение държавите членки следва да 

имат съгласуван подход при 

определянето на тези такси, за да не 

налагат излишен финансов товар, 

свързан с процедурата за общо 

разрешение или с правата за ползване за 

предприятията, предоставящи 

електронни съобщителни мрежи и 

услуги. 

(93) Когато за предоставянето на 

електронни съобщения се разчита на 

публични ресурси, за чието използване 

се изисква специално разрешение, 

държавите членки могат да предоставят 

на органа, отговарящ за издаването му, 

правото да налага такси, за да се 

гарантира оптималното използване на 

тези ресурси, съгласно процедурите, 

предвидени в настоящата директива. 

Използването може да се гарантира 

чрез определяне на такси на равнище, 

отразяващо цената на 

радиочестотния спектър за 

следващото му най-добро използване. 
В съответствие със съдебната практика 

на Съда на Европейския съюз, 

държавите членки не могат да налагат 

никакви други такси във връзка с 

предоставянето на мрежи и електронни 

съобщителни услуги, освен 

предвидените в настоящата директива. 

В това отношение държавите членки 

следва да имат съгласуван подход при 

определянето на тези такси, за да не 

налагат излишен финансов товар, 

свързан с процедурата за общо 

разрешение или с правата за ползване за 

предприятията, предоставящи 

електронни съобщителни мрежи и 

услуги. 

Or. en 
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Обосновка 

В кодекса се посочват няколко критерия, които трябва да бъдат взети предвид при 

определянето на таксите, но в крайна сметка не се предоставят ясни насоки относно 

най-добрите практики за установяване на таксите за ползване на радиочестотен 

спектър. В кодекса следва да се посочва, че таксите трябва да отразяват цената на 

спектъра за следващото му най-добро използване (т.е. пропуснатите ползи). 

 

Изменение  216 

Михал Бони, Франсоаз Гростет, Ан Сандер 

 

Предложение за директива 

Съображение 95 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(95) В съответствие с ролята си за 

осигуряване на оптималното използване 

на радиочестотния спектър, таксите, 

свързани с правото на ползване на 

радиочестотния спектър могат да 

въздействат върху решенията за 

придобиване на такива права и 

използване на ресурси на 

радиочестотния спектър. Когато 

въвеждат минимални цени като начин за 

определяне на минималната стойност, 

осигуряваща оптимално използване, 

държавите членки следва да се уверят, 

че тези цени, независимо от 

използваната процедура за подбор, 

отразяват също така допълнителните 

разходи във връзка със спазването на 

условията по разрешението, наложени 

от други цели на политиката, чието 

изпълнение не е логично да се очаква в 

рамките на нормалните търговски 

практики, например условия за 

териториално покритие. В процеса 

следва да се обърне внимание и на 

конкурентната ситуация на съответния 

пазар. 

(95) В съответствие с ролята си за 

осигуряване на оптималното използване 

на радиочестотния спектър, таксите, 

свързани с правото на ползване на 

радиочестотния спектър могат да 

въздействат върху решенията за 

придобиване на такива права и 

използване на ресурси на 

радиочестотния спектър. Когато 

въвеждат минимални цени като начин за 

определяне на минималната стойност, 

осигуряваща оптимално използване, 

държавите членки следва да се уверят, 

че тези цени, независимо от 

използваната процедура за подбор, 

отразяват по пропорционален начин 

допълнителните разходи във връзка със 

спазването на условията по 

разрешението, наложени от други цели 

на политиката, чието изпълнение не е 

логично да се очаква в рамките на 

нормалните търговски практики, 

например условия за териториално 

покритие. В процеса следва да се обърне 

внимание и на конкурентната ситуация 

на съответния пазар. 

Or. en 
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Обосновка 

Предоставянето на подобни ясни насоки би имало предимството да намали 

различията при ценообразуването между различните държави членки. 

 

Изменение  217 

Кора ван Нювенхойзен 

 

Предложение за директива 

Съображение 103 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(103) Осигуряването на универсална 

свързаност във всяка държава членка е 

от съществено значение за 

икономическото и социалното развитие, 

участието в обществения живот и 

социалното и териториално сближаване. 

Тъй като свързаността се превръща в 

неразривен елемент на европейското 

общество и благоденствие, следва да се 

постигне покритие за цялата територия 

на ЕС, като се разчита на държавите 

членки да наложат подходящи 

изисквания за покритие, които следва да 

се приспособят към всеки обслужван 

район и да се ограничат до 

пропорционална тежест, за да не се 

възпрепятства въвеждането от 

доставчиците на услуги. Покритието на 

територията и свързаността между 

държавите членки следва да се увеличат 

максимално и да бъдат надеждни с цел 

да се насърчат вътрешните и 

презграничните услуги и приложения, 

като например свързаните автомобили и 

електронното здравеопазване. Ето защо, 

за да се увеличат регулаторната 

сигурност и предвидимостта на 

инвестиционните нужди и да се 

гарантира пропорционална и 

равноправна свързаност за всички 

граждани, налагането от страна на 

компетентните органи на задължения за 

покритие следва да се координира на 

(103) Осигуряването на универсална 

свързаност във всяка държава членка е 

от съществено значение за 

икономическото и социалното развитие, 

участието в обществения живот и 

социалното и териториално сближаване. 

Тъй като свързаността се превръща в 

неразривен елемент на европейското 

общество и благоденствие, следва да се 

постигне покритие за цялата територия 

на ЕС, като се разчита на държавите 

членки да наложат подходящи 

изисквания за покритие, които следва да 

се приспособят към всеки обслужван 

район и да се ограничат до 

пропорционална тежест, за да не се 

възпрепятства въвеждането от 

доставчиците на услуги. Покритието на 

територията и свързаността между 

държавите членки следва да се увеличат 

максимално и да бъдат надеждни с цел 

да се насърчат вътрешните и 

презграничните услуги и приложения, 

като например свързаните автомобили и 

електронното здравеопазване. Ето защо, 

за да се увеличат регулаторната 

сигурност и предвидимостта на 

инвестиционните нужди и да се 

гарантира пропорционална и 

равноправна свързаност за всички 

граждани, налагането от страна на 

компетентните органи на задължения за 

покритие следва да се координира на 
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ниво ЕС. Като се отчита националната 

специфика, това координиране следва 

да се ограничи до общи критерии за 

определяне и измерване на 

задълженията за покритие, като 

например гъстота на населението или 

топографски и топологични 

характеристики. 

ниво ЕС. Като се отчита националната 

специфика, това координиране следва 

да се ограничи до общи критерии за 

определяне и измерване на 

задълженията за покритие, като 

например гъстота на населението или 

топографски и топологични 

характеристики, като същевременно се 

взема предвид принципът на 

технологична неутралност, за да се 

стимулира съчетаването на най-

добрите технологии за всеки регион. 

Or. en 

 

Изменение  218 

Барбара Капел, Лоренцо Фонтана, Анджело Чока 

 

Предложение за директива 

Съображение 103 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(103) Осигуряването на универсална 

свързаност във всяка държава членка е 

от съществено значение за 

икономическото и социалното развитие, 

участието в обществения живот и 

социалното и териториално сближаване. 

Тъй като свързаността се превръща в 

неразривен елемент на европейското 

общество и благоденствие, следва да се 

постигне покритие за цялата територия 

на ЕС, като се разчита на държавите 

членки да наложат подходящи 

изисквания за покритие, които следва да 

се приспособят към всеки обслужван 

район и да се ограничат до 

пропорционална тежест, за да не се 

възпрепятства въвеждането от 

доставчиците на услуги. Покритието на 

територията и свързаността между 

държавите членки следва да се увеличат 

максимално и да бъдат надеждни с цел 

да се насърчат вътрешните и 

презграничните услуги и приложения, 

(103) Осигуряването на универсална 

свързаност във всяка държава членка е 

от съществено значение за 

икономическото и социалното развитие, 

участието в обществения живот и 

социалното и териториално сближаване. 

Тъй като свързаността се превръща в 

неразривен елемент на европейското 

общество и благоденствие, следва да се 

постигне покритие за цялата територия 

на ЕС, като се разчита на държавите 

членки да наложат подходящи 

изисквания за покритие, които следва да 

се приспособят към всеки обслужван 

район и да се ограничат до 

пропорционална тежест, за да не се 

възпрепятства въвеждането от 

доставчиците на услуги. Покритието на 

територията и свързаността между 

държавите членки следва да се увеличат 

максимално и да бъдат надеждни с цел 

да се насърчат вътрешните и 

презграничните услуги и приложения, 
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като например свързаните автомобили и 

електронното здравеопазване. Ето защо, 

за да се увеличат регулаторната 

сигурност и предвидимостта на 

инвестиционните нужди и да се 

гарантира пропорционална и 

равноправна свързаност за всички 

граждани, налагането от страна на 

компетентните органи на задължения за 

покритие следва да се координира на 

ниво ЕС. Като се отчита националната 

специфика, това координиране следва 

да се ограничи до общи критерии за 

определяне и измерване на 

задълженията за покритие, като 

например гъстота на населението или 

топографски и топологични 

характеристики. 

като например свързаните автомобили и 

електронното здравеопазване. Ето защо, 

за да се увеличат регулаторната 

сигурност и предвидимостта на 

инвестиционните нужди и да се 

гарантира пропорционална и 

равноправна свързаност за всички 

граждани, налагането от страна на 

компетентните органи на задължения за 

покритие следва да се координира на 

ниво ЕС. Като се отчита националната 

специфика, това координиране следва 

да се ограничи до общи критерии за 

определяне и измерване на 

задълженията за покритие, като 

например гъстота на населението или 

топографски и топологични 

характеристики, в съответствие с 

принципа на технологична 

неутралност. 

Or. en 

 

Изменение  219 

Миапетра Кумпула-Натри, Дан Ника, Мартина Вернер, Зигмантас Балчитис, 

Виктор Негреску, Карлуш Зориню, Йепе Кофод 

 

Предложение за директива 

Съображение 103 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(103) Осигуряването на универсална 

свързаност във всяка държава членка е 

от съществено значение за 

икономическото и социалното развитие, 

участието в обществения живот и 

социалното и териториално сближаване. 

Тъй като свързаността се превръща в 

неразривен елемент на европейското 

общество и благоденствие, следва да се 

постигне покритие за цялата територия 

на ЕС, като се разчита на държавите 

членки да наложат подходящи 

изисквания за покритие, които следва да 

се приспособят към всеки обслужван 

(103) Осигуряването на универсална 

свързаност във всяка държава членка е 

от съществено значение за 

икономическото и социалното развитие, 

участието в обществения живот и 

социалното и териториално сближаване. 

Тъй като свързаността се превръща в 

неразривен елемент на европейското 

общество и благоденствие, следва да се 

постигне покритие за цялата територия 

на ЕС, така че да се обхванат близо 

100% от европейските граждани, като 

се разчита на държавите членки да 

наложат подходящи изисквания за 



 

PE602.947v01-00 92/187 AM\1122801BG.docx 

BG 

район и да се ограничат до 

пропорционална тежест, за да не се 

възпрепятства въвеждането от 

доставчиците на услуги. Покритието на 

територията и свързаността между 

държавите членки следва да се увеличат 

максимално и да бъдат надеждни с цел 

да се насърчат вътрешните и 

презграничните услуги и приложения, 

като например свързаните автомобили и 

електронното здравеопазване. Ето защо, 

за да се увеличат регулаторната 

сигурност и предвидимостта на 

инвестиционните нужди и да се 

гарантира пропорционална и 

равноправна свързаност за всички 

граждани, налагането от страна на 

компетентните органи на задължения за 

покритие следва да се координира на 

ниво ЕС. Като се отчита националната 

специфика, това координиране следва 

да се ограничи до общи критерии за 

определяне и измерване на 

задълженията за покритие, като 

например гъстота на населението или 

топографски и топологични 

характеристики. 

покритие, които следва да се 

приспособят към всеки обслужван 

район и да се ограничат до 

пропорционална тежест, за да не се 

възпрепятства въвеждането от 

доставчиците на услуги. Покритието на 

територията и свързаността между 

държавите членки следва да се увеличат 

максимално и да бъдат надеждни с цел 

да се насърчат вътрешните и 

презграничните услуги и приложения, 

като например свързаните автомобили и 

електронното здравеопазване. Ето защо, 

за да се увеличат регулаторната 

сигурност и предвидимостта на 

инвестиционните нужди и да се 

гарантира пропорционална и 

равноправна свързаност за всички 

граждани, налагането от страна на 

компетентните органи на задължения за 

покритие следва да се координира на 

ниво ЕС. Като се отчита националната 

специфика, това координиране следва 

да се ограничи до общи критерии за 

определяне и измерване на 

задълженията за покритие, като 

например гъстота на населението или 

топографски и топологични 

характеристики. 

Or. en 

Обосновка 

Задълженията за покритие са важен инструмент към изграждането на общество на 

гигабитов интернет за всички европейски граждани. 

 

Изменение  220 

Ева Каили 

 

Предложение за директива 

Съображение 103 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(103) Осигуряването на универсална (103) Осигуряването на универсална 
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свързаност във всяка държава членка е 

от съществено значение за 

икономическото и социалното развитие, 

участието в обществения живот и 

социалното и териториално сближаване. 

Тъй като свързаността се превръща в 

неразривен елемент на европейското 

общество и благоденствие, следва да се 

постигне покритие за цялата територия 

на ЕС, като се разчита на държавите 

членки да наложат подходящи 

изисквания за покритие, които следва да 

се приспособят към всеки обслужван 

район и да се ограничат до 

пропорционална тежест, за да не се 

възпрепятства въвеждането от 

доставчиците на услуги. Покритието на 

територията и свързаността между 

държавите членки следва да се увеличат 

максимално и да бъдат надеждни с цел 

да се насърчат вътрешните и 

презграничните услуги и приложения, 

като например свързаните автомобили и 

електронното здравеопазване. Ето защо, 

за да се увеличат регулаторната 

сигурност и предвидимостта на 

инвестиционните нужди и да се 

гарантира пропорционална и 

равноправна свързаност за всички 

граждани, налагането от страна на 

компетентните органи на задължения за 

покритие следва да се координира на 

ниво ЕС. Като се отчита националната 

специфика, това координиране следва 

да се ограничи до общи критерии за 

определяне и измерване на 

задълженията за покритие, като 

например гъстота на населението или 

топографски и топологични 

характеристики. 

свързаност във всяка държава членка е 

от съществено значение за 

икономическото и социалното развитие, 

участието в обществения живот и 

социалното и териториално сближаване. 

Тъй като свързаността се превръща в 

неразривен елемент на европейското 

общество и благоденствие, следва да се 

постигне покритие за цялата територия 

на ЕС, така че да се обхванат близо 

100% от европейските граждани, като 

се разчита на държавите членки да 

наложат подходящи изисквания за 

покритие, които следва да се 

приспособят към всеки обслужван 

район и да се ограничат до 

пропорционална тежест, за да не се 

възпрепятства въвеждането от 

доставчиците на услуги. Покритието на 

територията и свързаността между 

държавите членки следва да се увеличат 

максимално и да бъдат надеждни с цел 

да се насърчат вътрешните и 

презграничните услуги и приложения, 

като например свързаните автомобили и 

електронното здравеопазване. Ето защо, 

за да се увеличат регулаторната 

сигурност и предвидимостта на 

инвестиционните нужди и да се 

гарантира пропорционална и 

равноправна свързаност за всички 

граждани, налагането от страна на 

компетентните органи на задължения за 

покритие следва да се координира на 

ниво ЕС. Като се отчита националната 

специфика, това координиране следва 

да се ограничи до общи критерии за 

определяне и измерване на 

задълженията за покритие, като 

например гъстота на населението или 

топографски и топологични 

характеристики. 

Or. en 

 

Изменение  221 
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Пилар дел Кастильо Вера 

 

Предложение за директива 

Съображение 105 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(105) Хармонизирането и 

координирането на радиочестотния 

спектър и регулирането на 

съоръженията, подпомагано от 

стандартизацията, се допълват взаимно 

и трябва да се координират тясно, за да 

изпълняват ефективно общите си цели с 

помощта на RSPG. Координацията 

между съдържанието и сроковете на 

мандатите в Европейската конференция 

по пощи и далекосъобщения (CEPT) 

съгласно Решението за радиочестотния 

спектър и исканията за стандартизиране, 

отправени към стандартизационни 

организации като Европейския институт 

за стандарти в далекосъобщенията, 

включително и такива по отношение на 

параметрите на радиоприемниците, 

следва да улеснят въвеждането на 

бъдещи системи, да подпомогнат 

възможностите за споделяне на спектър 

и да гарантират ефективно управление 

на радиочестотния спектър. 

(105) Хармонизирането и 

координирането на радиочестотния 

спектър и регулирането на 

съоръженията, подпомагано от 

стандартизацията, се допълват взаимно 

и трябва да се координират тясно, за да 

изпълняват ефективно общите си цели с 

помощта на RSPG. Координацията 

между съдържанието и сроковете на 

мандатите в Европейската конференция 

по пощи и далекосъобщения (CEPT) 

съгласно Решението за радиочестотния 

спектър и исканията за стандартизиране, 

отправени към стандартизационни 

организации като Европейския институт 

за стандарти в далекосъобщенията, 

включително и такива по отношение на 

параметрите на радиоприемниците, 

следва да улеснят въвеждането на 

бъдещи системи, да подпомогнат 

възможностите за споделяне на спектър 

и да гарантират ефективно управление 

на радиочестотния спектър. Всички 

стандарти, спецификации или 

препоръки относно мрежовите 

елементи и прилежащите 

съоръжения, били те фиксирани или 

мобилни, следва, когато е възможно, 

да вземат предвид евентуалните 

задължения за достъп, които може 

да трябва да бъдат наложени в 

съответствие с настоящата 

директива. 

Or. en 

Обосновка 

Неразривно свързано с други изменения. 
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Изменение  222 

Кая Калас 

 

Предложение за директива 

Съображение 106 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(106) Търсенето на хармонизиран 

радиочестотен спектър не е еднакво 

навсякъде в Съюза. Когато липсва 

търсене на дадена хармонизирана 

радиочестотна лента на регионално или 

национално равнище, държавите членки 

следва по изключение да могат да 

позволят алтернативно ползване на тази 

лента, докато продължава липсата на 

търсене и при условие, че 

алтернативното ползване не засяга 

хармонизираното ползване на 

въпросната лента от други държави 

членки и ще бъде преустановено, когато 

се появи търсене за хармонизирано 

ползване. 

(106) Търсенето на хармонизиран 

радиочестотен спектър не е еднакво 

навсякъде в Съюза. Когато липсва 

търсене на дадена хармонизирана 

радиочестотна лента на регионално или 

национално равнище, държавите членки 

следва по изключение да могат да 

позволят алтернативно ползване на тази 

лента въз основа на оценка за 

бъдещото развитие на пазара, докато 

продължава липсата на търсене и при 

условие, че алтернативното ползване не 

засяга хармонизираното ползване на 

въпросната лента от други държави 

членки и ще бъде преустановено, когато 

се появи търсене за хармонизирано 

ползване. 

Or. en 

Обосновка 

В съответствие с член 104 от Правилника за дейността това изменение е необходимо 

по наложителни причини, свързани с вътрешната логика на текста. 

 

Изменение  223 

Мортен Хелвег Петерсен 

 

Предложение за директива 

Съображение 111 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(111) В изключителни случаи, когато 

държавите членки решат да ограничат 

свободата на предоставяне на 

електронни съобщителни мрежи и 

услуги по съображения за обществения 

ред, обществената сигурност или 

(111) В изключителни случаи, когато 

държавите членки решат да ограничат 

свободата на предоставяне на 

електронни съобщителни мрежи и 

услуги по съображения за обществения 

ред, обществената сигурност или 
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общественото здраве, те следва да 

обяснят тези съображения. 

общественото здраве, подобни 

ограничения следва да са подобаващо 

обосновани, определени със закон, да 

зачитат същността на признатите 

от Хартата права и свободи и да 

подлежат на принципа на 

пропорционалност, в съответствие с 

член 52, параграф 1 от Хартата. 

Освен това всеки национален закон, 

който дава възможност на 

публичните органи да имат достъп до 

мрежите или до съдържанието на 

електронните съобщения на общо 

основание, следва да се разглежда 

като накърняващ същността на 

основното право на зачитане на 

личния живот на индивида, 

гарантирано от член 7 от Хартата. 

Or. en 

 

Изменение  224 

Кора ван Нювенхойзен 

 

Предложение за директива 

Съображение 113 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(113) Поради нарастващото търсене на 

радиочестотен спектър и новите 

разнообразни приложения и технологии, 

които изискват по-голяма гъвкавост в 

достъпа до него и използването му, 

държавите членки следва да насърчават 

споделеното използване на спектъра, 

като определят най-подходящите 

режими на разрешение за всеки 

сценарий и въвеждат подходящи и 

прозрачни правила и условия за това. 

Споделеното ползване на спектър 

осигурява неговото все по-ефективно и 

ефикасно използване, като позволява на 

няколко независими ползватели или 

устройства достъп до същата честотна 

лента при различни правни режими, за 

(113) Поради нарастващото търсене на 

радиочестотен спектър и новите 

разнообразни приложения и технологии, 

които изискват по-голяма гъвкавост в 

достъпа до него и използването му, 

държавите членки следва да насърчават 

споделеното използване на спектъра, 

като определят най-подходящите 

режими на разрешение за всеки 

сценарий и въвеждат подходящи и 

прозрачни правила и условия за това. В 

този процес държавите членки следва 

да гарантират безпрепятственото 

продължаване на съществуващите 

услуги, които използват 

радиочестотен спектър, като 

например спътникови връзки от 



 

AM\1122801BG.docx 97/187 PE602.947v01-00 

 BG 

да се осигурят допълнителни ресурси, 

да се повиши ефективността на 

използване и да се улесни достъпът до 

радиочестотен спектър за нови 

ползватели. Споделеното ползване може 

да се основава на общи разрешения или 

освободено от лиценз ползване, което 

при определени условия на споделяне 

позволява на няколко ползватели да 

имат достъп и да ползват същия спектър 

в различни географски райони или в 

различни моменти от време. То може да 

се основава и на индивидуални права за 

ползване съгласно договорености като 

лицензиран споделен достъп, при който 

всички ползватели (съществуващ 

ползвател и нови ползватели) се 

споразумяват за условията на 

споделения достъп, под надзора на 

компетентните органи, по такъв начин, 

че да се осигури минимално 

гарантирано качество на предаване на 

радиосигнали. Когато позволяват 

споделено ползване при различни 

режими на разрешение, държавите 

членки следва да не определят твърде 

различаващи се срокове за такова 

ползване съгласно различните режими 

на разрешение. 

различно естество, и по-специално 

съобщения, наблюдение на Земята и 

геонавигация. Споделеното ползване на 

спектър осигурява неговото все по-

ефективно и ефикасно използване, като 

позволява на няколко независими 

ползватели или устройства достъп до 

същата честотна лента при различни 

правни режими, за да се осигурят 

допълнителни ресурси, да се повиши 

ефективността на използване и да се 

улесни достъпът до радиочестотен 

спектър за нови ползватели. 

Споделеното ползване може да се 

основава на общи разрешения или 

освободено от лиценз ползване, което 

при определени условия на споделяне 

позволява на няколко ползватели да 

имат достъп и да ползват същия спектър 

в различни географски райони или в 

различни моменти от време. То може да 

се основава и на индивидуални права за 

ползване съгласно договорености като 

лицензиран споделен достъп, при който 

всички ползватели (съществуващ 

ползвател и нови ползватели) се 

споразумяват за условията на 

споделения достъп, под надзора на 

компетентните органи, по такъв начин, 

че да се осигури минимално 

гарантирано качество на предаване на 

радиосигнали. Когато позволяват 

споделено ползване при различни 

режими на разрешение, държавите 

членки следва да не определят твърде 

различаващи се срокове за такова 

ползване съгласно различните режими 

на разрешение. 

Or. en 

 

Изменение  225 

Кая Калас, Марите Схаке 

 

Предложение за директива 

Съображение 119 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(119) Държавите членки следва да 

налагат проверката, преди 

предоставянето на право, само на 

елементи, които заявителят може 

логично да докаже, полагайки обичайно 

дължима грижа, като взема предвид 

голямата обществена и пазарна 

стойност на радиочестотния спектър 

като оскъден публичен ресурс. Това не 

ограничава възможността за последваща 

проверка на изпълнението на 

критериите за допустимост, например 

посредством основни показатели, когато 

критериите не могат да бъдат изпълнени 

на първоначалния етап. За да запазят 

ефективното и ефикасно използване на 

радиочестотния спектър, държавите 

членки следва да не предоставят права, 

когато след преглед установят, че 

заявителят не е в състояние да изпълни 

условията, без това да засяга 

възможността за улесняване на 

ограничено във времето 

експериментално ползване. Достатъчно 

дългият срок на разрешенията за 

използване на радиочестотен спектър 

следва да увеличи инвестиционната 

предвидимост, да допринесе за по-бързо 

разгръщане на мрежите и по-добри 

услуги, както и за стабилност, която да 

подкрепя търговията и отдаването под 

наем на радиочестотен спектър. Освен 

ако ползването на спектър не е 

предоставено безсрочно, този срок 

следва както да е съобразен поставените 

цели, така и да бъде достатъчен, за да 

осигури възвръщаемост на направените 

инвестиции. По-дългият срок може да 

гарантира предвидимост на 

инвестициите, но мерките за 

гарантиране на ефективно и ефикасно 

използване на радиочестотния спектър, 

като например правомощията на 

компетентния орган да изменя или 

оттегля права на ползване в случай на 

(119) Държавите членки следва да 

налагат проверката, преди 

предоставянето на право, само на 

елементи, които заявителят може 

логично да докаже, полагайки обичайно 

дължима грижа, като взема предвид 

голямата обществена и пазарна 

стойност на радиочестотния спектър 

като оскъден публичен ресурс. Това не 

ограничава възможността за последваща 

проверка на изпълнението на 

критериите за допустимост, например 

посредством основни показатели, когато 

критериите не могат да бъдат изпълнени 

на първоначалния етап. За да запазят 

ефективното и ефикасно използване на 

радиочестотния спектър, държавите 

членки следва да не предоставят права, 

когато след преглед установят, че 

заявителят не е в състояние да изпълни 

условията, без това да засяга 

възможността за улесняване на 

ограничено във времето 

експериментално ползване. Достатъчно 

дългият максимален срок на 

разрешенията за използване на 

радиочестотен спектър следва да 

увеличи инвестиционната 

предвидимост, да допринесе за по-бързо 

разгръщане на мрежите и по-добри 

услуги, както и за стабилност, която да 

подкрепя търговията и отдаването под 

наем на радиочестотен спектър, въз 

основа на редовни прегледи, 

позволяващи да се прецени дали 

развитието на пазара и 

технологичните иновации позволяват 

по-ефективно използване на 

радиочестотния спектър. Освен ако 

ползването на спектър не е 

предоставено безсрочно, този срок 

следва както да е съобразен поставените 

цели, така и да бъде достатъчен, за да 

осигури възвръщаемост на направените 

инвестиции. По-дългият срок може да 
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неспазване на условията, с които са 

обвързани те, или улесняването на 

търгуването с радиочестотен спектър и 

отдаването му под наем, ще послужат за 

предотвратяване на неправомерно 

натрупване на радиочестотен спектър и 

ще подпомогнат по-голямата гъвкавост 

в разпределянето на ресурсите на 

спектъра. По-широкото използване на 

годишни такси е също начин за 

осигуряване на постоянна оценка на 

използването на спектъра от 

притежателя на правото. 

гарантира предвидимост на 

инвестициите, но мерките за 

гарантиране на ефективно и ефикасно 

използване на радиочестотния спектър, 

като например правомощията на 

компетентния орган да изменя или 

оттегля права на ползване в случай на 

неспазване на условията, с които са 

обвързани те, или улесняването на 

търгуването с радиочестотен спектър и 

отдаването му под наем, ще послужат за 

предотвратяване на неправомерно 

натрупване на радиочестотен спектър и 

ще подпомогнат по-голямата гъвкавост 

в разпределянето на ресурсите на 

спектъра. По-широкото използване на 

годишни такси е също начин за 

осигуряване на постоянна оценка на 

използването на спектъра от 

притежателя на правото. 

Or. en 

Обосновка 

В съответствие с член 104 от Правилника за дейността това изменение е необходимо 

по наложителни причини, свързани с вътрешната логика на текста. 

 

Изменение  226 

Миапетра Кумпула-Натри 

 

Предложение за директива 

Съображение 119 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(119) Държавите членки следва да 

налагат проверката, преди 

предоставянето на право, само на 

елементи, които заявителят може 

логично да докаже, полагайки обичайно 

дължима грижа, като взема предвид 

голямата обществена и пазарна 

стойност на радиочестотния спектър 

като оскъден публичен ресурс. Това не 

ограничава възможността за последваща 

(119) Държавите членки следва да 

налагат проверката, преди 

предоставянето на право, само на 

елементи, които заявителят може 

логично да докаже, полагайки обичайно 

дължима грижа, като взема предвид 

голямата обществена и пазарна 

стойност на радиочестотния спектър 

като оскъден публичен ресурс. Това не 

ограничава възможността за последваща 
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проверка на изпълнението на 

критериите за допустимост, например 

посредством основни показатели, когато 

критериите не могат да бъдат изпълнени 

на първоначалния етап. За да запазят 

ефективното и ефикасно използване на 

радиочестотния спектър, държавите 

членки следва да не предоставят права, 

когато след преглед установят, че 

заявителят не е в състояние да изпълни 

условията, без това да засяга 

възможността за улесняване на 

ограничено във времето 

експериментално ползване. Достатъчно 

дългият срок на разрешенията за 

използване на радиочестотен спектър 

следва да увеличи инвестиционната 

предвидимост, да допринесе за по-бързо 

разгръщане на мрежите и по-добри 

услуги, както и за стабилност, която да 

подкрепя търговията и отдаването под 

наем на радиочестотен спектър. Освен 

ако ползването на спектър не е 

предоставено безсрочно, този срок 

следва както да е съобразен поставените 

цели, така и да бъде достатъчен, за да 

осигури възвръщаемост на направените 

инвестиции. По-дългият срок може да 

гарантира предвидимост на 

инвестициите, но мерките за 

гарантиране на ефективно и ефикасно 

използване на радиочестотния спектър, 

като например правомощията на 

компетентния орган да изменя или 

оттегля права на ползване в случай на 

неспазване на условията, с които са 

обвързани те, или улесняването на 

търгуването с радиочестотен спектър и 

отдаването му под наем, ще послужат за 

предотвратяване на неправомерно 

натрупване на радиочестотен спектър и 

ще подпомогнат по-голямата гъвкавост 

в разпределянето на ресурсите на 

спектъра. По-широкото използване на 

годишни такси е също начин за 

осигуряване на постоянна оценка на 

използването на спектъра от 

проверка на изпълнението на 

критериите за допустимост, например 

посредством основни показатели, когато 

критериите не могат да бъдат изпълнени 

на първоначалния етап. За да запазят 

ефективното и ефикасно използване на 

радиочестотния спектър, държавите 

членки следва да не предоставят права, 

когато след преглед установят, че 

заявителят не е в състояние да изпълни 

условията, без това да засяга 

възможността за улесняване на 

ограничено във времето 

експериментално ползване. Достатъчно 

дългият срок на разрешенията за 

използване на радиочестотен спектър 

следва да увеличи инвестиционната 

предвидимост, да допринесе за по-бързо 

разгръщане на мрежите и по-добри 

услуги, както и за стабилност, която да 

подкрепя търговията и отдаването под 

наем на радиочестотен спектър. Освен 

ако ползването на спектър не е 

предоставено безсрочно, този срок 

следва както да е съобразен поставените 

цели, така и да бъде достатъчен, за да 

осигури възвръщаемост на направените 

инвестиции. По-дългият срок може да 

гарантира предвидимост на 

инвестициите, но мерките за 

гарантиране на ефективно и ефикасно 

използване на радиочестотния спектър 

са еднакво важни, като например 

правомощията на компетентния орган 

да извършва средносрочен преглед след 

предоставянето на правата на 

ползване и да изменя или оттегля права 

на ползване в случай на неспазване на 

условията, с които са обвързани те, или 

улесняването на търгуването с 

радиочестотен спектър и отдаването му 

под наем, и ще послужат за 

предотвратяване на неправомерно 

натрупване на радиочестотен спектър и 

ще подпомогнат по-голямата гъвкавост 

в разпределянето на ресурсите на 

спектъра. По-широкото използване на 

годишни такси е също начин за 
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притежателя на правото. осигуряване на постоянна оценка на 

използването на спектъра от 

притежателя на правото. 

Or. en 

 

Изменение  227 

Миапетра Кумпула-Натри 

 

Предложение за директива 

Съображение 124 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(124) Мерките, взети конкретно за 

насърчаване на конкуренцията при 

предоставяне или подновяване на 

правата за ползване на радиочестотен 

спектър, следва да се определят от 

националните регулаторни органи, 

които имат необходимите 

икономически, технически и пазарни 

познания. Условията за разпределяне на 

спектър могат да въздействат върху 

конкурентната ситуация на пазарите за 

електронни съобщения и условията за 

навлизането в тях. Ограниченият достъп 

до спектър, особено когато спектърът е 

оскъден, може да създаде пречки пред 

навлизането или да възпрепятства 

инвестициите, разгръщането на 

мрежите, предлагането на нови услуги 

или приложения, иновациите и 

конкуренцията. Новите права на 

ползване, включително придобитите 

чрез прехвърляне или наемане, и 

въвеждането на нови гъвкави критерии 

за ползване на радиочестотния спектър 

могат също да окажат влияние върху 

съществуващата конкуренция. Когато се 

прилагат неуместно, някои правила за 

насърчаване на конкуренцията могат да 

имат други последици, например 

таваните за спектъра и запазването на 

спектър могат да създадат изкуствен 

недостиг, задълженията за достъп на 

(124) Мерките, взети конкретно за 

насърчаване на конкуренцията при 

предоставяне или подновяване на 

правата за ползване на радиочестотен 

спектър, следва да се определят от 

националните регулаторни органи, 

които имат необходимите 

икономически, технически и пазарни 

познания. Условията за разпределяне на 

спектър могат да въздействат върху 

конкурентната ситуация на пазарите за 

електронни съобщения и условията за 

навлизането в тях. Ограниченият достъп 

до спектър, особено когато спектърът е 

оскъден, може да създаде пречки пред 

навлизането или да възпрепятства 

инвестициите, разгръщането на 

мрежите, предлагането на нови услуги 

или приложения, иновациите и 

конкуренцията. Новите права на 

ползване, включително придобитите 

чрез прехвърляне или наемане, и 

въвеждането на нови гъвкави критерии 

за ползване на радиочестотния спектър 

могат също да окажат влияние върху 

съществуващата конкуренция. Когато се 

прилагат неуместно, някои правила за 

насърчаване на конкуренцията могат да 

имат други последици, например 

таваните за спектъра и запазването на 

спектър могат да създадат изкуствен 

недостиг, задълженията за достъп на 
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едро могат ненужно да ограничат 

бизнес моделите, когато не е налице 

пазарна мощ, а ограниченията в 

прехвърлянията могат да 

възпрепятстват развитието на вторични 

пазари. Поради това е необходима 

съгласувана и обективна проверка на 

въздействията върху конкуренцията на 

такива условия, която следва да се 

прилага последователно. Поради това 

използването на такива мерки следва да 

се основава на изчерпателна и 

обективна оценка на пазара и условията 

на конкуренция в него от страна на 

националните регулаторни органи 

едро могат ненужно да ограничат 

бизнес моделите, когато не е налице 

пазарна мощ, а ограниченията в 

прехвърлянията могат да 

възпрепятстват развитието на вторични 

пазари. Поради това е необходима 

съгласувана и обективна проверка на 

въздействията върху конкуренцията на 

такива условия, която следва да се 

прилага последователно. Поради това 

използването на такива мерки следва да 

се основава на изчерпателна и 

обективна оценка на пазара и условията 

на конкуренция в него от страна на 

националните регулаторни органи. 

Националните регулаторни органи 

следва обаче да гарантират, че 

радиочестотният спектър се 

използва по ефективен и ефикасен 

начин, който улеснява 

конкуренцията, и че не се ползва само 

от ограничен брой участници с цел 

ограничаване на конкуренцията. 

Or. en 

 

Изменение  228 

Кая Калас 

 

Предложение за директива 

Съображение 127 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(127) Огромният растеж в търсенето на 

радиочестотен спектър и в търсенето от 

страна на крайните ползватели на 

безжичен широколентов капацитет 

поражда нуждата от алтернативни, 

взаимно допълващи се, ефективни по 

отношение на спектъра и ефикасни 

решения, включително системи за 

безжичен достъп с ниска мощност и 

малък обхват, като локални мрежи с 

достъп чрез радиовръзка (RLAN) и 

мрежи от малогабаритни клетъчни 

(127) Огромният растеж в търсенето на 

радиочестотен спектър и в търсенето от 

страна на крайните ползватели на 

безжичен широколентов капацитет 

поражда нуждата от алтернативни, 

взаимно допълващи се, ефективни по 

отношение на спектъра и ефикасни 

решения, включително системи за 

безжичен достъп с ниска мощност и 

малък обхват, като локални мрежи с 

достъп чрез радиовръзка (RLAN) и 

мрежи от малогабаритни клетъчни 
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точки за достъп с малка мощност. 

Такива допълващи се системи за 

безжичен достъп , особено публично 

достъпните RLAN точки за достъп, 

увеличават възможностите за достъп до 

интернет на крайните ползватели и 

намаляват мобилния трафик за 

мобилните оператори. RLAN използват 

хармонизиран радиочестотен спектър, 

без за тях да се изисква индивидуално 

разрешение или право за ползване на 

радиочестотен спектър. Повечето RLAN 

точки за достъп понастоящем се 

използват от частни лица като местно 

безжично разширение на техните 

фиксирани широколентови връзки. В 

рамките на собствения си абонамент за 

интернет крайните ползватели не следва 

да бъдат възпрепятствани да споделят 

достъпа до своите RLAN с други 

ползватели, така че да се увеличи броят 

на наличните точки за достъп, особено в 

гъстонаселени райони, максимално да 

нарасне капацитетът за безжично 

предаване на данни чрез повторно 

използване на радиочестотен спектър и 

да се създаде икономически изгодна 

допълваща безжична широколентова 

инфраструктура, достъпна за други 

ползватели. Поради това следва да се 

премахнат също ненужните 

ограничения пред въвеждането и 

взаимното свързване на RLAN точки за 

достъп. Публичните органи или 

публичните доставчици на услуги, 

които използват RLAN в своите 

помещения за собствения си персонал, 

посетители или клиенти — например за 

да улеснят достъпа до услугите на 

електронното правителство или за 

информация относно обществения 

транспорт или управлението на 

движението по пътищата, могат също 

така да предоставят достъп до такива 

точки за достъп за общо ползване от 

гражданите като допълнителна услуга 

към предлаганите от тях в тези 

помещения обществени услуги, 

точки за достъп с малка мощност. 

Такива допълващи се системи за 

безжичен достъп , особено публично 

достъпните RLAN точки за достъп, 

увеличават възможностите за достъп до 

интернет на крайните ползватели и 

намаляват мобилния трафик за 

мобилните оператори. RLAN използват 

хармонизиран радиочестотен спектър, 

без за тях да се изисква индивидуално 

разрешение или право за ползване на 

радиочестотен спектър. Повечето RLAN 

точки за достъп понастоящем се 

използват от частни лица като местно 

безжично разширение на техните 

фиксирани широколентови връзки. В 

рамките на собствения си абонамент за 

интернет крайните ползватели не следва 

да бъдат възпрепятствани да споделят 

достъпа до своите RLAN с други 

ползватели, така че да се увеличи броят 

на наличните точки за достъп, особено в 

гъстонаселени райони, максимално да 

нарасне капацитетът за безжично 

предаване на данни чрез повторно 

използване на радиочестотен спектър и 

да се създаде икономически изгодна 

допълваща безжична широколентова 

инфраструктура, достъпна за други 

ползватели. Поради това следва да се 

премахнат също ненужните 

ограничения пред въвеждането и 

взаимното свързване на RLAN точки за 

достъп. Публичните органи или 

публичните доставчици на услуги, 

които използват RLAN в своите 

помещения за собствения си персонал, 

посетители или клиенти – например за 

да улеснят достъпа до услугите на 

електронното правителство или за 

информация относно обществения 

транспорт или управлението на 

движението по пътищата, могат също 

така да предоставят достъп до такива 

точки за достъп за общо ползване от 

гражданите като допълнителна услуга 

към предлаганите от тях в тези 

помещения обществени услуги, 
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доколкото това се допуска от правилата 

за конкуренцията и възлагането на 

обществени поръчки. Освен това, от 

доставчика на такъв местен достъп до 

електронни съобщителни мрежи в или 

около частен имот или ограничена 

публична зона на нетърговска основа 

или като допълнителна услуга към 

услуга, която не зависи от такъв достъп 

(например RLAN точки за достъп, 

предоставени на клиенти на други 

търговски дейности или на широката 

общественост в съответната зона), може 

да се изисква да спазва общите 

разрешения за права за използване на 

радиочестотен спектър, но не и да му се 

налагат каквито и да било условия или 

изисквания, с които са обвързани 

общите разрешения, приложими към 

доставчици на публични съобщителни 

мрежи или услуги, нито задължения във 

връзка с крайните ползватели или 

взаимосвързаността. Такива доставчици 

обаче следва да спазват правилата за 

отговорността, посочени в член 12 от 

Директива 2000/31/ЕО за електронната 

търговия58. Появяват се нови 

технологии, например LiFi, които ще 

допълнят настоящите възможности за 

използване на спектъра на RLAN и 

безжичните оптични точки за достъп с 

точки за достъп на базата на светлина 

във видимия спектър и ще доведат до 

хибридни локални мрежи, които 

позволяват оптична безжична връзка. 

доколкото това се допуска от правилата 

за конкуренцията и възлагането на 

обществени поръчки. Освен това, от 

доставчика на такъв местен достъп до 

електронни съобщителни мрежи в или 

около частен имот или ограничена 

публична зона на нетърговска основа 

или като допълнителна услуга към 

услуга, която не зависи от такъв достъп 

(например RLAN точки за достъп, 

предоставени на клиенти на други 

търговски дейности или на широката 

общественост в съответната зона), може 

да се изисква да спазва общите 

разрешения за права за използване на 

радиочестотен спектър, но не и да му се 

налагат каквито и да било условия или 

изисквания, с които са обвързани 

общите разрешения, приложими към 

доставчици на публични съобщителни 

мрежи или услуги, нито задължения във 

връзка с крайните ползватели или 

взаимосвързаността. Такива доставчици 

обаче не следва да спазват правилата за 

отговорността, посочени в член 12 от 

Директива 2000/31/ЕО за електронната 

търговия58, тъй като налагането на 

отговорност на лица, предоставящи 

на трети страни местен достъп за 

нетърговска цел, до съдържание, 

което се предава чрез тяхната мрежа 

и което те не контролират, би ги 

обезкуражило да извършват тази 

дейност. Появяват се нови технологии, 

например LiFi, които ще допълнят 

настоящите възможности за използване 

на спектъра на RLAN и безжичните 

оптични точки за достъп с точки за 

достъп на базата на светлина във 

видимия спектър и ще доведат до 

хибридни локални мрежи, които 

позволяват оптична безжична връзка. 

_________________ _________________ 

58 Директива 2000/31/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета от 8 

юни 2000 г. за някои правни аспекти на 

услугите на информационното 

58 Директива 2000/31/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета от 8 

юни 2000 г. за някои правни аспекти на 

услугите на информационното 
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общество, и по-специално на 

електронната търговия на вътрешния 

пазар (Директива за електронната 

търговия), (OВ L 178, 17.7.2000 г., 

стр. 1). 

общество, и по-специално на 

електронната търговия на вътрешния 

пазар (Директива за електронната 

търговия), (OВ L 178, 17.7.2000 г., 

стр. 1). 

Or. en 

Обосновка 

В съответствие с член 104 от Правилника за дейността това изменение е необходимо 

по наложителни причини, свързани с вътрешната логика на текста. 

 

Изменение  229 

Мишел Раймон 

от името на групата Verts/ALE 

Юлия Реда 

 

Предложение за директива 

Съображение 127 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(127) Огромният растеж в търсенето на 

радиочестотен спектър и в търсенето от 

страна на крайните ползватели на 

безжичен широколентов капацитет 

поражда нуждата от алтернативни, 

взаимно допълващи се, ефективни по 

отношение на спектъра и ефикасни 

решения, включително системи за 

безжичен достъп с ниска мощност и 

малък обхват, като локални мрежи с 

достъп чрез радиовръзка (RLAN) и 

мрежи от малогабаритни клетъчни 

точки за достъп с малка мощност. 

Такива допълващи се системи за 

безжичен достъп , особено публично 

достъпните RLAN точки за достъп, 

увеличават възможностите за достъп до 

интернет на крайните ползватели и 

намаляват мобилния трафик за 

мобилните оператори. RLAN използват 

хармонизиран радиочестотен спектър, 

без за тях да се изисква индивидуално 

разрешение или право за ползване на 

(127) Огромният растеж в търсенето на 

радиочестотен спектър и в търсенето от 

страна на крайните ползватели на 

безжичен широколентов капацитет 

поражда нуждата от алтернативни, 

взаимно допълващи се, ефективни по 

отношение на спектъра и ефикасни 

решения, включително системи за 

безжичен достъп с ниска мощност и 

малък обхват, като локални мрежи с 

достъп чрез радиовръзка (RLAN) и 

мрежи от малогабаритни клетъчни 

точки за достъп с малка мощност. 

Такива допълващи се системи за 

безжичен достъп , особено публично 

достъпните RLAN точки за достъп, 

увеличават възможностите за достъп до 

интернет на крайните ползватели и 

намаляват мобилния трафик за 

мобилните оператори. RLAN използват 

хармонизиран радиочестотен спектър, 

без за тях да се изисква индивидуално 

разрешение или право за ползване на 
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радиочестотен спектър. Повечето RLAN 

точки за достъп понастоящем се 

използват от частни лица като местно 

безжично разширение на техните 

фиксирани широколентови връзки. В 

рамките на собствения си абонамент за 

интернет крайните ползватели не следва 

да бъдат възпрепятствани да споделят 

достъпа до своите RLAN с други 

ползватели, така че да се увеличи броят 

на наличните точки за достъп, особено в 

гъстонаселени райони, максимално да 

нарасне капацитетът за безжично 

предаване на данни чрез повторно 

използване на радиочестотен спектър и 

да се създаде икономически изгодна 

допълваща безжична широколентова 

инфраструктура, достъпна за други 

ползватели. Поради това следва да се 

премахнат също ненужните 

ограничения пред въвеждането и 

взаимното свързване на RLAN точки за 

достъп. Публичните органи или 

публичните доставчици на услуги, 

които използват RLAN в своите 

помещения за собствения си персонал, 

посетители или клиенти — например за 

да улеснят достъпа до услугите на 

електронното правителство или за 

информация относно обществения 

транспорт или управлението на 

движението по пътищата, могат също 

така да предоставят достъп до такива 

точки за достъп за общо ползване от 

гражданите като допълнителна услуга 

към предлаганите от тях в тези 

помещения обществени услуги, 

доколкото това се допуска от правилата 

за конкуренцията и възлагането на 

обществени поръчки. Освен това, от 

доставчика на такъв местен достъп до 

електронни съобщителни мрежи в или 

около частен имот или ограничена 

публична зона на нетърговска основа 

или като допълнителна услуга към 

услуга, която не зависи от такъв достъп 

(например RLAN точки за достъп, 

предоставени на клиенти на други 

радиочестотен спектър. Повечето RLAN 

точки за достъп понастоящем се 

използват от частни лица като местно 

безжично разширение на техните 

фиксирани широколентови връзки. В 

рамките на собствения си абонамент за 

интернет крайните ползватели следва да 

бъдат насърчавани да споделят достъпа 

до своите RLAN с други ползватели, 

така че да се увеличи броят на 

наличните точки за достъп, особено в 

гъстонаселени райони, максимално да 

нарасне капацитетът за безжично 

предаване на данни чрез повторно 

използване на радиочестотен спектър и 

да се създаде икономически изгодна 

допълваща безжична широколентова 

инфраструктура, достъпна за други 

ползватели. Поради това следва да се 

премахнат също ненужните 

ограничения пред въвеждането и 

взаимното свързване на RLAN точки за 

достъп. Публичните органи или 

публичните доставчици на услуги, 

които използват RLAN в своите 

помещения за собствения си персонал, 

посетители или клиенти – например за 

да улеснят достъпа до услугите на 

електронното правителство или за 

информация относно обществения 

транспорт или управлението на 

движението по пътищата, могат също 

така да предоставят достъп до такива 

точки за достъп за общо ползване от 

гражданите като допълнителна услуга 

към предлаганите от тях в тези 

помещения обществени услуги, 

доколкото това се допуска от правилата 

за конкуренцията и възлагането на 

обществени поръчки. Освен това, от 

доставчика на такъв местен достъп до 

електронни съобщителни мрежи в или 

около частен имот или ограничена 

публична зона на нетърговска основа 

или като допълнителна услуга към 

услуга, която не зависи от такъв достъп 

(например RLAN точки за достъп, 

предоставени на клиенти на други 
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търговски дейности или на широката 

общественост в съответната зона), може 

да се изисква да спазва общите 

разрешения за права за използване на 

радиочестотен спектър, но не и да му се 

налагат каквито и да било условия или 

изисквания, с които са обвързани 

общите разрешения, приложими към 

доставчици на публични съобщителни 

мрежи или услуги, нито задължения във 

връзка с крайните ползватели или 

взаимосвързаността. Такива доставчици 

обаче следва да спазват правилата за 

отговорността, посочени в член 12 от 

Директива 2000/31/ЕО за електронната 

търговия58. Появяват се нови 

технологии, например LiFi, които ще 

допълнят настоящите възможности за 

използване на спектъра на RLAN и 

безжичните оптични точки за достъп с 

точки за достъп на базата на светлина 

във видимия спектър и ще доведат до 

хибридни локални мрежи, които 

позволяват оптична безжична връзка. 

търговски дейности или на широката 

общественост в съответната зона), може 

да се изисква да спазва общите 

разрешения за права за използване на 

радиочестотен спектър, но не и да му се 

налагат каквито и да било условия или 

изисквания, с които са обвързани 

общите разрешения, приложими към 

доставчици на публични съобщителни 

мрежи или услуги, нито задължения във 

връзка с крайните ползватели или 

взаимосвързаността. Такива доставчици 

обаче, както и крайните ползватели 

или потребители, които споделят 

достъпа си, следва да спазват 

правилата за отговорността, посочени в 

член 12 от Директива 2000/31/ЕО за 

електронната търговия58. Появяват се 

нови технологии, например LiFi, които 

ще допълнят настоящите възможности 

за използване на спектъра на RLAN и 

безжичните оптични точки за достъп с 

точки за достъп на базата на светлина 

във видимия спектър и ще доведат до 

хибридни локални мрежи, които 

позволяват оптична безжична връзка. 

_________________ _________________ 

58 Директива 2000/31/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета от 8 

юни 2000 г. за някои правни аспекти на 

услугите на информационното 

общество, и по-специално на 

електронната търговия на вътрешния 

пазар (Директива за електронната 

търговия), (OВ L 178, 17.7.2000 г., 

стр. 1). 

58 Директива 2000/31/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета от 8 

юни 2000 г. за някои правни аспекти на 

услугите на информационното 

общество, и по-специално на 

електронната търговия на вътрешния 

пазар (Директива за електронната 

търговия), (OВ L 178, 17.7.2000 г., 

стр. 1). 

Or. en 

 

Изменение  230 

Кая Калас 

 

Предложение за директива 

Съображение 138 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(138) Ако възникнат такива проблеми 

във връзка с оперативната 

съвместимост, Комисията може да 

поиска доклад на ОЕРЕС, който да даде 

почиваща на факти оценка на пазарната 

ситуация на равнище ЕС и държави 

членки. На основата на доклада на 

ОЕРЕС и други налични данни, и като 

вземе предвид въздействията върху 

вътрешния пазар, Комисията следва да 

реши дали има нужда от регулаторна 

намеса от страна на националните 

регулаторни органи. Ако Комисията 

сметне, че е необходима намеса на 

националните регулаторни органи, тя 

може да приеме мерки за изпълнение, с 

които се определят естеството и 

обхватът на евентуалните регулаторни 

намеси на националните регулаторни 

органи, включително конкретни мерки 

за налагане на задължителното 

използване на стандарти или 

спецификации от всички или само от 

определени доставчици. Определение за 

термините „европейски стандарти“ и 

„международни стандарти“ се дава в 

член 2 от Регламент (ЕС) № 1025/201261. 

Вземайки предвид специфичните 

национални обстоятелства, 

националните регулаторни органи 

следва да преценят дали намесата е 

необходима и обоснована, за да 

гарантира свързаност от край до край 

или достъп до службите за спешно 

реагиране, и ако това е така, да наложи 

пропорционални задължения съгласно 

мерките за изпълнение на Комисията. 

(138) Ако възникнат такива проблеми 

във връзка с оперативната 

съвместимост, Комисията може да 

поиска доклад на ОЕРЕС, който да даде 

почиваща на факти оценка на пазарната 

ситуация на равнище ЕС и държави 

членки. На основата на доклада на 

ОЕРЕС и други налични данни, и като 

вземе предвид въздействията върху 

вътрешния пазар, Комисията следва да 

реши дали има нужда от регулаторна 

намеса от страна на националните 

регулаторни органи. Ако Комисията 

сметне, че е необходима намеса на 

националните регулаторни органи, тя 

може да приеме мерки за изпълнение, с 

които се определят естеството и 

обхватът на евентуалните регулаторни 

намеси на националните регулаторни 

органи, включително конкретни мерки 

за налагане на задължителното 

използване на стандарти или 

спецификации от всички или само от 

определени доставчици. Определение за 

термините „европейски стандарти“ и 

„международни стандарти“ се дава в 

член 2 от Регламент (ЕС) № 1025/201261. 

Вземайки предвид специфичните 

национални обстоятелства, 

националните регулаторни органи 

следва да преценят дали намесата е 

необходима и обоснована, за да 

гарантира свързаност от край до край 

или достъп до службите за спешно 

реагиране, и ако това е така, да наложи 

пропорционални задължения съгласно 

мерките за изпълнение на Комисията. 

Националните регулаторни органи не 

следва да включват допълнителни 

изисквания към мерките за 

изпълнение на Комисията, тъй като 

те биха създали пречки пред 

вътрешния пазар. 

_________________ _________________ 

61 Регламент (ЕС) № 1025/2012 на 61 Регламент (ЕС) № 1025/2012 на 
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Европейския парламент и на Съвета от 

25 октомври 2012 г. относно 

европейската стандартизация, за 

изменение на директиви 89/686/ЕИО и 

93/15/ЕИО на Съвета и на директиви 

94/9/ЕО, 94/25/ЕО, 95/16/ЕО, 97/23/ЕО, 

98/34/ЕО, 2004/22/ЕО, 2007/23/ЕО, 

2009/23/ЕО и 2009/105/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета и за 

отмяна на Решение 87/95/ЕИО на 

Съвета и на Решение № 1673/2006/ЕО 

на Европейския парламент и на Съвета 

(OВ L 364, 14.11.2012 г., стр. 12). 

Европейския парламент и на Съвета от 

25 октомври 2012 г. относно 

европейската стандартизация, за 

изменение на директиви 89/686/ЕИО и 

93/15/ЕИО на Съвета и на директиви 

94/9/ЕО, 94/25/ЕО, 95/16/ЕО, 97/23/ЕО, 

98/34/ЕО, 2004/22/ЕО, 2007/23/ЕО, 

2009/23/ЕО и 2009/105/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета и за 

отмяна на Решение 87/95/ЕИО на 

Съвета и на Решение № 1673/2006/ЕО 

на Европейския парламент и на Съвета 

(OВ L 364, 14.11.2012 г., стр. 12). 

Or. en 

Обосновка 

В съответствие с член 104 от Правилника за дейността това изменение е необходимо 

по наложителни причини, свързани с вътрешната логика на текста. 

 

Изменение  231 

Оле Лудвигсон 

 

Предложение за директива 

Съображение 139 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(139) В случаи, когато предприятия са 

лишени от осъществими алтернативи за 

недублирани активи до първата 

разпределителна точка, националните 

регулаторни органи следва да имат 

правомощия да налагат на всички 

оператори задължения за предоставяне 

на достъп, без да се засяга тяхната 

пазарна сила. В това отношение 

националните регулаторни органи 

следва да вземат предвид всички 

технически и икономически 

препятствия пред бъдещото дублиране 

на мрежите. Самият факт, че 

съществува повече от една такава 

инфраструктура, не следва да се тълкува 

като доказателство, че нейните активи 

(139) В случаи, когато предприятия са 

лишени от осъществими алтернативи за 

недублирани активи до първата 

разпределителна точка, националните 

регулаторни органи следва да имат 

правомощия да налагат на всички 

оператори задължения за предоставяне 

на достъп, без да се засяга тяхната 

пазарна сила. В това отношение 

националните регулаторни органи 

следва да вземат предвид всички 

технически и икономически 

препятствия пред бъдещото дублиране 

на мрежите. Самият факт, че 

съществува повече от една такава 

инфраструктура, не следва да се тълкува 

като доказателство, че нейните активи 
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се дублират. Първата разпределителна 

точка следва да се определи чрез 

позоваване на обективни критерии. 

се дублират. Първата разпределителна 

точка следва да се определи чрез 

позоваване на обективни критерии. При 

специални обстоятелства 

националните регулаторни органи 

следва да могат да налагат достъп до 

активни мрежови компоненти, които 

се използват за предоставяне на 

услуги по такива инфраструктури. 

Такива обстоятелства може да 

възникнат, когато достъпът до 

пасивни елементи би бил 

икономически неефективен или 

физически неприложим. 

Националните регулаторни органи не 

следва да налагат задължения отвъд 

първата точка на концентрация или 

разпределителна точка, когато на 

техническо равнище вече има 

осигурен достъп, който позволява на 

търсещия достъп да разполага със 

същата функционалност и със 

способността да контролира и 

приспособява своите услуги и разходи 

по подобен начин, както ако ползваше 

достъп посредством симетрично 

регулиране. С цел да се запазят 

устойчиви конкурентни резултати за 

крайните потребители, трябва да се 

гарантира, че на конкуренция 

подлежи възможно най-голям дял от 

веригата на стойността на всеки 

предназначен за крайните ползватели 

продукт. 

Or. en 

 

Изменение  232 

Ева Каили 

 

Предложение за директива 

Съображение 139 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(139) В случаи, когато предприятия са (139) В случаи, когато предприятия са 
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лишени от осъществими алтернативи за 

недублирани активи до първата 

разпределителна точка, националните 

регулаторни органи следва да имат 

правомощия да налагат на всички 

оператори задължения за предоставяне 

на достъп, без да се засяга тяхната 

пазарна сила. В това отношение 

националните регулаторни органи 

следва да вземат предвид всички 

технически и икономически 

препятствия пред бъдещото дублиране 

на мрежите. Самият факт, че 

съществува повече от една такава 

инфраструктура, не следва да се тълкува 

като доказателство, че нейните активи 

се дублират. Първата разпределителна 

точка следва да се определи чрез 

позоваване на обективни критерии. 

лишени от осъществими алтернативи за 

недублирани активи до първата 

разпределителна точка, националните 

регулаторни органи следва да имат 

правомощия да налагат на всички 

оператори задължения за предоставяне 

на достъп, без да се засяга тяхната 

пазарна сила. В това отношение 

националните регулаторни органи 

следва да вземат предвид всички 

технически и икономически 

препятствия пред бъдещото дублиране 

на мрежите. Самият факт, че 

съществува повече от една такава 

инфраструктура, не следва да се тълкува 

като доказателство, че нейните активи 

се дублират. Първата разпределителна 

точка следва да се определи чрез 

позоваване на обективни критерии. 

При специални обстоятелства в 

съответствие с целите на 

настоящата директива 

националните регулаторни органи 

следва да могат да налагат достъп до 

активни мрежови компоненти, които 

се използват за предоставяне на 

услуги по такива инфраструктури. 

Такива обстоятелства може да 

възникнат, когато достъпът до 

пасивни елементи би бил 

икономически неефективен или 

физически неприложим. С цел да се 

запазят устойчиви конкурентни 

резултати за крайните потребители, 

трябва да се гарантира, че на 

конкуренция подлежи възможно най-

голям дял от веригата на 

стойността на всеки предназначен за 

крайните ползватели продукт. 

Or. en 

 

Изменение  233 

Миапетра Кумпула-Натри, Дан Ника, Едуар Мартен, Зигмантас Балчитис, Виктор 

Негреску, Карлуш Зориню, Йепе Кофод 
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Предложение за директива 

Съображение 139 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(139) В случаи, когато предприятия са 

лишени от осъществими алтернативи за 

недублирани активи до първата 

разпределителна точка, националните 

регулаторни органи следва да имат 

правомощия да налагат на всички 

оператори задължения за предоставяне 

на достъп, без да се засяга тяхната 

пазарна сила. В това отношение 

националните регулаторни органи 

следва да вземат предвид всички 

технически и икономически 

препятствия пред бъдещото дублиране 

на мрежите. Самият факт, че 

съществува повече от една такава 

инфраструктура, не следва да се тълкува 

като доказателство, че нейните активи 

се дублират. Първата разпределителна 

точка следва да се определи чрез 

позоваване на обективни критерии. 

(139) В случаи, когато предприятия са 

лишени от осъществими алтернативи за 

недублирани активи до първата 

разпределителна точка, националните 

регулаторни органи следва да имат 

правомощия да налагат на всички 

оператори задължения за предоставяне 

на достъп, без да се засяга тяхната 

пазарна сила. В това отношение 

националните регулаторни органи 

следва да вземат предвид всички 

технически и икономически 

препятствия пред бъдещото дублиране 

на мрежите. Самият факт, че 

съществува повече от една такава 

инфраструктура, не следва да се тълкува 

като доказателство, че нейните активи 

се дублират. Първата разпределителна 

точка следва да се определи чрез 

позоваване на обективни критерии. 

При специални обстоятелства в 

съответствие с целите на 

настоящата директива 

националните регулаторни органи 

следва да могат да налагат достъп до 

активни мрежови компоненти, които 

се използват за предоставяне на 

услуги по такива инфраструктури. 

Такива обстоятелства може да 

възникнат, когато достъпът до 

пасивни елементи би бил 

икономически неефективен или 

физически неприложим. С цел да се 

запазят устойчиви конкурентни 

резултати за крайните потребители, 

трябва да се гарантира, че на 

конкуренция подлежи възможно най-

голям дял от веригата на 

стойността на всеки предназначен за 

крайните ползватели продукт. 

Or. en 
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Обосновка 

Държавите членки трябва да имат право да упълномощават своите НРО да се 

справят с олигополните пазарни структури. Инструментите, предоставени на НРО 

по силата на регулаторната рамка за далекосъобщенията, са насочени основна към 

ситуации, при които значителната пазарна сила (ЗПС) може да бъде доказана. Това 

представлява важна пречка пред регулаторната намеса, която НРО трудно могат да 

преодолеят. Проблем могат да представляват и олигополни структури, при които 

пазарът е доминиран от повече от един участник. 

 

Изменение  234 

Мишел Раймон 

от името на групата Verts/ALE 

Юлия Реда, Мариза Матиаш, Корнелия Ернст 

 

Предложение за директива 

Съображение 139 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(139) В случаи, когато предприятия са 

лишени от осъществими алтернативи за 

недублирани активи до първата 

разпределителна точка, националните 

регулаторни органи следва да имат 

правомощия да налагат на всички 

оператори задължения за предоставяне 

на достъп, без да се засяга тяхната 

пазарна сила. В това отношение 

националните регулаторни органи 

следва да вземат предвид всички 

технически и икономически 

препятствия пред бъдещото дублиране 

на мрежите. Самият факт, че 

съществува повече от една такава 

инфраструктура, не следва да се тълкува 

като доказателство, че нейните активи 

се дублират. Първата разпределителна 

точка следва да се определи чрез 

позоваване на обективни критерии. 

(139) В случаи, когато предприятия са 

лишени от осъществими алтернативи за 

недублирани активи до първата 

разпределителна точка, националните 

регулаторни органи следва да имат 

правомощия да налагат на всички 

оператори задължения за предоставяне 

на достъп, без да се засяга тяхната 

пазарна сила. В това отношение 

националните регулаторни органи 

следва да вземат предвид всички 

технически и икономически 

препятствия пред бъдещото дублиране 

на мрежите. Самият факт, че 

съществува повече от една такава 

инфраструктура, не следва да се тълкува 

като доказателство, че нейните активи 

се дублират. Първата разпределителна 

точка следва да се определи чрез 

позоваване на обективни критерии. При 

специални обстоятелства в 

съответствие с целите на 

настоящата директива 

националните регулаторни органи 

следва да могат да налагат достъп до 

активни мрежови компоненти, които 
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се използват за предоставяне на 

услуги по такива инфраструктури. 

Такива обстоятелства може да 

възникнат, когато достъпът до 

пасивни елементи би бил 

икономически неефективен или 

физически неприложим. С цел да се 

запазят устойчиви конкурентни 

резултати за крайните потребители, 

трябва да се гарантира, че на 

конкуренция подлежи възможно най-

голям дял от веригата на 

стойността на всеки предназначен за 

крайните ползватели продукт. 

Or. en 

Обосновка 

Инструментите, предоставени на НРО по силата на регулаторната рамка за 

далекосъобщенията, са насочени основна към ситуации, при които значителната 

пазарна сила (ЗПС) може да бъде доказана. Това представлява важна пречка пред 

регулаторната намеса, която НРО трудно могат да преодолеят. Важно е да се 

отбележи, че ситуациите на ЗПС не са единствената заплаха за конкуренцията. 

Олигополни структури, при които пазарът е доминиран не от един, а от ограничен 

брой участници, също са проблемни и все по-често срещани в резултат на 

консолидацията на пазара. Държавите членки трябва да имат право да 

упълномощават своите НРО да се справят с олигополните пазарни структури. 

 

Изменение  235 

Кая Калас, Марите Схаке 

 

Предложение за директива 

Съображение 139 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(139) В случаи, когато предприятия са 

лишени от осъществими алтернативи за 

недублирани активи до първата 

разпределителна точка, националните 

регулаторни органи следва да имат 

правомощия да налагат на всички 

оператори задължения за предоставяне 

на достъп, без да се засяга тяхната 

пазарна сила. В това отношение 

(139) В случаи, когато предприятия са 

лишени от осъществими алтернативи за 

недублирани активи до първата 

разпределителна точка, националните 

регулаторни органи следва да имат 

правомощия да налагат на всички 

оператори задължения за предоставяне 

на достъп, без да се засяга тяхната 

пазарна сила. В това отношение 
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националните регулаторни органи 

следва да вземат предвид всички 

технически и икономически 

препятствия пред бъдещото дублиране 

на мрежите. Самият факт, че 

съществува повече от една такава 

инфраструктура, не следва да се тълкува 

като доказателство, че нейните активи 

се дублират. Първата разпределителна 

точка следва да се определи чрез 

позоваване на обективни критерии. 

националните регулаторни органи 

следва да вземат предвид всички 

технически и икономически 

препятствия пред бъдещото дублиране 

на мрежите. Въпреки това, тъй като 

тези задължения могат да бъдат 

интрузивни, да подкопаят стимулите 

за инвестиции и да имат 

контрапродуктивния ефект на 

укрепване на позицията на 

доминиращите участници, те следва 

да бъдат предприемани само там, 

където това е обосновано и 

пропорционално на целта за 

постигане на дългосрочна устойчива 

конкуренция на съответните пазари. 
Самият факт, че съществува повече от 

една такава инфраструктура, не следва 

да се тълкува като доказателство, че 

нейните активи се дублират. Първата 

разпределителна точка следва да се 

определи чрез позоваване на обективни 

критерии. 

Or. en 

Обосновка 

В съответствие с член 104 от Правилника за дейността това изменение е необходимо 

по наложителни причини, свързани с вътрешната логика на текста. 

 

Изменение  236 

Катлен Ван Бремпт 

 

Предложение за директива 

Съображение 139 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(139) В случаи, когато предприятия са 

лишени от осъществими алтернативи за 

недублирани активи до първата 

разпределителна точка, националните 

регулаторни органи следва да имат 

правомощия да налагат на всички 

оператори задължения за предоставяне 

(139) В случаи, когато предприятия са 

лишени от осъществими алтернативи за 

недублирани активи до първата 

разпределителна точка, националните 

регулаторни органи следва да имат 

правомощия да налагат на всички 

оператори задължения за предоставяне 
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на достъп, без да се засяга тяхната 

пазарна сила. В това отношение 

националните регулаторни органи 

следва да вземат предвид всички 

технически и икономически 

препятствия пред бъдещото дублиране 

на мрежите. Самият факт, че 

съществува повече от една такава 

инфраструктура, не следва да се тълкува 

като доказателство, че нейните активи 

се дублират. Първата разпределителна 

точка следва да се определи чрез 

позоваване на обективни критерии. 

на достъп, без да се засяга тяхната 

пазарна сила. В това отношение 

националните регулаторни органи 

следва да вземат предвид всички 

технически и икономически 

препятствия пред бъдещото дублиране 

на мрежите. Самият факт, че 

съществува повече от една такава 

инфраструктура, не следва да се тълкува 

като доказателство, че нейните активи 

се дублират. Първата разпределителна 

точка следва да се определи чрез 

позоваване на обективни критерии. 

Националните регулаторни органи 

следва да разполагат с необходимите 

средства и да могат да се намесват, 

когато обстоятелствата изискват 

това, за да се гарантират във всеки 

един момент най-добрите резултати 

за крайните ползватели от гледна 

точка на качество и наличие на 

конкурентни възможности на 

справедливи цени. 

Or. en 

 

Изменение  237 

Ангелика Ниблер, Херберт Ройл, Маркус Пипер 

 

Предложение за директива 

Съображение 139 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(139) В случаи, когато предприятия 

са лишени от осъществими 

алтернативи за недублирани активи 

до първата разпределителна точка, 

националните регулаторни органи 
следва да имат правомощия да 

налагат на всички оператори 

задължения за предоставяне на 

достъп, без да се засяга тяхната 

пазарна сила. В това отношение 

националните регулаторни органи 

следва да вземат предвид всички 

(139) В Директивата на ЕС относно 

намаляването на разходите 

(2014/61/ЕС) се съдържат 

допълнителни елементи на 

симетричното регулиране. Там се 

изисква до 1 юли 2018 г. Европейската 

комисия да представи на Европейския 

парламент и на Съвета доклад за 

прилагането на настоящата 

директива. Следва първо да се изчакат 

резултатите от доклада за 

прилагането, за да може въз основа на 
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технически и икономически 

препятствия пред бъдещото 

дублиране на мрежите. Самият 

факт, че съществува повече от една 

такава инфраструктура, не следва да 
се тълкува като доказателство, че 

нейните активи се дублират. 

Първата разпределителна точка 

следва да се определи чрез позоваване 

на обективни критерии. 

тях да се реши дали са необходими 

допълнителни елементи на 

симетричното регулиране. 

Or. de 

Обосновка 

Докладът за прилагането на Директивата на ЕС относно намаляването на разходите 

(2014/61/ЕС), който трябва да бъде представен до 1 юли 2018 г., ще предостави точен 

анализ на допълнителните елементи на симетричното регулиране и тяхното 

въздействие върху пазара. На този етап докладът следва първо да се изчака. 

 

Изменение  238 

Ан Сандер, Франсоаз Гростет 

 

Предложение за директива 

Съображение 139 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(139) В случаи, когато предприятия са 

лишени от осъществими алтернативи за 

недублирани активи до първата 

разпределителна точка, националните 

регулаторни органи следва да имат 

правомощия да налагат на всички 

оператори задължения за предоставяне 

на достъп, без да се засяга тяхната 

пазарна сила. В това отношение 

националните регулаторни органи 

следва да вземат предвид всички 

технически и икономически 

препятствия пред бъдещото дублиране 

на мрежите. Самият факт, че 

съществува повече от една такава 

инфраструктура, не следва да се тълкува 

като доказателство, че нейните активи 

се дублират. Първата 

(139) В случаи, когато предприятия са 

лишени от осъществими алтернативи за 

недублирани активи до дадена 

разпределителна точка, националните 

регулаторни органи следва да имат 

правомощия да налагат на всички 

оператори задължения за предоставяне 

на достъп, без да се засяга тяхната 

пазарна сила. В това отношение 

националните регулаторни органи 

следва да вземат предвид всички 

технически и икономически 

препятствия пред бъдещото дублиране 

на мрежите. Самият факт, че 

съществува повече от една такава 

инфраструктура, не следва да се тълкува 

като доказателство, че нейните активи 

се дублират. Разпределителната точка 



 

PE602.947v01-00 118/187 AM\1122801BG.docx 

BG 

разпределителна точка следва да се 

определи чрез позоваване на 

обективни критерии. 

се определя от националния 

регулаторен орган. При определянето 

на местоположението на тази точка 

националните регулаторни органи 

преценяват ползите, произтичащи 

от конкуренцията в 

инфраструктурата, и 

необходимостта да се предотврати 

неефективно дублиране на мрежови 

елементи. 

Or. en 

 

Изменение  239 

Хосе Бланко Лопес, Инмакулада Родригес-Пинеро Фернандес, Соледад Кабесон 

Руис 

 

Предложение за директива 

Съображение 139 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(139) В случаи, когато предприятия са 

лишени от осъществими алтернативи за 

недублирани активи до първата 

разпределителна точка, националните 

регулаторни органи следва да имат 

правомощия да налагат на всички 

оператори задължения за предоставяне 

на достъп, без да се засяга тяхната 

пазарна сила. В това отношение 

националните регулаторни органи 

следва да вземат предвид всички 

технически и икономически 

препятствия пред бъдещото дублиране 

на мрежите. Самият факт, че 

съществува повече от една такава 

инфраструктура, не следва да се тълкува 

като доказателство, че нейните активи 

се дублират. Първата разпределителна 

точка следва да се определи чрез 

позоваване на обективни критерии. 

(139) В случаи, когато предприятия са 

лишени от осъществими алтернативи за 

недублирани активи до първата 

разпределителна точка, националните 

регулаторни органи следва да имат 

правомощия да налагат на всички 

собственици на проводници и кабели 

или на предприятията, които имат 

правото да ги ползват, задължения за 

предоставяне на достъп, без да се засяга 

тяхната пазарна сила. В това отношение 

националните регулаторни органи 

следва да вземат предвид всички 

технически и икономически 

препятствия пред бъдещото дублиране 

на мрежите. Самият факт, че 

съществува повече от една такава 

инфраструктура, не следва да се тълкува 

като доказателство, че нейните активи 

се дублират. Първата разпределителна 

точка следва да се определи чрез 

позоваване на обективни критерии. 

Or. en 
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Изменение  240 

Миапетра Кумпула-Натри, Дан Ника, Едуар Мартен, Зигмантас Балчитис, Виктор 

Негреску, Карлуш Зориню, Йепе Кофод 

 

Предложение за директива 

Съображение 139a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (139a) В географски райони, където 

пазарите, по силата на бъдещи 

споразумения за инвестиции или 

търговия, включително 

споразуменията за съвместни 

инвестиции, показват признаци на 

олигопол или в бъдеще може да се 

очаква да бъдат квалифицирани като 

олигополи, съществува вероятност 

насърчаването на конкуренцията и 

защитата на ползите за крайните 

ползватели да бъдат 

компрометирани. Когато 

националните регулаторни органи 

могат да установят наличието на 

едностранна пазарна мощ (ЕПС), е 

целесъобразно те да проявят 

активност и да извършват 

специфичен ex ante мониторинг, като 

е по-вероятно да трябва да наложат 

или да запазят ex-ante задължения. 

Това важи в още по-голяма степен за 

пазарите на едро. 

Or. en 

Обосновка 

Ситуациите на значителна пазарна сила не са единствената заплаха за 

конкуренцията. Олигополни структури, при които пазарът е доминиран не от един, а 

от ограничен брой участници, също са проблемни и все по-често срещани. Важно е 

НРО да разполагат със средства за справяне с олигополните пазарни структури. 

 

Изменение  241 

Мишел Раймон 
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от името на групата Verts/ALE 

Юлия Реда, Мариза Матиаш, Корнелия Ернст 

 

Предложение за директива 

Съображение 139a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (139a) В географски райони, където 

пазарите, по силата на бъдещи 

споразумения за инвестиции или 

търговия, включително 

споразуменията за съвместни 

инвестиции, показват признаци на 

олигопол или в бъдеще може да се 

очаква да бъдат квалифицирани като 

олигополи, съществува вероятност 

насърчаването на конкуренцията и 

защитата на ползите за крайните 

ползватели да бъдат 

компрометирани. В подобни 

ситуации е уместно националните 

регулаторни органи да бъдат 

бдителни и да извършват специфичен 

ex ante мониторинг, като е по-

вероятно да трябва да наложат или 

да запазят ex-ante задължения. Това 

важи в още по-голяма степен за 

пазарите на едро. 

Or. en 

Обосновка 

The tools that NRAs are given by telecom regulation are mainly focused on situations where 

Significant Market Power (SMP) is demonstrable. This is an important barrier for regulatory 

intervention that is not easy for NRAs to overcome. Importantly, as BEREC rightly points out, 

situations of Significant Market Power are not the only threats to competition. Oligopolistic 

structures where the market is dominated by not one but a reduced number of players are also 

problematic and increasingly commonplace as a result of market consolidation. Member 

States must be entitled to empower their NRAs to deal with oligopolistic market structures. 

 

Изменение  242 

Ангелика Ниблер, Херберт Ройл, Маркус Пипер 

 

Предложение за директива 



 

AM\1122801BG.docx 121/187 PE602.947v01-00 

 BG 

Съображение 140 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(140) Може да е обосновано да се 

разшири обхватът на задълженията 

за предоставяне на достъп и отвъд 

първата точка на концентрация в 

райони с ниска гъстота на 

населението, като тези задължения 

се ограничат до точки, които са 

възможно най-близо до крайните 

ползватели, стига да е доказано, че 

дублирането отвъд тази първа точка 

на концентрация би било 

невъзможно. 

заличава се 

Or. de 

Обосновка 

Докладът за прилагането на Директивата на ЕС относно намаляването на разходите 

(2014/61/ЕС), който трябва да бъде представен до 1 юли 2018 г., ще предостави точен 

анализ на допълнителните елементи на симетричното регулиране и тяхното 

въздействие върху пазара. На този етап докладът следва първо да се изчака. 

 

Изменение  243 

Хосе Бланко Лопес, Инмакулада Родригес-Пинеро Фернандес, Соледад Кабесон 

Руис 

 

Предложение за директива 

Съображение 140 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(140) Може да е обосновано да се 

разшири обхватът на задълженията за 

предоставяне на достъп и отвъд първата 

точка на концентрация в райони с ниска 

гъстота на населението, като тези 

задължения се ограничат до точки, 

които са възможно най-близо до 

крайните ползватели, стига да е 

доказано, че дублирането отвъд тази 

първа точка на концентрация би било 

невъзможно. 

(140) Може да е обосновано да се 

разшири обхватът на задълженията за 

предоставяне на достъп и отвъд първата 

точка на концентрация, по-специално в 

райони с ниска гъстота на населението, 

като тези задължения се ограничат до 

точки, които са възможно най-близо до 

крайните ползватели, стига да е 

доказано, че дублирането отвъд тази 

първа точка на концентрация би било 

невъзможно. 
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Or. en 

 

Изменение  244 

Ан Сандер, Франсоаз Гростет 

 

Предложение за директива 

Съображение 140 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(140) Може да е обосновано да се 

разшири обхватът на задълженията за 

предоставяне на достъп и отвъд 

първата точка на концентрация в 

райони с ниска гъстота на населението, 

като тези задължения се ограничат 

до точки, които са възможно най-

близо до крайните ползватели, стига 

да е доказано, че дублирането отвъд 

тази първа точка на концентрация би 

било невъзможно. 

(140) Може да е обосновано да се 

разшири обхватът на задълженията за 

предоставяне на достъп и отвъд дадена 

точка на концентрация, определена от 

националния регулаторен орган, в 

райони с ниска гъстота на населението, 

стига да е доказано, че дублирането 

отвъд тази точка на концентрация би 

било икономически неизгодно или 

физически невъзможно. 

Or. en 

 

Изменение  245 

Ангелика Ниблер, Херберт Ройл, Маркус Пипер 

 

Предложение за директива 

Съображение 141 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(141) В такива случаи, за да се спази 

принципът на пропорционалност, 

може да бъде уместно националните 

регулаторни органи да изключат 

определени категории собственици 

или предприятия, или и двете, от 

задължения отвъд първата 

разпределителна точка с 

основанието, че съществува риск 

задължението за предоставяне на 

достъп, което не се базира на 

значителна пазарна сила, да 

застраши икономическите ползи от 

заличава се 
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наскоро внедрените мрежови 

елементи. Структурно разделените 

предприятия следва да не бъдат 

задължавани да предоставят такъв 

достъп, ако предлагат ефективен 

алтернативен достъп до мрежа с 

много голям капацитет на търговска 

основа. 

Or. de 

Обосновка 

Докладът за прилагането на Директивата на ЕС относно намаляването на разходите 

(2014/61/ЕС), който трябва да бъде представен до 1 юли 2018 г., ще предостави точен 

анализ на допълнителните елементи на симетричното регулиране и тяхното 

въздействие върху пазара. На този етап докладът следва първо да се изчака. 

 

Изменение  246 

Хосе Бланко Лопес, Инмакулада Родригес-Пинеро Фернандес, Соледад Кабесон 

Руис 

 

Предложение за директива 

Съображение 141 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(141) В такива случаи, за да се спази 

принципът на пропорционалност, 

може да бъде уместно националните 

регулаторни органи да изключат 

определени категории собственици 

или предприятия, или и двете, от 

задължения отвъд първата 

разпределителна точка с 

основанието, че съществува риск 

задължението за предоставяне на 

достъп, което не се базира на 

значителна пазарна сила, да 

застраши икономическите ползи от 

наскоро внедрените мрежови 

елементи. Структурно разделените 

предприятия следва да не бъдат 

задължавани да предоставят такъв 

достъп, ако предлагат ефективен 

алтернативен достъп до мрежа с 

заличава се 
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много голям капацитет на търговска 

основа. 

Or. en 

 

Изменение  247 

Михал Бони 

 

Предложение за директива 

Съображение 142 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(142) Споделянето на пасивна или 

активна инфраструктура, използвана за 

доставката на безжични електронни 

съобщителни услуги, или съвместното 

разгръщане на такива 

инфраструктури в съответствие с 

принципите на законодателството за 

конкуренцията може да бъде особено 

полезно за увеличаване до максимум на 

свързаността с много голям капацитет в 

целия Съюз, особено в по-слабо 

населени райони, където дублирането не 

е практически приложимо и съществува 

риск крайните ползватели да бъдат 

лишени от такава свързаност. 

Националните регулаторни органи 

следва по изключение да могат да 

налагат такова споделяне или 

съвместно разгръщане, или ограничен 

до района достъп чрез роуминг в 

съответствие с правото на Съюза, ако 

докажат ползата от такова споделяне 

или достъп за преодоляването на 

значителни препятствия пред 

дублирането и на сериозни ограничения 

в свободата на избор на крайния 

ползвател или качеството на услугата, 

или и двете, или на териториалното 

покритие, и вземат предвид няколко 

елемента, по-специално необходимостта 

от поддържане на стимули за 

разгръщането на инфраструктурата. 

(142) Споделянето на пасивна или 

активна инфраструктура, използвана за 

доставката на безжични електронни 

съобщителни услуги, в съответствие с 

принципите на законодателството за 

конкуренцията може да бъде особено 

полезно за увеличаване до максимум на 

свързаността с много голям капацитет в 

целия Съюз, особено в по-слабо 

населени райони, където дублирането не 

е практически приложимо и съществува 

риск крайните ползватели да бъдат 

лишени от такава свързаност. 

Националните регулаторни органи 

следва по изключение да могат да 

налагат такова споделяне или ограничен 

до района достъп чрез роуминг в 

съответствие с правото на Съюза, ако 

докажат ползата от такова споделяне 

или достъп за преодоляването на 

значителни препятствия пред 

дублирането и на сериозни ограничения 

в свободата на избор на крайния 

ползвател или качеството на услугата, 

или и двете, или на териториалното 

покритие, и вземат предвид няколко 

елемента, по-специално необходимостта 

от поддържане на стимули за 

разгръщането на инфраструктурата. 

Достъпът до проводници и кабели в 

сградите остава съществена пречка 

пред конкуренцията. Важно е да се 

гарантира, че всяка заинтересована 
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трета страна получава достъп до 

информация, съхранявана от 

собствениците или ползвателите на 

такава сградна инфраструктура, и че 

всички разумни искания за достъп се 

изпълняват. 

Or. en 

Обосновка 

Свързаността от край до край е важно изискване, което трябва да бъде наложено. 

От друга страна, в концептуално отношение това е отклонение от основния принцип 

на регулиране на електронните съобщителни услуги, който се основава на принципите 

на ЗПС и конкурентното право. Така задълженията за свързаност от край до край 

следва да се налагат при изключителни обстоятелства, когато това е надлежно 

обосновано и когато регулиране, основано на ЗПС, не съществува или не е ефективно. 

Подобно изключение е достъпът до проводници и кабели в сградите. 

 

Изменение  248 

Лийве Вийринк, Хилде Вотманс 

 

Предложение за директива 

Съображение 143 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(143) Въпреки, че при някои 

обстоятелства е уместно национален 

регулаторен орган да наложи 

задължения на оператори, които нямат 

значителна пазарна сила, за постигане 

на цели като свързаност от край до край 

или оперативна съвместимост на услуги, 

все пак е необходимо да се гарантира, че 

такива задължения се налагат в 

съответствие с регулаторната рамка и 

по-специално нейните процедури за 

нотифициране. 

(143) Въпреки, че при някои 

обстоятелства е уместно национален 

регулаторен орган да наложи 

задължения на оператори, които нямат 

значителна пазарна сила, за постигане 

на цели като свързаност от край до край 

или оперативна съвместимост на услуги, 

все пак е необходимо да се гарантира, че 

такива задължения се налагат в 

съответствие с регулаторната рамка и 

по-специално нейните процедури за 

нотифициране. Подобни задължения 

трябва да се налагат само когато 

това е оправдано, за да се постигнат 

целите на настоящата директива и 

когато те са обективно обосновани, 

прозрачни, пропорционални и 

недискриминационни с оглед на целта 

за насърчаване на ефективността, 
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устойчивата конкуренция, 

ефективните инвестиции и 

иновациите и предлагат максимална 

полза за крайните ползватели, и 

трябва да се налагат при спазване на 

съответните процедури за 

нотифициране. 

Or. en 

 

Изменение  249 

Михал Бони 

 

Предложение за директива 

Съображение 143 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(143) Въпреки, че при някои 

обстоятелства е уместно национален 

регулаторен орган да наложи 

задължения на оператори, които нямат 

значителна пазарна сила, за постигане 

на цели като свързаност от край до край 

или оперативна съвместимост на услуги, 

все пак е необходимо да се гарантира, че 

такива задължения се налагат в 

съответствие с регулаторната рамка и 

по-специално нейните процедури за 

нотифициране. 

(143) Въпреки, че при някои 

обстоятелства е уместно национален 

регулаторен орган да наложи 

задължения на оператори, които нямат 

значителна пазарна сила, за постигане 

на цели като свързаност от край до край 

или оперативна съвместимост на услуги, 

все пак е необходимо да се гарантира, че 

такива задължения се налагат в 

съответствие с регулаторната рамка и 

по-специално нейните процедури за 

нотифициране и в ситуации, при 

които задълженията за ЗПС не са 

ефективни или има вероятност да не 

са ефективни. 

Or. en 

Обосновка 

Задълженията за свързаност от край до край следва да се налагат при изключителни 

обстоятелства, когато това е надлежно обосновано и когато регулиране, основано на 

ЗПС, не съществува или не е ефективно. 

 

Изменение  250 

Кая Калас, Марите Схаке 
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Предложение за директива 

Съображение 147 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(147) За две или повече предприятия 

може да бъде установено, че имат 

съвместно доминиращо положение, не 

само когато между тях съществуват 

структурни или други връзки, но и 

когато структурата на съответния пазар 

води до координирани резултати, това 

означава, че насърчава паралелно или 

съгласувано антиконкурентно 

поведение на пазара. 

(147) За две или повече предприятия 

може да бъде установено, че имат 

съвместно доминиращо положение, не 

само когато между тях съществуват 

структурни или други връзки, но и 

когато структурата на съответния пазар 

води до координирани резултати, това 

означава, че насърчава паралелно или 

съгласувано антиконкурентно 

поведение на пазара. В светлината на 

засилено сближаване и консолидация 

на пазарите на електронни 

съобщения, включително в някои 

случаи на пазарите на предлагане на 

съдържание, като разрастващите се 

пазари представляват олигополи или 

дуополи, което би могло да доведе до 

неефективност на настоящата 

рамка за ЗПС, е необходимо да се 

прецени дали за две или повече 

предприятия също може да се счита, 

че са в ситуация, еквивалентна на 

ситуация на значителна пазарна 

сила, при която могат значително да 

възпрепятстват ефективната 

конкуренция. При оценката следва да 

се вземат предвид съответните 

пазари, включително, но не само, 

пазарните дялове на други участници 

на пазара, пазарната сила на дадено 

предприятие на тясно свързани 

пазари, пречките пред навлизането, 

концентрацията на пазара, 

диференциацията на продуктите, 

ограниченията на капацитета и 

разходите за смяна на оператора. 

Or. en 
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Обосновка 

В съответствие с член 104 от Правилника за дейността това изменение е необходимо 

по наложителни причини, свързани с вътрешната логика на текста. 

 

Изменение  251 

Кая Калас, Марите Схаке 

 

Предложение за директива 

Съображение 155 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(155) За националните регулаторни 

органи отправна точка за 
определянето на пазари на едро, 

поддаващи се на ex ante регулиране, е 

анализът на съответните пазари на 

дребно. Анализът на ефективната 

конкуренция на ниво търговия на 

дребно и търговия на едро се провежда 

в дългосрочна перспектива за определен 

период от време и се ръководи от 

законодателството за конкуренцията, 

включително съответната съдебна 

практика на Съда на ЕС, както е 

целесъобразно. Ако се стигне до 

заключението, че пазарите на дребно ще 

бъдат реално конкурентоспособни без 

ex ante регулиране на съответните 

пазари на едро, тогава националният 

регулаторен орган следва да направи 

заключението, че на съответното ниво 

на търговия на едро вече не е 

необходимо регулиране. 

(155) За да се улесни определянето на 

пазари на едро, поддаващи се на ex ante 

регулиране, за националните 

регулаторни органи може да е 

подходящо да направят анализ на 

съответните пазари на дребно. 

Формалното определяне на пазарите 

на дребно обаче не е необходимо, при 

положение че акцентът на 

процедурата за пазарен анализ е 

поставен върху пазара на едро, тъй 

като даден пазар на едро може да 

съответства на повече от един пазар 

на дребно. Анализът на ефективната 

конкуренция на ниво търговия на 

дребно и търговия на едро се провежда 

в дългосрочна перспектива за определен 

период от време и се ръководи от 

законодателството за конкуренцията, 

включително съответната съдебна 

практика на Съда на ЕС, както е 

целесъобразно. Ако се стигне до 

заключението, че пазарите на дребно ще 

бъдат реално конкурентоспособни без 

ex ante регулиране на съответните 

пазари на едро, тогава националният 

регулаторен орган може да направи 

заключението, че на съответното ниво 

на търговия на едро вече не е 

необходимо регулиране. 

Or. en 
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Обосновка 

В съответствие с член 104 от Правилника за дейността това изменение е необходимо 

по наложителни причини, свързани с вътрешната логика на текста. 

 

Изменение  252 

Кая Калас 

 

Предложение за директива 

Съображение 157 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(157) Когато оценяват дали 

регулирането на пазарите на едро може 

да реши проблеми на ниво пазари на 

дребно, националните регулаторни 

органи следва да имат предвид също 

така, че няколко пазара на едро може да 

осигуряват входящи продукти нагоре по 

веригата за конкретен пазар на дребно, 

както и обратното — един пазар на едро 

може да осигурява входящи продукти 

нагоре по веригата за редица пазари на 

дребно. Освен това конкурентната 

динамика на определен пазар може да се 

повлияе от пазари, които са прилежащи, 

но не се намират във вертикална връзка, 

какъвто може да бъде случаят например 

при някои пазари за фиксирани и 

мобилни услуги. Националните 

регулаторни органи следва да проведат 

тази оценка за всеки отделен пазар на 

едро, за който се планира регулиране, 

като започнат с корективни мерки за 

достъп до гражданска инфраструктура, 

тъй като подобни мерки обикновено 

насърчават по-устойчивата 

конкуренция, включително в 

инфраструктурата, и след това да 

анализират пазарите на едро, които се 

смятат за поддаващи се на ex ante 

регулиране, по степен на вероятна 

пригодност за решаване на 

установените проблеми в 

конкуренцията на пазарите на дребно. 

(157) Когато оценяват дали 

регулирането на пазарите на едро може 

да реши проблеми на ниво пазари на 

дребно, националните регулаторни 

органи следва да имат предвид също 

така, че няколко пазара на едро може да 

осигуряват входящи продукти нагоре по 

веригата за конкретен пазар на дребно, 

както и обратното – един пазар на едро 

може да осигурява входящи продукти 

нагоре по веригата за редица пазари на 

дребно. Освен това конкурентната 

динамика на определен пазар може да се 

повлияе от пазари, които са прилежащи, 

но не се намират във вертикална връзка, 

какъвто може да бъде случаят например 

при някои пазари за фиксирани и 

мобилни услуги. Националните 

регулаторни органи следва да проведат 

тази оценка за всеки отделен пазар на 

едро, за който се планира регулиране, 

като направят оценка дали 

корективните мерки за достъп до 

гражданска инфраструктура, предвид 

факта, че подобни мерки, които 

обикновено насърчават по-устойчивата 

конкуренция, включително в 

инфраструктурата, но в същото време 

подлежат на ограничения на 

наличността и на физически 

ограничения, или корективните мерки 

за достъп до прилежащи съоръжения, 

са най-подходящите, а впоследствие – 
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Когато решават каква специфична 

корективна мярка да бъде наложена, 

националните регулаторни органи 

следва да оценят нейната техническа 

изпълнимост и да проведат анализ на 

разходите и ползите, като вземат 

предвид степента ѝ на пригодност за 

решаване на установените проблеми в 

конкуренцията на пазарите на дребно. 

Националните регулаторни органи 

следва да разгледат последиците от 

налагането на всяка конкретна 

корективна мярка, която, ако е 

приложима само за определени мрежови 

топологии, може да разубеди 

предприятията да изграждат мрежи с 

много голям капацитет в интерес на 

крайните ползватели. На всеки етап от 

оценката, преди националният 

регулаторен орган да определи дали 

трябва да се налага допълнителна 

корективна мярка на оператора със 

значителна пазарна сила, той следва да 

се постарае да определи дали 

засегнатият пазар на дребно би бил 

действително конкурентоспособен 

предвид съответните търговски 

споразумения или други обстоятелства 

на пазара на едро, включително други 

видове регулиране, които вече са в сила, 

като например задължения за общ 

достъп до недублирани активи или 

задължения, наложени по силата на 

Директива 2014/61/ЕС, и предвид всяко 

друго регулиране, което вече се приема 

за уместно от националния регулаторен 

орган по отношение на оператор със 

значителна пазарна сила. Дори ако тези 

разлики не доведат до определянето на 

обособени географски пазари, те могат 

да оправдаят различния подход при 

избора на подходящи корективни мерки, 

налагани предвид различния интензитет 

на конкурентния натиск. 

след анализиране на пазарите на едро – 

се смятат за поддаващи се на ex ante 

регулиране по степен на вероятна 

пригодност за решаване на 

установените проблеми в 

конкуренцията на пазарите на дребно. 

Когато решават каква специфична 

корективна мярка да бъде наложена, 

националните регулаторни органи 

следва да оценят нейната техническа 

изпълнимост и да проведат анализ на 

разходите и ползите, като вземат 

предвид степента ѝ на пригодност за 

решаване на установените проблеми в 

конкуренцията на пазарите на дребно и 

създадат условия за устойчива 

конкуренция, основана се на 

диференциация и технологична 

неутралност. Националните 

регулаторни органи следва да разгледат 

последиците от налагането на всяка 

конкретна корективна мярка, която, ако 

е приложима само за определени 

мрежови топологии, може да разубеди 

предприятията да изграждат мрежи с 

много голям капацитет в интерес на 

крайните ползватели. Освен това 

националните регулаторни органи 

следва да предоставят стимули чрез 

налагане на корективни мерки, когато 

това е възможно преди разгръщането 

на инфраструктурата, за 

разработването на гъвкава и 

отворена мрежова архитектура, 

което в крайна сметка би намалило 

тежестта и сложността на 

корективните мерки на по-късен 

етап. На всеки етап от оценката, преди 

националният регулаторен орган да 

определи дали трябва да се налага 

допълнителна корективна мярка на 

оператора със значителна пазарна сила, 

той следва да се постарае да определи 

дали засегнатият относим пазар би бил 

действително конкурентоспособен 

предвид съответните търговски 

споразумения или други обстоятелства 

на пазара на едро, включително други 
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видове регулиране, които вече са в сила, 

като например задължения за общ 

достъп до недублирани активи или 

задължения, наложени по силата на 

Директива 2014/61/ЕС, и предвид всяко 

друго регулиране, което вече се приема 

за уместно от националния регулаторен 

орган по отношение на оператор със 

значителна пазарна сила. Дори ако тези 

разлики не доведат до определянето на 

обособени географски пазари, те могат 

да оправдаят различния подход при 

избора на подходящи корективни мерки, 

налагани предвид различния интензитет 

на конкурентния натиск. 

Or. en 

Обосновка 

В съответствие с член 104 от Правилника за дейността това изменение е необходимо 

по наложителни причини, свързани с вътрешната логика на текста. 

 

Изменение  253 

Хосе Бланко Лопес, Инмакулада Родригес-Пинеро Фернандес, Соледад Кабесон 

Руис 

 

Предложение за директива 

Съображение 164 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(164) При оценката на 

пропорционалността на задълженията и 

условията, които да бъдат наложени, 

националните регулаторни органи 

следва да вземат предвид различните 

конкурентни условия, съществуващи в 

различни райони в техните държави 

членки, като обърнат особено внимание 

на резултатите от проучването на 

географското разгръщане, проведено 

съгласно настоящата директива. 

(164) При оценката на 

пропорционалността на задълженията и 

условията, които да бъдат наложени, 

националните регулаторни органи 

следва да вземат предвид различните 

конкурентни условия, съществуващи в 

различни райони в техните държави 

членки, като обърнат особено внимание 

на резултатите от проучването на 

географското разгръщане, проведено 

съгласно настоящата директива. 

Националните регулаторни органи 

гарантират, че задълженията, които 

те налагат върху операторите, за 
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които е установено, че са със 

значителна пазарна сила, са 

ефективни. Националните 

регулаторни органи може 

предварително да определят схеми за 

налагане на санкции, които да се 

прилагат в случай на нарушение на 

тези задължения. 

Or. en 

 

Изменение  254 

Вернер Ланген, Сабине Ферхайен, Норберт Линс, Маркус Пипер 

 

Предложение за директива 

Съображение 164 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(164) При оценката на 

пропорционалността на задълженията и 

условията, които да бъдат наложени, 

националните регулаторни органи 

следва да вземат предвид различните 

конкурентни условия, съществуващи в 

различни райони в техните държави 

членки, като обърнат особено внимание 

на резултатите от проучването на 

географското разгръщане, проведено 

съгласно настоящата директива. 

(164) При оценката на 

пропорционалността на задълженията и 

условията, които да бъдат наложени, 

националните регулаторни органи 

следва да вземат предвид различните 

конкурентни условия, съществуващи в 

различни райони в техните държави 

членки, като обърнат особено внимание 

на резултатите от проучването на 

географското разгръщане, проведено 

съгласно настоящата директива. С цел 

да се гарантира, че операторите със 

значителна пазарна сила в 

действителност спазват 

изискванията, националните 

регулаторни органи може да 

предвидят санкции в случай на 

нарушения. 

Or. de 

 

Изменение  255 

Анна Заборска, Иван Щефанец 

 

Предложение за директива 
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Съображение 172 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(172) Активите на пасивната 

инфраструктура, които могат да 

поддържат дадена електронна 

съобщителна мрежа, са от решаващо 

значение за успешното разгръщане на 

новите мрежи с много голям 

капацитет поради високите разходи 

за дублирането им и с използването 

им може да се реализират 

значителни икономии. Ето защо, в 

допълнение към правилата за 

физическата инфраструктура, 

определени в Директива 2014/61/ЕС, е 

необходима специална мярка за тези 

случаи, когато активите на 

пасивната инфраструктура са 

собственост на оператор, определен 

като притежаващ значителна 

пазарна сила. Когато тези активи са 

налице и могат да бъдат повторно 

използвани, положителното 

въздействие на постигането на 

действителен достъп до тях при 

разгръщането на конкурентни 

инфраструктури е много голямо и 

поради това е необходимо да се 

гарантира, че достъпът до такива 

активи може да се използва като 

самостоятелна корективна мярка за 

подобряване на конкурентната 

динамика и разгръщането във всеки 

пазар надолу по веригата, която 

може да се разгледа преди да се оцени 

необходимостта от налагане на други 

евентуални корективни мерки, а не 

само като допълнителна мярка за 

други продукти или услуги на едро или 

като мярка, ограничена до 

предприятията, които се възползват 

от такива продукти или услуги на 

едро. Националните регулаторни 

органи следва да оценяват заварените 

повторно използваеми активи на 

пасивната инфраструктура на 

заличава се 
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основата на регулаторната 

счетоводна стойност, без 

натрупаната амортизация към 

момента на изчисляването и 

индексирана с подходящ ценови 

индекс, например индекса на цените 

на дребно, като изключват активите, 

напълно амортизирани през период 

от не по-малко от 40 години, които 

все още се използват. 

Or. en 

 

Изменение  256 

Кая Калас 

 

Предложение за директива 

Съображение 172 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(172) Активите на пасивната 

инфраструктура, които могат да 

поддържат дадена електронна 

съобщителна мрежа, са от решаващо 

значение за успешното разгръщане на 

новите мрежи с много голям капацитет 

поради високите разходи за 

дублирането им и с използването им 

може да се реализират значителни 

икономии. Ето защо, в допълнение към 

правилата за физическата 

инфраструктура, определени в 

Директива 2014/61/ЕС, е необходима 

специална мярка за тези случаи, когато 

активите на пасивната инфраструктура 

са собственост на оператор, определен 

като притежаващ значителна пазарна 

сила. Когато тези активи са налице и 

могат да бъдат повторно използвани, 

положителното въздействие на 

постигането на действителен достъп до 

тях при разгръщането на конкурентни 

инфраструктури е много голямо и 

поради това е необходимо да се 

гарантира, че достъпът до такива активи 

(172) Активите на пасивната 

инфраструктура, които могат да 

поддържат дадена електронна 

съобщителна мрежа, са от решаващо 

значение за успешното разгръщане на 

новите мрежи с много голям капацитет 

поради високите разходи за 

дублирането им и с използването им 

може да се реализират значителни 

икономии. Ето защо, в допълнение към 

правилата за физическата 

инфраструктура, определени в 

Директива 2014/61/ЕС, е необходима 

специална мярка за тези случаи, когато 

активите на пасивната инфраструктура 

са собственост на оператор, определен 

като притежаващ значителна пазарна 

сила. Когато тези активи са налице и 

могат да бъдат повторно използвани, 

положителното въздействие на 

постигането на действителен достъп до 

тях при разгръщането на конкурентни 

инфраструктури е много голямо и 

поради това е необходимо да се 

гарантира, че достъпът до такива активи 
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може да се използва като самостоятелна 

корективна мярка за подобряване на 

конкурентната динамика и 

разгръщането във всеки пазар надолу по 

веригата, която може да се разгледа 

преди да се оцени необходимостта от 

налагане на други евентуални 

корективни мерки, а не само като 

допълнителна мярка за други продукти 

или услуги на едро или като мярка, 

ограничена до предприятията, които се 

възползват от такива продукти или 

услуги на едро. Националните 

регулаторни органи следва да оценяват 

заварените повторно използваеми 

активи на пасивната инфраструктура на 

основата на регулаторната счетоводна 

стойност, без натрупаната амортизация 

към момента на изчисляването и 

индексирана с подходящ ценови индекс, 

например индекса на цените на дребно, 

като изключват активите, напълно 

амортизирани през период от не по-

малко от 40 години, които все още се 

използват. 

може да се използва като самостоятелна 

корективна мярка за подобряване на 

конкурентната динамика и 

разгръщането във всеки пазар надолу по 

веригата, която може да се разгледа 

преди да се оцени необходимостта от 

налагане на други евентуални 

корективни мерки, а не само като 

допълнителна мярка за други продукти 

или услуги на едро или като мярка, 

ограничена до предприятията, които се 

възползват от такива продукти или 

услуги на едро. Достъпът до такива 

активи обаче може да бъде 

възпрепятстван от физически 

ограничения или ограничена 

наличност, поради което следва да се 

обмислят и еквивалентни средства за 

достъп, като достъп до неизползвани 

оптични влакна. Националните 

регулаторни органи следва да оценяват 

заварените повторно използваеми 

активи на пасивната инфраструктура на 

основата на регулаторната счетоводна 

стойност, без натрупаната амортизация 

към момента на изчисляването и 

индексирана с подходящ ценови индекс, 

например индекса на цените на дребно, 

като изключват активите, напълно 

амортизирани през период от не по-

малко от 40 години, които все още се 

използват. 

Or. en 

Обосновка 

В съответствие с член 104 от Правилника за дейността това изменение е необходимо 

по наложителни причини, свързани с вътрешната логика на текста. 

 

Изменение  257 

Херберт Ройл, Маркус Пипер, Ангелика Ниблер 

 

Предложение за директива 

Съображение 172 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(172) Активите на пасивната 

инфраструктура, които могат да 

поддържат дадена електронна 

съобщителна мрежа, са от решаващо 

значение за успешното разгръщане на 

новите мрежи с много голям капацитет 

поради високите разходи за 

дублирането им и с използването им 

може да се реализират значителни 

икономии. Ето защо, в допълнение към 

правилата за физическата 

инфраструктура, определени в 

Директива 2014/61/ЕС, е необходима 

специална мярка за тези случаи, когато 

активите на пасивната инфраструктура 

са собственост на оператор, определен 

като притежаващ значителна пазарна 

сила. Когато тези активи са налице и 

могат да бъдат повторно използвани, 

положителното въздействие на 

постигането на действителен достъп до 

тях при разгръщането на конкурентни 

инфраструктури е много голямо и 

поради това е необходимо да се 

гарантира, че достъпът до такива активи 

може да се използва като самостоятелна 

корективна мярка за подобряване на 

конкурентната динамика и 

разгръщането във всеки пазар надолу по 

веригата, която може да се разгледа 

преди да се оцени необходимостта от 

налагане на други евентуални 

корективни мерки, а не само като 

допълнителна мярка за други продукти 

или услуги на едро или като мярка, 

ограничена до предприятията, които се 

възползват от такива продукти или 

услуги на едро. Националните 

регулаторни органи следва да оценяват 

заварените повторно използваеми 

активи на пасивната инфраструктура на 

основата на регулаторната счетоводна 

стойност, без натрупаната амортизация 

към момента на изчисляването и 

индексирана с подходящ ценови индекс, 

например индекса на цените на дребно, 

(172) Активите на пасивната 

инфраструктура, които могат да 

поддържат дадена електронна 

съобщителна мрежа, или пасивната 

инфраструктура, като например 

неактивните проводници, са от 

решаващо значение за успешното 

разгръщане на новите мрежи с много 

голям капацитет поради високите 

разходи за дублирането им и с 

използването им може да се реализират 

значителни икономии. Ето защо, в 

допълнение към правилата за 

физическата инфраструктура, 

определени в Директива 2014/61/ЕС, е 

необходима специална мярка за тези 

случаи, когато активите на пасивната 

инфраструктура са собственост на 

оператор, определен като притежаващ 

значителна пазарна сила. Когато тези 

активи или пасивната 

инфраструктура са налице и могат да 

бъдат повторно използвани, 

положителното въздействие на 

постигането на действителен достъп до 

тях при разгръщането на конкурентни 

инфраструктури е много голямо и 

поради това е необходимо да се 

гарантира, че достъпът до такива активи 

може да се използва като самостоятелна 

корективна мярка за подобряване на 

конкурентната динамика и 

разгръщането във всеки пазар надолу по 

веригата, която може да се разгледа 

преди да се оцени необходимостта от 

налагане на други евентуални 

корективни мерки, а не само като 

допълнителна мярка за други продукти 

или услуги на едро или като мярка, 

ограничена до предприятията, които се 

възползват от такива продукти или 

услуги на едро. Националните 

регулаторни органи следва да оценяват 

заварените повторно използваеми 

активи на пасивната инфраструктура на 

основата на регулаторната счетоводна 
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като изключват активите, напълно 

амортизирани през период от не по-

малко от 40 години, които все още се 

използват. 

стойност, без натрупаната амортизация 

към момента на изчисляването и 

индексирана с подходящ ценови индекс, 

например индекса на цените на дребно, 

като изключват активите, напълно 

амортизирани през период от не по-

малко от 40 години, които все още се 

използват. 

Or. de 

 

Изменение  258 

Вернер Ланген, Норберт Линс, Сабине Ферхайен 

 

Предложение за директива 

Съображение 173 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(173) Когато налагат задължения за 

достъпа до нови и усъвършенствани 

инфраструктури, националните 

регулаторни органи следва да 

гарантират, че условията за достъп 

отразяват обстоятелствата, които стоят 

зад решението за инвестиране, като 

вземат предвид наред с другото 

разходите за изграждане, очаквания 

темп на възприемане на новите 

продукти и услуги и очакваните 

равнища на цени на дребно. Освен това 

националните регулаторни органи, за да 

могат да гарантират сигурност на 

инвеститорите за целите на 

планирането, следва да могат да 

определят, ако е приложимо, реда и 

условията за достъп, които да остават 

съгласувани в продължение на 

определени подходящи периоди на 

преглед на пазара. Ако се сметне за 

уместно налагането на ценови контрол, 

тези ред и условия може да включват 

договорености относно 

ценообразуването, които зависят от 

обемите или от продължителността на 

договора в съответствие с правото на 

(173) Когато налагат задължения за 

достъпа до нови и усъвършенствани 

инфраструктури, националните 

регулаторни органи следва да 

гарантират, че условията за достъп 

отразяват обстоятелствата, които стоят 

зад решението за инвестиране, като 

вземат предвид наред с другото 

разходите за изграждане, очаквания 

темп на възприемане на новите 

продукти и услуги и очакваните 

равнища на цени на дребно. Освен това 

националните регулаторни органи, за да 

могат да гарантират сигурност на 

инвеститорите за целите на 

планирането, следва да могат да 

определят, ако е приложимо, реда и 

условията за достъп, които да остават 

съгласувани в продължение на 

определени подходящи периоди на 

преглед на пазара. Ако се сметне за 

уместно налагането на ценови контрол, 

тези ред и условия може да включват 

договорености относно 

ценообразуването, които зависят от 

обемите или от продължителността на 

договора в съответствие с правото на 
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Съюза и при условие че нямат 

дискриминационен ефект. Всички 

наложени условия за достъп следва да 

зачитат необходимостта от съхраняване 

на ефективната конкуренция в услугите 

за потребителите и предприятията. 

Съюза и при условие че нямат 

дискриминационен ефект. Всички 

наложени условия за достъп следва да 

зачитат необходимостта от съхраняване 

на ефективната конкуренция в услугите 

за потребителите и предприятията. 

Всяко задължение следва да се 

оценява поотделно; с едно единствено 

изключение, не съществува йерархия 

между задълженията, които 

националните регулаторни органи 

могат да налагат. В съответствие с 

принципа на пропорционалност обаче 

задължение във връзка с достъпа до 

специфична мрежова 

инфраструктура и нейното 

използване следва да бъде налагано 

само ако задължението за достъп до 

строителна инфраструктура или не е 

наложено, или вероятно не е 

наложено ефективно. 

Or. de 

 

Изменение  259 

Михал Бони 

 

Предложение за директива 

Съображение 173 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(173) Когато налагат задължения за 

достъпа до нови и усъвършенствани 

инфраструктури, националните 

регулаторни органи следва да 

гарантират, че условията за достъп 

отразяват обстоятелствата, които стоят 

зад решението за инвестиране, като 

вземат предвид наред с другото 

разходите за изграждане, очаквания 

темп на възприемане на новите 

продукти и услуги и очакваните 

равнища на цени на дребно. Освен това 

националните регулаторни органи, за да 

могат да гарантират сигурност на 

(173) Когато налагат задължения за 

достъпа до нови и усъвършенствани 

инфраструктури, националните 

регулаторни органи следва да 

гарантират, че условията за достъп 

отразяват обстоятелствата, които стоят 

зад решението за инвестиране, като 

вземат предвид наред с другото 

разходите за изграждане, очаквания 

темп на възприемане на новите 

продукти и услуги и очакваните 

равнища на цени на дребно. Освен това 

националните регулаторни органи, за да 

могат да гарантират сигурност на 
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инвеститорите за целите на 

планирането, следва да могат да 

определят, ако е приложимо, реда и 

условията за достъп, които да остават 

съгласувани в продължение на 

определени подходящи периоди на 

преглед на пазара. Ако се сметне за 

уместно налагането на ценови контрол, 

тези ред и условия може да включват 

договорености относно 

ценообразуването, които зависят от 

обемите или от продължителността на 

договора в съответствие с правото на 

Съюза и при условие че нямат 

дискриминационен ефект. Всички 

наложени условия за достъп следва да 

зачитат необходимостта от съхраняване 

на ефективната конкуренция в услугите 

за потребителите и предприятията. 

инвеститорите за целите на 

планирането, следва да могат да 

определят, ако е приложимо, реда и 

условията за достъп, които да остават 

съгласувани в продължение на 

определени подходящи периоди на 

преглед на пазара. Ако се сметне за 

уместно налагането на ценови контрол, 

тези ред и условия може да включват 

договорености относно 

ценообразуването, които зависят от 

обемите или от продължителността на 

договора в съответствие с правото на 

Съюза и при условие че нямат 

дискриминационен ефект. Всички 

наложени условия за достъп следва да 

зачитат необходимостта от съхраняване 

на ефективната конкуренция в услугите 

за потребителите и предприятията. 

Всяко задължение се оценява отделно 

и между различните задължения, 

които националните регулаторни 

органи могат да наложат, няма 

йерархия с едно изключение. В 

съответствие с принципа на 

пропорционалност задължението за 

предоставяне на достъп до и за 

използване на конкретни мрежови 

съоръжения се налага само ако 

задължението за осигуряване на 

достъп до гражданско строителство 

не е или е малко вероятно да бъде 

ефективно. 

Or. en 

Обосновка 

В съображение 173 следва да се изясни, че задължението за предоставяне на достъп 

до и за използване на конкретни мрежови съоръжения се налага само ако 

задължението за осигуряване на достъп до гражданско строителство не е или е 

малко вероятно да бъде ефективно. 

 

Изменение  260 

Давид Борели, Дарио Тамбурано 
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Предложение за директива 

Съображение 175 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(175) В географски райони, където в 

перспектива може да се очакват две 

мрежи за достъп, е по-вероятно 

крайните потребители да имат 

полза от подобрения в качеството 

чрез конкуренция на основата на 

инфраструктурата, отколкото в 

райони, където съществува само една 

мрежа. Адекватността на 

конкуренцията по други параметри, 

например цена и избор, вероятно ще 

зависи от националните и местните 

обстоятелства, свързани с 

конкуренцията. Когато поне един от 

мрежовите оператори предлага 

достъп на едро нa заинтересовани 

предприятия при разумни търговски 

условия, което позволява устойчива 

конкуренция на пазара на дребно, 

вероятно няма да е необходимо 

националните регулаторни органи да 

налагат или поддържат задължения 

за достъп на едро на базата на 

значителна пазарна сила извън 

достъпа до гражданска 

инфраструктура и поради това могат 

да разчитат на прилагането на 

общите правила на конкуренцията. 

Това важи с още по-голяма сила, ако и 

двата мрежови операторa предлагат 

достъп на едро при разумни търговски 

условия. И в двата случая може да е 

по-подходящо националните 

регулаторни органи да разчитат на 

специфично ex-post наблюдение. 

Когато в перспектива на пазара 

присъстват или се очаква да 

присъстват три мрежови операторa, 

които да се конкурират устойчиво на 

едни и същи пазари на едро и дребно 

(например както при мобилните, а в 

някои географски райони — при 

фиксираните мрежи, особено когато 

заличава се 
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има действителен достъп до 

гражданска инфраструктура и/или 

съвместно инвестиране, така че 

трима или повече оператори имат 

ефективен контрол върху 

необходимите активи на мрежите за 

достъп, за да отговорят на 

търсенето на дребно), по-малко 

вероятно е националните 

регулаторни органи да определят 

даден оператор като имащ 

значителна пазарна сила, освен ако не 

установят, че е налице колективно 

господстващо положение, или ако 

всяко от въпросните предприятия 

има значителна пазарна сила на 

обособени пазари на едро, какъвто е 

случаят с пазарите за терминиране 

на гласови повиквания. Прилагането 

на общите правила за конкуренцията 

на такива пазари, характеризиращи 

се с устойчива и ефективна 

конкуренция на основата на 

инфраструктура, следва да е 

достатъчно. 

Or. en 

Обосновка 

В текста не се вземат предвид констатациите на ОЕРЕС относно проблемите, 

свързани с пазари, които се определят като „силно олигополни“. Заключението на 

ОЕРЕС, че „двама не са достатъчни“, не е отразено в съображението. 

 

Изменение  261 

Хосе Бланко Лопес, Инмакулада Родригес-Пинеро Фернандес, Соледад Кабесон 

Руис 

 

Предложение за директива 

Съображение 175 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(175) В географски райони, където в 

перспектива може да се очакват две 

мрежи за достъп, е по-вероятно 

заличава се 
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крайните потребители да имат 

полза от подобрения в качеството 

чрез конкуренция на основата на 

инфраструктурата, отколкото в 

райони, където съществува само една 

мрежа. Адекватността на 

конкуренцията по други параметри, 

например цена и избор, вероятно ще 

зависи от националните и местните 

обстоятелства, свързани с 

конкуренцията. Когато поне един от 

мрежовите оператори предлага 

достъп на едро нa заинтересовани 

предприятия при разумни търговски 

условия, което позволява устойчива 

конкуренция на пазара на дребно, 

вероятно няма да е необходимо 

националните регулаторни органи да 

налагат или поддържат задължения 

за достъп на едро на базата на 

значителна пазарна сила извън 

достъпа до гражданска 

инфраструктура и поради това могат 

да разчитат на прилагането на 

общите правила на конкуренцията. 

Това важи с още по-голяма сила, ако и 

двата мрежови операторa предлагат 

достъп на едро при разумни търговски 

условия. И в двата случая може да е 

по-подходящо националните 

регулаторни органи да разчитат на 

специфично ex-post наблюдение. 

Когато в перспектива на пазара 

присъстват или се очаква да 

присъстват три мрежови операторa, 

които да се конкурират устойчиво на 

едни и същи пазари на едро и дребно 

(например както при мобилните, а в 

някои географски райони — при 

фиксираните мрежи, особено когато 

има действителен достъп до 

гражданска инфраструктура и/или 

съвместно инвестиране, така че 

трима или повече оператори имат 

ефективен контрол върху 

необходимите активи на мрежите за 

достъп, за да отговорят на 

търсенето на дребно), по-малко 
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вероятно е националните 

регулаторни органи да определят 

даден оператор като имащ 

значителна пазарна сила, освен ако не 

установят, че е налице колективно 

господстващо положение, или ако 

всяко от въпросните предприятия 

има значителна пазарна сила на 

обособени пазари на едро, какъвто е 

случаят с пазарите за терминиране 

на гласови повиквания. Прилагането 

на общите правила за конкуренцията 

на такива пазари, характеризиращи 

се с устойчива и ефективна 

конкуренция на основата на 

инфраструктура, следва да е 

достатъчно. 

Or. en 

 

Изменение  262 

Миапетра Кумпула-Натри, Дан Ника, Едуар Мартен, Зигмантас Балчитис, Виктор 

Негреску, Йепе Кофод 

 

Предложение за директива 

Съображение 175 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(175) В географски райони, където в 

перспектива може да се очакват две 

мрежи за достъп, е по-вероятно 

крайните потребители да имат 

полза от подобрения в качеството 

чрез конкуренция на основата на 

инфраструктурата, отколкото в 

райони, където съществува само една 

мрежа. Адекватността на 

конкуренцията по други параметри, 

например цена и избор, вероятно ще 

зависи от националните и местните 

обстоятелства, свързани с 

конкуренцията. Когато поне един от 

мрежовите оператори предлага 

достъп на едро нa заинтересовани 

предприятия при разумни търговски 

заличава се 
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условия, което позволява устойчива 

конкуренция на пазара на дребно, 

вероятно няма да е необходимо 

националните регулаторни органи да 

налагат или поддържат задължения 

за достъп на едро на базата на 

значителна пазарна сила извън 

достъпа до гражданска 

инфраструктура и поради това могат 

да разчитат на прилагането на 

общите правила на конкуренцията. 

Това важи с още по-голяма сила, ако и 

двата мрежови операторa предлагат 

достъп на едро при разумни търговски 

условия. И в двата случая може да е 

по-подходящо националните 

регулаторни органи да разчитат на 

специфично ex-post наблюдение. 

Когато в перспектива на пазара 

присъстват или се очаква да 

присъстват три мрежови операторa, 

които да се конкурират устойчиво на 

едни и същи пазари на едро и дребно 

(например както при мобилните, а в 

някои географски райони — при 

фиксираните мрежи, особено когато 

има действителен достъп до 

гражданска инфраструктура и/или 

съвместно инвестиране, така че 

трима или повече оператори имат 

ефективен контрол върху 

необходимите активи на мрежите за 

достъп, за да отговорят на 

търсенето на дребно), по-малко 

вероятно е националните 

регулаторни органи да определят 

даден оператор като имащ 

значителна пазарна сила, освен ако не 

установят, че е налице колективно 

господстващо положение, или ако 

всяко от въпросните предприятия 

има значителна пазарна сила на 

обособени пазари на едро, какъвто е 

случаят с пазарите за терминиране 

на гласови повиквания. Прилагането 

на общите правила за конкуренцията 

на такива пазари, характеризиращи 

се с устойчива и ефективна 



 

AM\1122801BG.docx 145/187 PE602.947v01-00 

 BG 

конкуренция на основата на 

инфраструктура, следва да е 

достатъчно. 

Or. en 

Обосновка 

The recital ignores the importance of effective access regulation in ensuring competitive 

outcomes in both monopolistic and oligopolistic markets. When retail competition is effective, 

it is often based on regulated wholesale access, especially SMP. Technical and economic 

nature of access is often critical in determining if it truly contributes to the goal of achieving 

effective competition and as such we should not make a mistake to remove regulation only 

because the retail market is competitive. Also, BEREC points out the problems of ‘tight 

oligopolies’ in EU markets and that existing regulatory tools are not able to tackle them. 

 

Изменение  263 

Мишел Раймон 

от името на групата Verts/ALE 

Юлия Реда, Мариза Матиаш, Корнелия Ернст 

 

Предложение за директива 

Съображение 175 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(175) В географски райони, където в 

перспектива може да се очакват две 

мрежи за достъп, е по-вероятно 

крайните потребители да имат 

полза от подобрения в качеството 

чрез конкуренция на основата на 

инфраструктурата, отколкото в 

райони, където съществува само една 

мрежа. Адекватността на 

конкуренцията по други параметри, 

например цена и избор, вероятно ще 

зависи от националните и местните 

обстоятелства, свързани с 

конкуренцията. Когато поне един от 

мрежовите оператори предлага 

достъп на едро нa заинтересовани 

предприятия при разумни търговски 

условия, което позволява устойчива 

конкуренция на пазара на дребно, 

вероятно няма да е необходимо 

заличава се 
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националните регулаторни органи да 

налагат или поддържат задължения 

за достъп на едро на базата на 

значителна пазарна сила извън 

достъпа до гражданска 

инфраструктура и поради това могат 

да разчитат на прилагането на 

общите правила на конкуренцията. 

Това важи с още по-голяма сила, ако и 

двата мрежови операторa предлагат 

достъп на едро при разумни търговски 

условия. И в двата случая може да е 

по-подходящо националните 

регулаторни органи да разчитат на 

специфично ex-post наблюдение. 

Когато в перспектива на пазара 

присъстват или се очаква да 

присъстват три мрежови операторa, 

които да се конкурират устойчиво на 

едни и същи пазари на едро и дребно 

(например както при мобилните, а в 

някои географски райони — при 

фиксираните мрежи, особено когато 

има действителен достъп до 

гражданска инфраструктура и/или 

съвместно инвестиране, така че 

трима или повече оператори имат 

ефективен контрол върху 

необходимите активи на мрежите за 

достъп, за да отговорят на 

търсенето на дребно), по-малко 

вероятно е националните 

регулаторни органи да определят 

даден оператор като имащ 

значителна пазарна сила, освен ако не 

установят, че е налице колективно 

господстващо положение, или ако 

всяко от въпросните предприятия 

има значителна пазарна сила на 

обособени пазари на едро, какъвто е 

случаят с пазарите за терминиране 

на гласови повиквания. Прилагането 

на общите правила за конкуренцията 

на такива пазари, характеризиращи 

се с устойчива и ефективна 

конкуренция на основата на 

инфраструктура, следва да е 
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достатъчно. 

Or. en 

Обосновка 

The recital presents a distorted and inadequate narrative of the evolution and status of 

different telecom market outcomes in the EU and should be deleted. It ignores the crucial role 

effective access regulation has in ensuring competitive outcomes in both monopolistic and 

oligopolistic (2 or more strong players) markets. When retail competition is effective it is 

often based on regulated wholesale access, especially SMP. It would therefore be mistaken to 

remove this regulation just because the retail market is competitive. The text does not take 

into account BEREC findings on the problems related to markets qualified as ‘tight 

oligopolies’ and the inadequacy of existing regulatory tools to tackle them. BEREC’s 

conclusion that “two is not enough” isn’t reflected by this recital. Markets like Belgium and 

the Netherlands, already with oligopolistic structures, would be left as they are today. 

 

Изменение  264 

Фулвио Мартушело 

 

Предложение за директива 

Съображение 175 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(175) В географски райони, където в 

перспектива може да се очакват две 

мрежи за достъп, е по-вероятно 

крайните потребители да имат 

полза от подобрения в качеството 

чрез конкуренция на основата на 

инфраструктурата, отколкото в 

райони, където съществува само една 

мрежа. Адекватността на 

конкуренцията по други параметри, 

например цена и избор, вероятно ще 

зависи от националните и местните 

обстоятелства, свързани с 

конкуренцията. Когато поне един от 

мрежовите оператори предлага 

достъп на едро нa заинтересовани 

предприятия при разумни търговски 

условия, което позволява устойчива 

конкуренция на пазара на дребно, 

вероятно няма да е необходимо 

националните регулаторни органи да 

заличава се 
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налагат или поддържат задължения 

за достъп на едро на базата на 

значителна пазарна сила извън 

достъпа до гражданска 

инфраструктура и поради това могат 

да разчитат на прилагането на 

общите правила на конкуренцията. 

Това важи с още по-голяма сила, ако и 

двата мрежови операторa предлагат 

достъп на едро при разумни търговски 

условия. И в двата случая може да е 

по-подходящо националните 

регулаторни органи да разчитат на 

специфично ex-post наблюдение. 

Когато в перспектива на пазара 

присъстват или се очаква да 

присъстват три мрежови операторa, 

които да се конкурират устойчиво на 

едни и същи пазари на едро и дребно 

(например както при мобилните, а в 

някои географски райони — при 

фиксираните мрежи, особено когато 

има действителен достъп до 

гражданска инфраструктура и/или 

съвместно инвестиране, така че 

трима или повече оператори имат 

ефективен контрол върху 

необходимите активи на мрежите за 

достъп, за да отговорят на 

търсенето на дребно), по-малко 

вероятно е националните 

регулаторни органи да определят 

даден оператор като имащ 

значителна пазарна сила, освен ако не 

установят, че е налице колективно 

господстващо положение, или ако 

всяко от въпросните предприятия 

има значителна пазарна сила на 

обособени пазари на едро, какъвто е 

случаят с пазарите за терминиране 

на гласови повиквания. Прилагането 

на общите правила за конкуренцията 

на такива пазари, характеризиращи 

се с устойчива и ефективна 

конкуренция на основата на 

инфраструктура, следва да е 

достатъчно. 
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Or. en 

 

Изменение  265 

Кая Калас 

 

Предложение за директива 

Съображение 175 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(175) В географски райони, където в 

перспектива може да се очакват две 

мрежи за достъп, е по-вероятно 

крайните потребители да имат полза от 

подобрения в качеството чрез 

конкуренция на основата на 

инфраструктурата, отколкото в райони, 

където съществува само една мрежа. 

Адекватността на конкуренцията по 

други параметри, например цена и 

избор, вероятно ще зависи от 

националните и местните обстоятелства, 

свързани с конкуренцията. Когато поне 

един от мрежовите оператори предлага 

достъп на едро нa заинтересовани 

предприятия при разумни търговски 

условия, което позволява устойчива 

конкуренция на пазара на дребно, 

вероятно няма да е необходимо 

националните регулаторни органи да 

налагат или поддържат задължения за 

достъп на едро на базата на значителна 

пазарна сила извън достъпа до 

гражданска инфраструктура и поради 

това могат да разчитат на прилагането 

на общите правила на конкуренцията. 

Това важи с още по-голяма сила, ако и 

двата мрежови операторa предлагат 

достъп на едро при разумни търговски 

условия. И в двата случая може да е по-

подходящо националните регулаторни 

органи да разчитат на специфично ex-

post наблюдение. Когато в перспектива 

на пазара присъстват или се очаква да 

присъстват три мрежови операторa, 

които да се конкурират устойчиво на 

(175) В географски райони, където в 

перспектива може да се очакват две 

мрежи за достъп, е по-вероятно 

крайните потребители да имат полза от 

подобрения в качеството чрез 

конкуренция на основата на 

инфраструктурата, отколкото в райони, 

където съществува само една мрежа. 

Адекватността на конкуренцията по 

други параметри, например цена и 

избор, вероятно ще зависи от 

националните и местните обстоятелства, 

свързани с конкуренцията. Когато поне 

един от мрежовите оператори предлага 

достъп на едро нa заинтересовани 

предприятия при разумни търговски 

условия, което позволява дългосрочна 

устойчива конкуренция на относимите 

пазари, вероятно няма да е необходимо 

националните регулаторни органи да 

налагат или поддържат задължения за 

достъп на едро на базата на значителна 

пазарна сила извън достъпа до 

гражданска инфраструктура и поради 

това могат да разчитат на прилагането 

на общите правила на конкуренцията. 

Това важи с още по-голяма сила, ако и 

двата мрежови операторa предлагат 

достъп на едро при разумни търговски 

условия. И в двата случая може да е по-

подходящо националните регулаторни 

органи да разчитат на специфично ex-

post наблюдение. Когато в перспектива 

на пазара присъстват или се очаква да 

присъстват три мрежови операторa, 

които да се конкурират устойчиво на 
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едни и същи пазари на едро и дребно 

(например както при мобилните, а в 

някои географски райони — при 

фиксираните мрежи, особено когато има 

действителен достъп до гражданска 

инфраструктура и/или съвместно 

инвестиране, така че трима или повече 

оператори имат ефективен контрол 

върху необходимите активи на мрежите 

за достъп, за да отговорят на търсенето 

на дребно), по-малко вероятно е 

националните регулаторни органи да 

определят даден оператор като имащ 

значителна пазарна сила, освен ако не 

установят, че е налице колективно 

господстващо положение, или ако всяко 

от въпросните предприятия има 

значителна пазарна сила на обособени 

пазари на едро, какъвто е случаят с 

пазарите за терминиране на гласови 

повиквания. Прилагането на общите 

правила за конкуренцията на такива 

пазари, характеризиращи се с устойчива 

и ефективна конкуренция на основата на 

инфраструктура, следва да е достатъчно. 

едни и същи пазари на едро и дребно 

(например както при мобилните, а в 

някои географски райони – при 

фиксираните мрежи, особено когато има 

действителен достъп до гражданска 

инфраструктура и/или съвместно 

инвестиране, така че трима или повече 

оператори имат ефективен контрол 

върху необходимите активи на мрежите 

за достъп, за да отговорят на търсенето 

на дребно), по-малко вероятно е 

националните регулаторни органи да 

определят даден оператор като имащ 

значителна пазарна сила, освен ако не 

установят, че е налице колективно 

господстващо положение или 

значително препятствие пред 

ефективната конкуренция, или ако 

всяко от въпросните предприятия има 

значителна пазарна сила на обособени 

пазари на едро, какъвто е случаят с 

пазарите за терминиране на гласови 

повиквания. Прилагането на общите 

правила за конкуренцията на такива 

пазари, характеризиращи се с устойчива 

и ефективна конкуренция на основата на 

инфраструктура, следва да е достатъчно. 

Or. en 

Обосновка 

В съответствие с член 104 от Правилника за дейността това изменение е необходимо 

по наложителни причини, свързани с вътрешната логика на текста. 

 

Изменение  266 

Кая Калас 

 

Предложение за директива 

Съображение 177 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(177) Ценовият контрол може да е 

необходим, когато анализът на даден 

пазар разкрива неефективност на 

(177) Ценовият контрол може да е 

необходим, когато анализът на даден 

пазар разкрива неефективност на 
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конкуренцията. По-конкретно 

операторите със значителна пазарна 

сила следва да избягват ценовото 

притискане, при което разликата между 

цените им на дребно и цените на 

връзката и/или достъпа за конкуренти, 

които предлагат сходни услуги на 

дребно, не е достатъчна за осигуряване 

на устойчива конкуренция. Когато 

националните регулаторни органи 

изчисляват себестойността на 

възложена по настоящата директива 

услуга, е уместно да се допусне 

разумна възвращаемост на 

използвания капитал, включително 

подходящи разходи за труд и 

строителство, като стойността на 

капитала се коригира при 

необходимост от отразяване на 

актуализираната стойност на 

активите и ефективността на 

дейността. Методът на възстановяване 

на разходите следва да се прилага към 

съществуващото положение, като се 

отчита необходимостта от повишаване 

на ефективността, от устойчива 

конкуренция и от изграждането на 

мрежи с много голям капацитет, и по 

този начин се извлече максималната 

полза за крайните ползватели, и следва 

да е съобразен с необходимостта от 

предвидими и стабилни цени на едро, 

което ще бъде от полза за всички 

оператори, изграждащи нови и 

усъвършенствани мрежи в съответствие 

с насоките на Комисията70. 

конкуренцията. По-конкретно 

операторите със значителна пазарна 

сила следва да избягват ценовото 

притискане, при което разликата между 

цените им на дребно и цените на 

връзката и/или достъпа за конкуренти, 

които предлагат сходни услуги на 

дребно, не е достатъчна за осигуряване 

на устойчива конкуренция. Методът на 

възстановяване на разходите следва да 

се прилага към съществуващото 

положение, като се отчита 

необходимостта от повишаване на 

ефективността, от устойчива 

конкуренция и от изграждането на 

мрежи с много голям капацитет, и по 

този начин се извлече максималната 

полза за крайните ползватели, и следва 

да е съобразен с необходимостта от 

предвидими и стабилни цени на едро, 

което ще бъде от полза за всички 

оператори, изграждащи нови и 

усъвършенствани мрежи в съответствие 

с насоките на Комисията70. 

_________________ _________________ 

70 Препоръка 2013/466/ЕС на Комисията 

от 11 септември 2013 г. относно 

съгласувани задължения за недопускане 

на дискриминация и методологии за 

определяне на разходите с цел 

насърчаване на конкуренцията и 

подобряване на средата за инвестиции в 

широколентова инфраструктура, OВ L 

251, 21.9.2013 г., стр. 13. 

70 Препоръка 2013/466/ЕС на Комисията 

от 11 септември 2013 г. относно 

съгласувани задължения за недопускане 

на дискриминация и методологии за 

определяне на разходите с цел 

насърчаване на конкуренцията и 

подобряване на средата за инвестиции в 

широколентова инфраструктура, OВ L 

251, 21.9.2013 г., стр. 13. 
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Or. en 

Обосновка 

В съответствие с член 104 от Правилника за дейността това изменение е необходимо 

по наложителни причини, свързани с вътрешната логика на текста. 

 

Изменение  267 

Кая Калас 

 

Предложение за директива 

Съображение 178 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(178) Поради несигурността 

относно темповете на растеж на 

търсенето на услугите за 

широколентов достъп от следващо 

поколение е важно да се позволи на 

операторите, инвестиращи в нови 

или усъвършенствани мрежи, 

известна гъвкавост на 

ценообразуването, за да се насърчат 

ефективните инвестиции и иновации. 

За да се предотвратят завишените 

цени на пазари, където има 

оператори със значителна пазарна 

сила, гъвкавостта на 

ценообразуването следва да бъде 

съчетана с допълнителни 

предохранителни мерки за защита на 

конкуренцията и интересите на 

крайните ползватели, като например 

строги задължения за недопускане на 

дискриминация, мерки за осигуряване 

на техническа и икономическа 

възпроизводимост на продуктите 

надолу по веригата и очевиден 

конкурентен натиск върху цените на 

дребно в резултат на 

инфраструктурна конкуренция или 

обвързаност на цените, произтичаща 

от други регулирани продукти за 

достъп, или и двете. Тези 

предохранителни мерки за защита на 

конкуренцията не засягат 

заличава се 
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възможността националните 

регулаторни органи да определят 

други обстоятелства, при които би 

било уместно да не се налагат 

регулирани цени за някои входове за 

достъп на едро, като например 

когато голямата еластичност на 

цените на търсенето от страна на 

крайните ползватели прави неизгодно 

за оператора със значителна пазарна 

сила да налага цени, чувствително по-

високи от тези на конкурентите си. 

Or. en 

Обосновка 

В съответствие с член 104 от Правилника за дейността това изменение е необходимо 

по наложителни причини, свързани с вътрешната логика на текста. 

 

Изменение  268 

Анна Заборска, Иван Щефанец 

 

Предложение за директива 

Съображение 178 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(178) Поради несигурността относно 

темповете на растеж на търсенето на 

услугите за широколентов достъп от 

следващо поколение е важно да се 

позволи на операторите, инвестиращи в 

нови или усъвършенствани мрежи, 

известна гъвкавост на 

ценообразуването, за да се насърчат 

ефективните инвестиции и иновации. За 

да се предотвратят завишените цени на 

пазари, където има оператори със 

значителна пазарна сила, гъвкавостта на 

ценообразуването следва да бъде 

съчетана с допълнителни 

предохранителни мерки за защита на 

конкуренцията и интересите на 

крайните ползватели, като например 

строги задължения за недопускане на 

(178) Поради несигурността относно 

темповете на растеж на търсенето на 

услугите за широколентов достъп от 

следващо поколение е важно да се 

позволи на операторите, инвестиращи в 

нови или усъвършенствани мрежи, 

известна гъвкавост на 

ценообразуването, за да се насърчат 

ефективните инвестиции и иновации. За 

да се предотвратят завишените цени на 

пазари, където има оператори със 

значителна пазарна сила, гъвкавостта на 

ценообразуването следва да бъде 

съчетана с допълнителни 

предохранителни мерки за защита на 

конкуренцията и интересите на 

крайните ползватели, като например 

ефективни задължения за недопускане 
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дискриминация, мерки за осигуряване 

на техническа и икономическа 

възпроизводимост на продуктите надолу 

по веригата и очевиден конкурентен 

натиск върху цените на дребно в 

резултат на инфраструктурна 

конкуренция или обвързаност на 

цените, произтичаща от други 

регулирани продукти за достъп, или и 

двете. Тези предохранителни мерки за 

защита на конкуренцията не засягат 

възможността националните 

регулаторни органи да определят други 

обстоятелства, при които би било 

уместно да не се налагат регулирани 

цени за някои входове за достъп на 

едро, като например когато голямата 

еластичност на цените на търсенето от 

страна на крайните ползватели прави 

неизгодно за оператора със значителна 

пазарна сила да налага цени, 

чувствително по-високи от тези на 

конкурентите си. 

на дискриминация, мерки за 

осигуряване на техническа и 

икономическа възпроизводимост на 

продуктите надолу по веригата и 

очевиден конкурентен натиск върху 

цените на дребно в резултат на 

инфраструктурна конкуренция. За тази 

цел е важно да се гарантира, че всяка 

предохранителна мярка, която 

ограничава гъвкавостта на 

ценообразуването, няма отрицателно 

въздействие върху инвестициите в 

нови или модернизирани мрежи. Това 

включва, наред с другото, че 

контролът на цените, основан на 

цените на дребно, не трябва да води 

до равнище на регулирани цени на 

едро, което не позволява 

възстановяване на разходите, 

свързани с внедряването и 

експлоатацията на нови мрежи, и по 

този начин до ситуация, при която 

инвестиращият оператор е поставен 

в по-неблагоприятно положение от 

неинвестиращите търсещи достъп. 

Тези предохранителни мерки за защита 

на конкуренцията не засягат 

възможността националните 

регулаторни органи да определят други 

обстоятелства, при които би било 

уместно да не се налагат регулирани 

цени за някои входове за достъп на 

едро, като например когато голямата 

еластичност на цените на търсенето от 

страна на крайните ползватели прави 

неизгодно за оператора със значителна 

пазарна сила да налага цени, 

чувствително по-високи от тези на 

конкурентите си. 

Or. en 

 

Изменение  269 

Анна Заборска, Иван Щефанец 

 

Предложение за директива 
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Съображение 180 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(180) Системата на таксуване на 

едро за терминирането на гласови 

повиквания в Съюза се основава на 

принципа, че плаща мрежата на 

повикващата страна. Анализ на 

заменяемостта на търсенето и 

предлагането показва, че 

понастоящем и в близко бъдеще все 

още няма заместители на едро, които 

могат да ограничат таксите за 

терминиране в дадена мрежа. Като се 

вземе предвид и естеството на 

двупосочен достъп на пазарите за 

терминиране, евентуалните 

проблеми пред конкуренцията 

включват и кръстосано субсидиране 

между операторите. Тези 

потенциални проблеми са общи за 

фиксираните и мобилните пазари за 

терминиране на гласови повиквания. 

Следователно, с оглед възможността 

и стимулите на терминиращите 

оператори да увеличават цените 

значително над себестойността, 

разходоориентираността се счита за 

най-подходящият начин на намеса, с 

който да се преодолее този проблем в 

средносрочен план. 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  270 

Анна Заборска, Иван Щефанец 

 

Предложение за директива 

Съображение 181 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(181) За да се намали по съгласуван 

начин в целия Съюз регулаторната 

тежест във връзка с преодоляването 

заличава се 
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на проблемите пред конкуренцията, 

свързани с терминирането на гласови 

повиквания на едро, с настоящата 

директива следва да се определи общ 

подход като основа за налагане на 

задължения за ценови контрол, който 

трябва да се допълни от определена 

от Комисията обвързваща обща 

методика и от технически указания, 

разработени от ОЕРЕС. 

Or. en 

 

Изменение  271 

Анна Заборска, Иван Щефанец 

 

Предложение за директива 

Съображение 182 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(182) За да се опрости определянето 

им и да се улесни налагането им, 

където е уместно, тарифите за 

терминиране на гласови повиквания 

на едро на фиксираните и мобилните 

пазари в Съюза ще се определят 

посредством делегиран акт. 

Настоящата директива следва да 

установи подробни критерии и 

параметри, на чиято основа се 

определят стойностите на 

тарифите за терминиране на гласови 

повиквания. При прилагането на този 

набор от критерии и параметри 

Комисията следва да вземе предвид 

между другото и това, че следва да 

бъдат обхванати само 

допълнителните разходи по 

предоставяне на услуги за 

терминиране на гласови повиквания 

на едро, че таксите за радиочестотен 

спектър зависят от абоната, а не от 

трафика и следователно трябва да 

бъдат изключени, че допълнителен 

спектър се разпределя предимно за 

заличава се 
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данни, поради което не е от значение 

за терминирането на гласови 

повиквания, че се отчита, че докато 

при мобилните мрежи минималният 

ефективен мащаб е поне 20% пазарен 

дял, при фиксираните мрежи по-

малките оператори могат да 

постигнат същата ефективност и да 

достигнат същия единичен разход 

както ефективния оператор, 

независимо от размера си. Когато 

определя точната максимална такса, 

Комисията следва да включи и 

подходящо претегляне, което да 

отчете общия брой на крайните 

ползватели във всяка държава членка, 

когато това е нужно предвид 

оставащите различия в разходите. 

Когато Комисията определя тази 

такса, тя следва да вземе предвид 

опита на ОЕРЕС и националните 

регулаторни органи при 

изграждането на подходящи ценови 

модели, който ще бъде от неоценима 

полза. 

Or. en 

 

Изменение  272 

Анна Заборска, Иван Щефанец 

 

Предложение за директива 

Съображение 183 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(183) Настоящата директива 

определя максималния размер на 

таксите на едро за терминиране на 

гласови повиквания за фиксирани и 

мобилни мрежи, а първоначалният 

делегиран акт ще определи точната 

такса под този размер, която ще се 

прилага от националните 

регулаторни органи. Първоначалната 

такса ще се актуализира 

заличава се 
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допълнително. На основата на 

модели на чист ДДР отдолу нагоре, 

които се прилагат понастоящем от 

националните регулатори, и като се 

прилагат горепосочените критерии, 

към момента таксите за 

терминиране на гласови повиквания 

варират между 0,4045 евроцента на 

минута и 1,226 евроцента на минута 

в мобилните мрежи и между 0,0430 

евроцента на минута и 0,1400 

евроцента на минута във 

фиксираните мрежи на най-ниското 

местно ниво на свързаност (изчислено 

като претеглена средна стойност 

между цените за силен и слаб 

трафик). Таксите варират поради 

различни местни условия и 

сравнителни ценови структури, 

които съществуват в момента, 

както и поради различното време на 

изчисляване на моделите в 

различните държави членки. Освен 

това, във фиксираните мрежи нивото 

на разходоефективните тарифи за 

терминиране зависи и от мрежовия 

слой, на който се предлага услугата за 

терминиране. 

Or. en 

 

Изменение  273 

Кая Калас 

 

Предложение за директива 

Съображение 183 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(183) Настоящата директива определя 

максималния размер на таксите на едро 

за терминиране на гласови повиквания 

за фиксирани и мобилни мрежи, а 

първоначалният делегиран акт ще 

определи точната такса под този размер, 

която ще се прилага от националните 

(183) Настоящата директива изисква 

от Комисията да определя 

посредством делегиран акт 
максималния размер на таксите на едро 

за терминиране на гласови повиквания 

за фиксирани и мобилни мрежи. 

Първоначалният делегиран акт, който 
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регулаторни органи. Първоначалната 

такса ще се актуализира допълнително. 

На основата на модели на чист ДДР 

отдолу нагоре, които се прилагат 

понастоящем от националните 

регулатори, и като се прилагат 

горепосочените критерии, към момента 

таксите за терминиране на гласови 

повиквания варират между 0,4045 

евроцента на минута и 1,226 евроцента 

на минута в мобилните мрежи и между 

0,0430 евроцента на минута и 0,1400 

евроцента на минута във фиксираните 

мрежи на най-ниското местно ниво на 

свързаност (изчислено като претеглена 

средна стойност между цените за силен 

и слаб трафик). Таксите варират поради 

различни местни условия и сравнителни 

ценови структури, които съществуват в 

момента, както и поради различното 

време на изчисляване на моделите в 

различните държави членки. Освен това, 

във фиксираните мрежи нивото на 

разходоефективните тарифи за 

терминиране зависи и от мрежовия 

слой, на който се предлага услугата за 

терминиране. 

се изисква за целта, ще определи 

точната такса под този размер, която ще 

се прилага от националните регулаторни 

органи. Първоначалната такса ще се 

актуализира допълнително. На основата 

на модели на чист ДДР отдолу нагоре, 

които се прилагат понастоящем от 

националните регулатори, и като се 

прилагат горепосочените критерии, към 

момента таксите за терминиране на 

гласови повиквания варират между 

0,4045 евроцента на минута и 1,226 

евроцента на минута в мобилните 

мрежи и между 0,0430 евроцента на 

минута и 0,1400 евроцента на минута 

във фиксираните мрежи на най-ниското 

местно ниво на свързаност (изчислено 

като претеглена средна стойност между 

цените за силен и слаб трафик). Таксите 

варират поради различни местни 

условия и сравнителни ценови 

структури, които съществуват в 

момента, както и поради различното 

време на изчисляване на моделите в 

различните държави членки. Освен това, 

във фиксираните мрежи нивото на 

разходоефективните тарифи за 

терминиране зависи и от мрежовия 

слой, на който се предлага услугата за 

терминиране. 

Or. en 

Обосновка 

В съответствие с член 104 от Правилника за дейността това изменение е необходимо 

по наложителни причини, свързани с вътрешната логика на текста. 

 

Изменение  274 

Миапетра Кумпула-Натри, Дан Ника, Едуар Мартен, Зигмантас Балчитис, Виктор 

Негреску, Карлуш Зориню, Йепе Кофод 

 

Предложение за директива 

Съображение 184 

 



 

PE602.947v01-00 160/187 AM\1122801BG.docx 

BG 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(184) Поради настоящата несигурност 

относно темповете на растеж на 

търсенето на широколентови услуги с 

много голям капацитет, както и относно 

общите икономии от мащаб и плътност, 

споразуменията за съвместно 

инвестиране предлагат значителни 

предимства чрез споделяне на разходите 

и рисковете, и дават възможност на 

малките оператори да инвестират 

икономически рационално, с което 

насърчават устойчивата дългосрочна 

конкуренция, включително в райони, 

където конкуренцията на основата на 

инфраструктура не би била ефективна. 

Когато оператор със значителна 

пазарна сила отправи открита 

покана за съвместно инвестиране при 

справедливи, разумни и 

недискриминационни условия в 

мрежови елементи, които 

значително допринасят за 

изграждането на мрежи с много 

голям капацитет, националният 

регулаторен орган принципно следва 

да не налага задължения по силата на 

настоящата директива върху новите 

мрежови елементи, като това 

решение се преразглежда при 

следващите анализи на пазара. Стига 

да отчитат надлежно бъдещите 

положителни въздействия върху 

конкуренцията на съвместните 

инвестиции на пазарите на едро и 

дребно, националните регулаторни 

органи въпреки това могат да 

сметнат за уместно, предвид 

съществуващата пазарна структура 

и динамиката, развила се при 

регулирани условия на достъп на едро, 

и при отсъствието на търговско 

предложение в този смисъл, да 

защитят правата на търсещите 

достъп, които не участват в дадена 

съвместна инвестиция, като запазят 

съществуващите продукти за достъп, 

(184) Поради настоящата несигурност 

относно темповете на растеж на 

търсенето на широколентови услуги с 

много голям капацитет, както и относно 

общите икономии от мащаб и плътност, 

споразуменията за съвместно 

инвестиране могат да предложат 

значителни предимства чрез споделяне 

на разходите и рисковете, и дават 

възможност на малките оператори да 

инвестират икономически рационално, с 

което насърчават устойчивата 

дългосрочна конкуренция, включително 

в райони, където конкуренцията на 

основата на инфраструктура не би била 

ефективна. 
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или, когато заварените мрежови 

елементи се демонтират с течение 

на времето, чрез налагане на 

продукти за достъп със сходни 

функции като тези, които са били на 

разположение в заварената 

инфраструктура. 

Or. en 

 

Изменение  275 

Ангелика Ниблер, Херберт Ройл 

 

Предложение за директива 

Съображение 184 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(184) Поради настоящата несигурност 

относно темповете на растеж на 

търсенето на широколентови услуги с 

много голям капацитет, както и относно 

общите икономии от мащаб и плътност, 

споразуменията за съвместно 

инвестиране предлагат значителни 

предимства чрез споделяне на разходите 

и рисковете, и дават възможност на 

малките оператори да инвестират 

икономически рационално, с което 

насърчават устойчивата дългосрочна 

конкуренция, включително в райони, 

където конкуренцията на основата на 

инфраструктура не би била ефективна. 

Когато оператор със значителна пазарна 

сила отправи открита покана за 

съвместно инвестиране при 

справедливи, разумни и 

недискриминационни условия в 

мрежови елементи, които значително 

допринасят за изграждането на мрежи с 

много голям капацитет, националният 

регулаторен орган принципно следва да 

не налага задължения по силата на 

настоящата директива върху новите 

мрежови елементи, като това решение 

се преразглежда при следващите 

(184) Поради настоящата несигурност 

относно темповете на растеж на 

търсенето на широколентови услуги с 

много голям капацитет, както и относно 

общите икономии от мащаб и плътност, 

споразуменията за съвместно 

инвестиране предлагат значителни 

предимства чрез споделяне на разходите 

и рисковете, и дават възможност на 

малките оператори да инвестират 

икономически рационално, с което 

насърчават устойчивата дългосрочна 

конкуренция, включително в райони, 

където конкуренцията на основата на 

инфраструктура не би била ефективна. 

Когато оператор със значителна пазарна 

сила отправи открита покана за 

съвместно инвестиране при 

справедливи, разумни и 

недискриминационни условия в 

мрежови елементи, които значително 

допринасят за изграждането на мрежи с 

много голям капацитет, националният 

регулаторен орган принципно следва да 

не налага задължения по силата на 

настоящата директива върху новите 

мрежови елементи, като това решение 

се преразглежда при следващите 
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анализи на пазара. Стига да отчитат 

надлежно бъдещите положителни 

въздействия върху конкуренцията на 

съвместните инвестиции на пазарите на 

едро и дребно, националните 

регулаторни органи въпреки това могат 

да сметнат за уместно, предвид 

съществуващата пазарна структура и 

динамиката, развила се при регулирани 

условия на достъп на едро, и при 

отсъствието на търговско предложение 

в този смисъл, да защитят правата на 

търсещите достъп, които не участват в 

дадена съвместна инвестиция, като 

запазят съществуващите продукти за 

достъп, или, когато заварените мрежови 

елементи се демонтират с течение на 

времето, чрез налагане на продукти за 

достъп със сходни функции като тези, 

които са били на разположение в 

заварената инфраструктура. 

анализи на пазара. Стига да отчитат 

надлежно бъдещите положителни 

въздействия върху конкуренцията на 

съвместните инвестиции на пазарите на 

едро и дребно, националните 

регулаторни органи въпреки това могат 

да сметнат за уместно, предвид 

съществуващата пазарна структура и 

динамиката, развила се при регулирани 

условия на достъп на едро, и при 

отсъствието на търговско предложение 

в този смисъл, да защитят правата на 

търсещите достъп, които не участват в 

дадена съвместна инвестиция, като 

запазят съществуващите продукти за 

достъп, или, когато заварените мрежови 

елементи се демонтират с течение на 

времето, чрез налагане на продукти за 

достъп със сходни функции като тези, 

които са били на разположение в 

заварената инфраструктура. 

Националните регулаторни органи 

определят ясни условия за 

съвместните инвестиции в 

съответните държави членки. 

Съвместните инвестиции трябва да 

предотвратяват поставянето на 

съинвеститорите или други 

предприятия в неблагоприятно 

конкурентно положение на пазара. 

Съвместните инвестиции 

гарантират отворен достъп за 

всички предприятия, които искат да 

участват в тях. 

Or. de 

Обосновка 

Регулаторните органи трябва да определят ясни условия за моделите за съвместни 

инвестиции. 

 

Изменение  276 

Кая Калас 

 

Предложение за директива 
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Съображение 184 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(184) Поради настоящата несигурност 

относно темповете на растеж на 

търсенето на широколентови услуги с 

много голям капацитет, както и относно 

общите икономии от мащаб и плътност, 

споразуменията за съвместно 

инвестиране предлагат значителни 

предимства чрез споделяне на разходите 

и рисковете, и дават възможност на 

малките оператори да инвестират 

икономически рационално, с което 

насърчават устойчивата дългосрочна 

конкуренция, включително в райони, 

където конкуренцията на основата на 

инфраструктура не би била ефективна. 

Когато оператор със значителна пазарна 

сила отправи открита покана за 

съвместно инвестиране при 

справедливи, разумни и 

недискриминационни условия в 

мрежови елементи, които значително 

допринасят за изграждането на 

мрежи с много голям капацитет, 

националният регулаторен орган 

принципно следва да не налага 

задължения по силата на настоящата 

директива върху новите мрежови 

елементи, като това решение се 

преразглежда при следващите анализи 

на пазара. Стига да отчитат надлежно 

бъдещите положителни въздействия 

върху конкуренцията на съвместните 

инвестиции на пазарите на едро и 

дребно, националните регулаторни 

органи въпреки това могат да сметнат за 

уместно, предвид съществуващата 

пазарна структура и динамиката, 

развила се при регулирани условия на 

достъп на едро, и при отсъствието на 

търговско предложение в този смисъл, 

да защитят правата на търсещите 

достъп, които не участват в дадена 

съвместна инвестиция, като запазят 

съществуващите продукти за достъп, 

(184) Поради настоящата несигурност 

относно темповете на растеж на 

търсенето на широколентови услуги с 

много голям капацитет, както и относно 

общите икономии от мащаб и плътност, 

споразуменията за съвместно 

инвестиране биха могли да предложат 

значителни предимства чрез споделяне 

на разходите и рисковете, и дават 

възможност на малките оператори да 

инвестират икономически рационално, с 

което насърчават устойчивата 

дългосрочна конкуренция, включително 

в райони, където конкуренцията на 

основата на инфраструктура не би била 

ефективна. Когато оператор със 

значителна пазарна сила отправи 

открита покана за съвместно 

инвестиране при справедливи, разумни 

и недискриминационни условия в 

мрежови елементи на мрежи с много 

голям капацитет, националният 

регулаторен орган следва да 

гарантират, че всяко задължение, 

наложено по силата на настоящата 

директива върху новите мрежови 

елементи, е обосновано и 

пропорционално на условията на 

съвместната инвестиция, на 

равновесието на силите между 

инвеститорите и на риска, че 

подобни споразумения могат да 

укрепят позиция на значителна 

пазарна сила или да доведат до 

развитие на ситуации, които пречат 

значително на ефективната 

конкуренция, като това решение се 

преразглежда при следващите анализи 

на пазара. Стига да отчитат надлежно 

бъдещите положителни въздействия 

върху конкуренцията на съвместните 

инвестиции на пазарите на едро и 

дребно, националните регулаторни 

органи следва въпреки това да могат да 
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или, когато заварените мрежови 

елементи се демонтират с течение на 

времето, чрез налагане на продукти за 

достъп със сходни функции като тези, 

които са били на разположение в 

заварената инфраструктура. 

сметнат за уместно, предвид 

съществуващата пазарна структура и 

динамиката, развила се при регулирани 

условия на достъп на едро, и при 

отсъствието на търговско предложение 

в този смисъл, да защитят правата на 

търсещите достъп, които не участват в 

дадена съвместна инвестиция, като 

запазят съществуващите продукти за 

достъп, или, когато заварените мрежови 

елементи се демонтират с течение на 

времето, чрез налагане на продукти за 

достъп с еквивалентни функции като 

тези, които са били на разположение в 

заварената инфраструктура. 

Or. en 

Обосновка 

В съответствие с член 104 от Правилника за дейността това изменение е необходимо 

по наложителни причини, свързани с вътрешната логика на текста. 

 

Изменение  277 

Анна Заборска, Иван Щефанец 

 

Предложение за директива 

Съображение 184 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(184) Поради настоящата несигурност 

относно темповете на растеж на 

търсенето на широколентови услуги с 

много голям капацитет, както и относно 

общите икономии от мащаб и плътност, 

споразуменията за съвместно 

инвестиране предлагат значителни 

предимства чрез споделяне на разходите 

и рисковете, и дават възможност на 

малките оператори да инвестират 

икономически рационално, с което 

насърчават устойчивата дългосрочна 

конкуренция, включително в райони, 

където конкуренцията на основата на 

инфраструктура не би била ефективна. 

(184) Поради настоящата несигурност 

относно темповете на растеж на 

търсенето на широколентови услуги с 

много голям капацитет, както и относно 

общите икономии от мащаб и плътност, 

регулаторната рамка има за цел да 

насърчава модели за внедряване с 

много голям капацитет, които а) 

предоставят значителни предимства 

чрез споделяне на разходите и 

рисковете, и дават възможност на 

операторите да инвестират 

икономически рационално, с което 

насърчават устойчивата дългосрочна 

конкуренция, включително в райони, 
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Когато оператор със значителна пазарна 

сила отправи открита покана за 

съвместно инвестиране при 

справедливи, разумни и 

недискриминационни условия в 

мрежови елементи, които значително 

допринасят за изграждането на мрежи с 

много голям капацитет, националният 

регулаторен орган принципно следва да 

не налага задължения по силата на 

настоящата директива върху новите 

мрежови елементи, като това решение 

се преразглежда при следващите 

анализи на пазара. Стига да отчитат 

надлежно бъдещите положителни 

въздействия върху конкуренцията на 

съвместните инвестиции на 

пазарите на едро и дребно, 

националните регулаторни органи 

въпреки това могат да сметнат за 

уместно, предвид съществуващата 

пазарна структура и динамиката, 

развила се при регулирани условия на 

достъп на едро, и при отсъствието на 

търговско предложение в този смисъл, 

да защитят правата на търсещите 

достъп, които не участват в дадена 

съвместна инвестиция, като запазят 

съществуващите продукти за достъп, 

или, когато заварените мрежови 

елементи се демонтират с течение на 

времето, чрез налагане на продукти за 

достъп със сходни функции като тези, 

които са били на разположение в 

заварената инфраструктура. 

където конкуренцията на основата на 

инфраструктура не би била ефективна; 

и б) вземат предвид различните 

пазарни характеристики и най-

добрите практики за внедряване на 

нови мрежови елементи в държавите 

членки. Когато оператор със значителна 

пазарна сила отправи открита покана за 

съвместно инвестиране или предостави 

оферта на едро, включваща поделяне 

на риска, или учреди съвместно 

предприятие с участието на едно или 

повече предприятия, които се 

конкурират на равнище пазар на 

дребно или на едро, при справедливи, 

разумни и недискриминационни 

условия, които значително допринасят 

за изграждането на мрежи с много 

голям капацитет, националният 

регулаторен орган принципно следва да 

не налага задължения по силата на 

настоящата директива върху новите 

мрежови елементи. Стига да отчитат 

надлежно бъдещите положителни 

въздействия, националните регулаторни 

органи въпреки това могат да сметнат за 

уместно, предвид съществуващата 

пазарна структура и динамиката, 

развила се при регулирани условия на 

достъп на едро, и при отсъствието на 

търговско предложение в този смисъл, 

да защитят правата на търсещите 

достъп, които не участват в дадена 

съвместна инвестиция, като запазят 

съществуващите продукти за достъп, 

или, когато заварените мрежови 

елементи се демонтират с течение на 

времето, чрез налагане на продукти за 

достъп със сходни функции като тези, 

които са били на разположение в 

заварената инфраструктура. 

Or. en 

 

Изменение  278 

Вернер Ланген, Сабине Ферхайен, Норберт Линс 
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Предложение за директива 

Съображение 184 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(184) Поради настоящата несигурност 

относно темповете на растеж на 

търсенето на широколентови услуги с 

много голям капацитет, както и относно 

общите икономии от мащаб и плътност, 

споразуменията за съвместно 

инвестиране предлагат значителни 

предимства чрез споделяне на разходите 

и рисковете, и дават възможност на 

малките оператори да инвестират 

икономически рационално, с което 

насърчават устойчивата дългосрочна 

конкуренция, включително в райони, 

където конкуренцията на основата на 

инфраструктура не би била ефективна. 

Когато оператор със значителна пазарна 

сила отправи открита покана за 

съвместно инвестиране при 

справедливи, разумни и 

недискриминационни условия в 

мрежови елементи, които значително 

допринасят за изграждането на мрежи с 

много голям капацитет, националният 

регулаторен орган принципно следва да 

не налага задължения по силата на 

настоящата директива върху новите 

мрежови елементи, като това решение 

се преразглежда при следващите 

анализи на пазара. Стига да отчитат 

надлежно бъдещите положителни 

въздействия върху конкуренцията на 

съвместните инвестиции на пазарите на 

едро и дребно, националните 

регулаторни органи въпреки това могат 

да сметнат за уместно, предвид 

съществуващата пазарна структура и 

динамиката, развила се при регулирани 

условия на достъп на едро, и при 

отсъствието на търговско предложение 

в този смисъл, да защитят правата на 

търсещите достъп, които не участват в 

дадена съвместна инвестиция, като 

(184) Поради настоящата несигурност 

относно темповете на растеж на 

търсенето на широколентови услуги с 

много голям капацитет, както и относно 

общите икономии от мащаб и плътност, 

споразуменията за съвместно 

инвестиране предлагат значителни 

предимства чрез споделяне на разходите 

и рисковете, и дават възможност на 

малките оператори да инвестират 

икономически рационално, с което 

насърчават устойчивата дългосрочна 

конкуренция, включително в райони, 

където конкуренцията на основата на 

инфраструктура не би била ефективна. 

Когато оператор със значителна пазарна 

сила отправи открита покана за 

съвместно инвестиране при 

справедливи, разумни и 

недискриминационни условия в 

мрежови елементи, които значително 

допринасят за изграждането на мрежи с 

много голям капацитет, националният 

регулаторен орган принципно следва да 

не налага задължения по силата на 

настоящата директива върху новите 

мрежови елементи, като това решение 

се преразглежда при следващите 

анализи на пазара. Ако националният 

регулаторен орган реши да не налага 

задължения, той трябва да 

гарантира, че конкуренцията и 

достъпът до пазара не са изложени 

на риск. Стига да отчитат надлежно 

бъдещите положителни въздействия 

върху конкуренцията на съвместните 

инвестиции на пазарите на едро и 

дребно, националните регулаторни 

органи въпреки това могат да сметнат за 

уместно, предвид съществуващата 

пазарна структура и динамиката, 

развила се при регулирани условия на 
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запазят съществуващите продукти за 

достъп, или, когато заварените мрежови 

елементи се демонтират с течение на 

времето, чрез налагане на продукти за 

достъп със сходни функции като тези, 

които са били на разположение в 

заварената инфраструктура. 

достъп на едро, и при отсъствието на 

търговско предложение в този смисъл, 

да защитят правата на търсещите 

достъп, които не участват в дадена 

съвместна инвестиция, като запазят 

съществуващите продукти за достъп, 

или, когато заварените мрежови 

елементи се демонтират с течение на 

времето, чрез налагане на продукти за 

достъп със сходни функции като тези, 

които са били на разположение в 

заварената инфраструктура. 

Or. de 

 

Изменение  279 

Гунар Хьокмарк, Хена Виркунен, Бенд Бендсен 

 

Предложение за директива 

Съображение 184 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(184) Поради настоящата несигурност 

относно темповете на растеж на 

търсенето на широколентови услуги с 

много голям капацитет, както и относно 

общите икономии от мащаб и плътност, 

споразуменията за съвместно 

инвестиране предлагат значителни 

предимства чрез споделяне на разходите 

и рисковете, и дават възможност на 

малките оператори да инвестират 

икономически рационално, с което 

насърчават устойчивата дългосрочна 

конкуренция, включително в райони, 

където конкуренцията на основата на 

инфраструктура не би била ефективна. 

Когато оператор със значителна пазарна 

сила отправи открита покана за 

съвместно инвестиране при 

справедливи, разумни и 

недискриминационни условия в 

мрежови елементи, които значително 

допринасят за изграждането на мрежи с 

много голям капацитет, националният 

(184) Поради настоящата несигурност 

относно темповете на растеж на 

търсенето на широколентови услуги с 

много голям капацитет, както и относно 

общите икономии от мащаб и плътност, 

споразуменията за съвместно 

инвестиране предлагат значителни 

предимства чрез споделяне на разходите 

и рисковете, и дават възможност на 

малките оператори да инвестират 

икономически рационално, с което 

насърчават устойчивата дългосрочна 

конкуренция, включително в райони, 

където конкуренцията на основата на 

инфраструктура не би била ефективна. 

Когато оператор със значителна пазарна 

сила отправи открита покана за 

съвместно инвестиране при 

справедливи, разумни и 

недискриминационни условия в 

мрежови елементи, които значително 

допринасят за изграждането на мрежи с 

много голям капацитет, и подобно 
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регулаторен орган принципно следва да 

не налага задължения по силата на 

настоящата директива върху новите 

мрежови елементи, като това решение 

се преразглежда при следващите 

анализи на пазара. Стига да отчитат 

надлежно бъдещите положителни 

въздействия върху конкуренцията на 

съвместните инвестиции на пазарите на 

едро и дребно, националните 

регулаторни органи въпреки това могат 

да сметнат за уместно, предвид 

съществуващата пазарна структура и 

динамиката, развила се при регулирани 

условия на достъп на едро, и при 

отсъствието на търговско предложение 

в този смисъл, да защитят правата на 

търсещите достъп, които не участват в 

дадена съвместна инвестиция, като 

запазят съществуващите продукти за 

достъп, или, когато заварените мрежови 

елементи се демонтират с течение на 

времето, чрез налагане на продукти за 

достъп със сходни функции като тези, 

които са били на разположение в 

заварената инфраструктура. 

предложение е възприето и договорено 

от съинвеститор, или когато 

споразумение за търговски достъп, 

основано на същите предпоставки, 

доведе до еквивалентни резултати, 
националният регулаторен орган 

принципно следва да не налага 

задължения по силата на настоящата 

директива върху новите мрежови 

елементи, като това решение се 

преразглежда при следващите анализи 

на пазара. Стига да отчитат надлежно 

бъдещите положителни въздействия 

върху конкуренцията на съвместните 

инвестиции на пазарите на едро и 

дребно, националните регулаторни 

органи въпреки това могат да сметнат за 

уместно, предвид съществуващата 

пазарна структура и динамиката, 

развила се при регулирани условия на 

достъп на едро, и при отсъствието на 

търговско предложение в този смисъл, 

да защитят правата на търсещите 

достъп, които не участват в дадена 

съвместна инвестиция, като запазят 

съществуващите продукти за достъп, 

или, когато заварените мрежови 

елементи се демонтират с течение на 

времето, чрез налагане на продукти за 

достъп със сходни функции като тези, 

които са били на разположение в 

заварената инфраструктура. 

Or. en 

 

Изменение  280 

Херберт Ройл, Маркус Пипер, Ангелика Ниблер 

 

Предложение за директива 

Съображение 184 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(184) Поради настоящата несигурност 

относно темповете на растеж на 

търсенето на широколентови услуги с 

(184) Поради настоящата несигурност 

относно темповете на растеж на 

търсенето на широколентови услуги с 
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много голям капацитет, както и относно 

общите икономии от мащаб и плътност, 

споразуменията за съвместно 

инвестиране предлагат значителни 

предимства чрез споделяне на разходите 

и рисковете, и дават възможност на 

малките оператори да инвестират 

икономически рационално, с което 

насърчават устойчивата дългосрочна 

конкуренция, включително в райони, 

където конкуренцията на основата на 

инфраструктура не би била ефективна. 

Когато оператор със значителна пазарна 

сила отправи открита покана за 

съвместно инвестиране при 

справедливи, разумни и 

недискриминационни условия в 

мрежови елементи, които значително 

допринасят за изграждането на мрежи с 

много голям капацитет, националният 

регулаторен орган принципно следва да 

не налага задължения по силата на 

настоящата директива върху новите 

мрежови елементи, като това решение 

се преразглежда при следващите 

анализи на пазара. Стига да отчитат 

надлежно бъдещите положителни 

въздействия върху конкуренцията на 

съвместните инвестиции на пазарите на 

едро и дребно, националните 

регулаторни органи въпреки това могат 

да сметнат за уместно, предвид 

съществуващата пазарна структура и 

динамиката, развила се при регулирани 

условия на достъп на едро, и при 

отсъствието на търговско предложение 

в този смисъл, да защитят правата на 

търсещите достъп, които не участват в 

дадена съвместна инвестиция, като 

запазят съществуващите продукти за 

достъп, или, когато заварените мрежови 

елементи се демонтират с течение на 

времето, чрез налагане на продукти за 

достъп със сходни функции като тези, 

които са били на разположение в 

заварената инфраструктура. 

много голям капацитет, както и относно 

общите икономии от мащаб и плътност, 

споразуменията за съвместно 

инвестиране предлагат значителни 

предимства чрез споделяне на разходите 

и рисковете, и дават възможност на 

малките оператори да инвестират 

икономически рационално, с което 

насърчават устойчивата дългосрочна 

конкуренция, включително в райони, 

където конкуренцията на основата на 

инфраструктура не би била ефективна. 

Когато се използват открити покани 

за съвместно инвестиране в нови 

мрежови елементи, отправени от 
оператор със значителна пазарна сила 

при справедливи, разумни и 

недискриминационни условия, или 

когато се използват други модели за 

инвестиции, които по същия начин 

допринасят за изграждането на мрежи с 

много голям капацитет, националният 

регулаторен орган принципно следва да 

не налага задължения по силата на 

настоящата директива върху новите 

мрежови елементи, като това решение 

се преразглежда при следващите 

анализи на пазара. Стига да отчитат 

надлежно бъдещите положителни 

въздействия върху конкуренцията на 

съвместните инвестиции на пазарите на 

едро и дребно, националните 

регулаторни органи въпреки това могат 

да сметнат за уместно, предвид 

съществуващата пазарна структура и 

динамиката, развила се при регулирани 

условия на достъп на едро, и при 

отсъствието на търговско предложение 

в този смисъл, да защитят правата на 

търсещите достъп, които не участват в 

дадена съвместна инвестиция, като 

запазят съществуващите продукти за 

достъп, или, когато заварените мрежови 

елементи се демонтират с течение на 

времето, чрез налагане на продукти за 

достъп със сходни функции като тези, 

които са били на разположение в 
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заварената инфраструктура. 

Or. de 

Обосновка 

Действителното използване на благоприятстващи конкуренцията инвестиции следва 

да предоставя възможност за дерегулиране, тъй като насърчаването на основано на 

конкуренцията изграждане на инфраструктура е за предпочитане пред регулирането 

на пазара. Поради това при оценката следва в еднаква степен да се вземат под 

внимание всички модели за инвестиции, които насърчават устойчивата конкуренция. 

Изменение  281 

Ан Сандер, Франсоаз Гростет 

 

Предложение за директива 

Съображение 184 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(184) Поради настоящата несигурност 

относно темповете на растеж на 

търсенето на широколентови услуги с 

много голям капацитет, както и относно 

общите икономии от мащаб и плътност, 

споразуменията за съвместно 

инвестиране предлагат значителни 

предимства чрез споделяне на разходите 

и рисковете, и дават възможност на 

малките оператори да инвестират 

икономически рационално, с което 

насърчават устойчивата дългосрочна 

конкуренция, включително в райони, 

където конкуренцията на основата на 

инфраструктура не би била ефективна. 

Когато оператор със значителна пазарна 

сила отправи открита покана за 

съвместно инвестиране при 

справедливи, разумни и 

недискриминационни условия в 

мрежови елементи, които значително 

допринасят за изграждането на мрежи с 

много голям капацитет, националният 

регулаторен орган принципно следва да 

не налага задължения по силата на 

настоящата директива върху новите 

мрежови елементи, като това решение 

се преразглежда при следващите 

(184) Поради настоящата несигурност 

относно темповете на растеж на 

търсенето на широколентови услуги с 

много голям капацитет, както и относно 

общите икономии от мащаб и плътност, 

споразуменията за съвместно 

инвестиране предлагат значителни 

предимства чрез споделяне на разходите 

и рисковете, и дават възможност на 

малките оператори да инвестират 

икономически рационално, с което 

насърчават устойчивата дългосрочна 

конкуренция, включително в райони, 

където конкуренцията на основата на 

инфраструктура не би била ефективна. 

Когато оператор със значителна пазарна 

сила сключи споразумение за съвместно 

инвестиране при справедливи, разумни 

и недискриминационни условия в 

мрежови елементи, които значително 

допринасят за изграждането на мрежи с 

много голям капацитет, националният 

регулаторен орган принципно следва да 

не налага задължения по силата на 

настоящата директива върху новите 

мрежови елементи, като това решение 

се преразглежда при следващите 

анализи на пазара. Стига да отчитат 



 

AM\1122801BG.docx 171/187 PE602.947v01-00 

 BG 

анализи на пазара. Стига да отчитат 

надлежно бъдещите положителни 

въздействия върху конкуренцията на 

съвместните инвестиции на пазарите на 

едро и дребно, националните 

регулаторни органи въпреки това могат 

да сметнат за уместно, предвид 

съществуващата пазарна структура и 

динамиката, развила се при регулирани 

условия на достъп на едро, и при 

отсъствието на търговско предложение 

в този смисъл, да защитят правата на 

търсещите достъп, които не участват в 

дадена съвместна инвестиция, като 

запазят съществуващите продукти за 

достъп, или, когато заварените мрежови 

елементи се демонтират с течение на 

времето, чрез налагане на продукти за 

достъп със сходни функции като тези, 

които са били на разположение в 

заварената инфраструктура. 

надлежно бъдещите положителни 

въздействия върху конкуренцията на 

съвместните инвестиции на пазарите на 

едро и дребно, националните 

регулаторни органи въпреки това могат 

да сметнат за уместно, предвид 

съществуващата пазарна структура и 

динамиката, развила се при регулирани 

условия на достъп на едро, и при 

отсъствието на търговско предложение 

в този смисъл, да защитят правата на 

търсещите достъп, които не участват в 

дадена съвместна инвестиция, като 

запазят съществуващите продукти за 

достъп, или, когато заварените мрежови 

елементи се демонтират с течение на 

времето, чрез налагане на продукти за 

достъп със сходни функции като тези, 

които са били на разположение в 

заварената инфраструктура. 

Or. en 

 

Изменение  282 

Кая Калас 

 

Предложение за директива 

Съображение 190 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(190) Собствениците на мрежи, които 

не осъществяват дейност на пазара на 

дребно и чийто бизнес модел е 

ограничен до предоставянето на услуги 

на едро на други, могат да способстват 

за създаването на оживен пазар на едро 

с положително въздействие върху 

конкуренцията на пазара на дребно 

надолу по веригата. Освен това техният 

бизнес модел може да бъде 

привлекателен за потенциални 

финансови инвеститори в 

инфраструктурни активи с по-стабилни 

цени и по-дългосрочни перспективи за 

(190) Собствениците на мрежи, които 

не осъществяват дейност на пазара на 

дребно и чийто бизнес модел е 

ограничен до предоставянето на услуги 

на едро на други, могат да способстват 

за създаването на оживен пазар на едро 

с положително въздействие върху 

конкуренцията на пазара на дребно 

надолу по веригата. Освен това техният 

бизнес модел може да бъде 

привлекателен за потенциални 

финансови инвеститори в 

инфраструктурни активи с по-стабилни 

цени и по-дългосрочни перспективи за 
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изграждане на мрежи с много голям 

капацитет. Въпреки това, присъствието 

на оператор с дейност само на пазара на 

едро не води непременно до реално 

конкурентни пазари на дребно и такива 

оператори могат да бъдат определени 

като оператори със значителна пазарна 

сила по отношение на определени 

продуктови или географски пазари. 

Рискът за конкуренцията, който се 

поражда от поведението на оператори с 

бизнес модел само на пазара на едро 

може да бъде по-малък, отколкото 

породения от вертикално интегрирани 

оператори, ако този бизнес модел е 

реален и няма стимули за 

дискриминационно отношение между 

доставчиците надолу по веригата. 

Регулаторната мярка следва съответно 

да бъде съизмеримо по-малко 

драстична. От друга страна, 

националните регулаторни органи 

следва да могат да се намесват, ако се 

породят проблеми с конкуренцията в 

ущърб на интересите на крайните 

ползватели. 

изграждане на мрежи с много голям 

капацитет. Следователно подобни 

модели следва да бъдат насърчавани и 

окуражавани. В тази категория 

собственици на мрежи не следва да се 

включват предприятия, които са или 

функционално, или доброволно 

обособени, тъй като стимулите и 

останалите връзки с клиентската 

база могат да продължат за създават 

опасения за конкуренцията. Въпреки 

това, присъствието на оператор с 

дейност само на пазара на едро не води 

непременно до реално конкурентни 

пазари на дребно и такива оператори 

могат да бъдат определени като 

оператори със значителна пазарна сила 

по отношение на определени 

продуктови или географски пазари. 

Рискът за конкуренцията, който се 

поражда от поведението на оператори с 

бизнес модел само на пазара на едро 

може да бъде по-малък, отколкото 

породения от вертикално интегрирани 

оператори, ако този бизнес модел е 

реален и няма стимули за 

дискриминационно отношение между 

доставчиците надолу по веригата. 

Регулаторната мярка следва съответно 

да бъде съизмеримо по-малко 

драстична. От друга страна, 

националните регулаторни органи 

следва да могат да се намесват, ако се 

породят проблеми с конкуренцията в 

ущърб на интересите на крайните 

ползватели. 

Or. en 

Обосновка 

В съответствие с член 104 от Правилника за дейността това изменение е необходимо 

по наложителни причини, свързани с вътрешната логика на текста. 

 

Изменение  283 

Ан Сандер, Франсоаз Гростет 
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Предложение за директива 

Съображение 190 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(190) Собствениците на мрежи, които 

не осъществяват дейност на пазара на 

дребно и чийто бизнес модел е 

ограничен до предоставянето на услуги 

на едро на други, могат да способстват 

за създаването на оживен пазар на едро 

с положително въздействие върху 

конкуренцията на пазара на дребно 

надолу по веригата. Освен това 

техният бизнес модел може да бъде 

привлекателен за потенциални 

финансови инвеститори в 

инфраструктурни активи с по-

стабилни цени и по-дългосрочни 

перспективи за изграждане на мрежи 

с много голям капацитет. Въпреки 

това, присъствието на оператор с 

дейност само на пазара на едро не води 

непременно до реално конкурентни 

пазари на дребно и такива оператори 

могат да бъдат определени като 

оператори със значителна пазарна сила 

по отношение на определени 

продуктови или географски пазари. 

Рискът за конкуренцията, който се 

поражда от поведението на оператори с 

бизнес модел само на пазара на едро 

може да бъде по-малък, отколкото 

породения от вертикално интегрирани 

оператори, ако този бизнес модел е 

реален и няма стимули за 

дискриминационно отношение между 

доставчиците надолу по веригата. 

Регулаторната мярка следва съответно 

да бъде съизмеримо по-малко 

драстична. От друга страна, 

националните регулаторни органи 

следва да могат да се намесват, ако се 

породят проблеми с конкуренцията в 

ущърб на интересите на крайните 

ползватели. 

(190) Собствениците на мрежи, които 

не осъществяват дейност на пазара на 

дребно и чийто бизнес модел е 

ограничен до предоставянето на услуги 

на едро на други, могат да способстват 

за създаването на оживен пазар на едро 

с положително въздействие върху 

конкуренцията на пазара на дребно 

надолу по веригата. Въпреки това, 

присъствието на оператор с дейност 

само на пазара на едро не води 

непременно до реално конкурентни 

пазари на дребно и такива оператори 

могат да бъдат определени като 

оператори със значителна пазарна сила 

по отношение на определени 

продуктови или географски пазари. 

Рискът за конкуренцията, който се 

поражда от поведението на оператори с 

бизнес модел само на пазара на едро 

може да бъде по-малък, отколкото 

породения от вертикално интегрирани 

оператори, ако този бизнес модел е 

реален и няма стимули за 

дискриминационно отношение между 

доставчиците надолу по веригата. 

Регулаторната мярка следва съответно 

да бъде съизмеримо по-малко 

драстична. От друга страна, 

националните регулаторни органи 

следва да могат да се намесват, ако се 

породят проблеми с конкуренцията в 

ущърб на интересите на крайните 

ползватели. 
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Изменение  284 

Кая Калас 

 

Предложение за директива 

Съображение 191 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(191) За да се улесни преходът от 

заварените мрежи с медни проводници 

към мрежи от следващо поколение, 

който е в интерес на крайните 

ползватели, националните регулаторни 

органи следва да могат да упражняват 

надзор върху собствените инициативи 

на мрежовите оператори в това 

отношение и при необходимост да 

установяват подходящ процес на 

преход, например чрез предизвестия, 

прозрачност и приемливи сравними 

продукти за достъп, след като 

собственикът на мрежата ясно 

демонстрира намерението и готовността 

си да изключи мрежата с медни 

проводници. За да се избегнат 

неоправдани закъснения при прехода, на 

националните регулаторни органи 

следва да се дадат правомощия да 

отменят задълженията за предоставяне 

на достъп до мрежите с медни 

проводници след установяването на 

подходящ процес на преход. 

(191) За да се улесни преходът от 

заварените мрежи с медни проводници 

към мрежи от следващо поколение, 

който е в интерес на крайните 

ползватели, националните регулаторни 

органи следва да могат да упражняват 

надзор върху собствените инициативи 

на мрежовите оператори в това 

отношение и при необходимост да 

установяват подходящ процес на 

преход, например чрез предизвестия, 

като определят конкретен краен 

срок, прозрачност и приемливи 

еквивалентни продукти за достъп, след 

като собственикът на мрежата ясно 

демонстрира намерението и готовността 

си да изключи мрежата с медни 

проводници. За да се избегнат 

неоправдани закъснения при прехода, на 

националните регулаторни органи 

следва да се дадат правомощия да 

отменят задълженията за предоставяне 

на достъп до мрежите с медни 

проводници след установяването на 

подходящ процес на преход. 

Or. en 

Обосновка 

В съответствие с член 104 от Правилника за дейността това изменение е необходимо 

по наложителни причини, свързани с вътрешната логика на текста. 

 

Изменение  285 

Кая Калас 
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Предложение за директива 

Съображение 223 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(223) За да се подпомогне ефективно 

свободното движение на стоки, услуги и 

лица в Съюза, следва да е възможно да 

се използват някои национални 

номерационни ресурси, по-специално 

някои негеографски номера, извън 

територията на определящата държава 

членка в цялата територия на Съюза. 

Предвид значителния риск от измама по 

отношение на междуличностните 

съобщения, подобно извънтериториално 

ползване следва да бъде разрешено за 

електронни съобщителни услуги с 

изключение на междуличностните 

съобщителни услуги. Поради това 

държавите членки следва да гарантират, 

че съответните национални законови 

актове, особено правилата за защита на 

потребителите и други правила, 

свързани с използването на номера, се 

прилагат независимо от държавата 

членка, в която са предоставени правата 

за ползване на номера. Това следва да 

означава, че националните регулаторни 

и други компетентни органи на 

държавите членки, където се използва 

номерът, са компетентни да прилагат 

националните си закони спрямо 

предприятието, на което е предоставен 

номерът. Освен това, националните 

регулаторни органи на тези държави 

членки следва да могат да изискат 

съдействието на националния 

регулаторен орган, отговарящ за 

предоставянето на номера, за да 

наложат спазването на правилата в сила 

в държавите членки, където се използва 

номерът. Такива мерки за съдействие 

следва да включват санкции с 

разубеждаваща сила, особено в случаи 

на сериозни нарушения — отнемане на 

правото на извънтериториално ползване 

(223) За да се подпомогне ефективно 

свободното движение на стоки, услуги и 

лица в Съюза, следва да е възможно да 

се използват някои национални 

номерационни ресурси, по-специално 

някои негеографски номера, извън 

територията на определящата държава 

членка в цялата територия на Съюза. 

Предвид значителния риск от измама по 

отношение на междуличностните 

съобщения, подобно извънтериториално 

ползване следва да бъде разрешено за 

електронни съобщителни услуги с 

изключение на междуличностните 

съобщителни услуги. Поради това 

държавите членки следва да гарантират, 

че съответните национални законови 

актове, особено правилата за защита на 

потребителите и други правила, 

свързани с използването на номера, се 

прилагат независимо от държавата 

членка, в която са предоставени правата 

за ползване на номера. Това следва да 

означава, че националните регулаторни 

и други компетентни органи на 

държавите членки, където се използва 

номерът, са компетентни да прилагат 

националните си закони спрямо 

предприятието, на което е предоставен 

номерът. Освен това, националните 

регулаторни органи на тези държави 

членки следва да могат да изискат 

съдействието на националния 

регулаторен орган, отговарящ за 

предоставянето на номера, за да 

наложат спазването на правилата в сила 

в държавите членки, където се използва 

номерът. Такива мерки за съдействие 

следва да включват санкции с 

разубеждаваща сила, особено в случаи 

на сериозни нарушения – отнемане на 

правото на извънтериториално ползване 
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на номерата, предоставени на 

съответното предприятие. 

Изискванията по отношение на 

изввънтериториалното ползване 

следва да не накърняват правомощията 

на държавите членки да блокират, въз 

основа на индивидуална преценка, 

достъпа до номера или услуги, когато са 

налице измами или злоупотреби. 

Извънтериториалното използване на 

номера следва да не накърнява 

правилата на Съюза във връзка с 

предоставянето на роуминг услуги, 

включително правилата относно 

предотвратяването на неправилно 

използване или злоупотреба с роуминг 

услуги, които са предмет на регулиране 

на цените на дребно и които се ползват 

от регулирани цени за роуминг на едро. 

Държавите членки следва и занапред да 

могат да сключват конкретни 

споразумения за извънтериториално 

ползване на номерационни ресурси с 

трети държави. 

на номерата, предоставени на 

съответното предприятие. 

Следователно държавите членки не 

следва да налагат допълнителни 

изисквания по отношение на 

извънтериториалното ползване на 

такива номера, тъй като това би 

затруднило презграничното им 

използване и би създало пречка пред 

вътрешния пазар, нито да накърняват 

правомощията на държавите членки да 

блокират, въз основа на индивидуална 

преценка, достъпа до номера или 

услуги, когато са налице измами или 

злоупотреби. Извънтериториалното 

използване на номера следва да не 

накърнява правилата на Съюза във 

връзка с предоставянето на роуминг 

услуги, включително правилата относно 

предотвратяването на неправилно 

използване или злоупотреба с роуминг 

услуги, които са предмет на регулиране 

на цените на дребно и които се ползват 

от регулирани цени за роуминг на едро. 

Държавите членки следва и занапред да 

могат да сключват конкретни 

споразумения за извънтериториално 

ползване на номерационни ресурси с 

трети държави. 

Or. en 

Обосновка 

В съответствие с член 104 от Правилника за дейността това изменение е необходимо 

по наложителни причини, свързани с вътрешната логика на текста. 

 

Изменение  286 

Хосе Бланко Лопес, Инмакулада Родригес-Пинеро Фернандес, Соледад Кабесон 

Руис 

 

Предложение за директива 

Съображение 246 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 
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(246) Следва да се счита, че всякакви 

промени в договорните условия, 

наложени от доставчиците на 

обществените електронни съобщителни 

услуги, различни от междуличностните 

съобщителни услуги, които не са 

посредством номерà, във вреда на 

крайния ползвател, например по 

отношение на таксите, тарифите, 

ограниченията за обема на данните, 

скоростите на предаване на данни, 

покритието или обработката на личните 

данни, дават право на крайния 

ползвател да прекрати договора си, без 

да са дължими такси, дори ако са 

комбинирани с някои изгодни промени. 

(246) Следва да се счита, че всякакви 

промени в договорните условия, 

предложени от доставчиците на 

обществените електронни съобщителни 

услуги, различни от междуличностните 

съобщителни услуги, които не са 

посредством номерà, във вреда на 

крайния ползвател, например по 

отношение на таксите, тарифите, 

ограниченията за обема на данните, 

скоростите на предаване на данни, 

покритието или обработката на личните 

данни, дават право на крайния 

ползвател да прекрати договора си, без 

да са дължими такси, дори ако са 

комбинирани с някои изгодни промени. 

Or. en 

 

Изменение  287 

Мортен Хелвег Петерсен 

 

Предложение за директива 

Съображение 254 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(254) В съответствие с целите на 

Хартата на основните права на 

Европейския съюз и Конвенцията на 

ООН за правата на хората с увреждания 

регулаторната рамка следва да 

гарантира, че всички ползватели, 

включително крайните ползватели с 

увреждания, възрастните ползватели и 

ползвателите със специфични социални 

потребности, имат лесен достъп до 

висококачествени услуги на достъпни 

цени. Декларация 22, приложена към 

Заключителния акт от Амстердам, 

предвижда институциите на Съюза да 

отчитат потребностите на хората с 

увреждания при изготвянето на мерки 

по член 114 от ДФЕС. 

(254) В съответствие с целите на 

Хартата на основните права на 

Европейския съюз и Конвенцията на 

ООН за правата на хората с увреждания 

регулаторната рамка следва да 

гарантира, че всички ползватели, 

включително крайните ползватели с 

увреждания, възрастните ползватели и 

ползвателите със специфични социални 

потребности, имат лесен достъп до 

висококачествени услуги на достъпни 

цени независимо от мястото им на 

пребиваване в рамките на Съюза. 

Декларация 22, приложена към 

Заключителния акт от Амстердам, 

предвижда институциите на Съюза да 

отчитат потребностите на хората с 

увреждания при изготвянето на мерки 

по член 114 от ДФЕС. 
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Or. en 

 

Изменение  288 

Барбара Капел, Анджело Чока, Лоренцо Фонтана 

 

Предложение за директива 

Съображение 259 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(259) Информацията за 

местоположението на обаждащото се 

лице подобрява защитата и сигурността 

на крайните ползватели и подпомага 

службите за спешно реагиране при 

изпълнение на задълженията им, при 

условие че прехвърлянето на спешните 

повиквания и свързаните данни към 

съответните служби за спешно 

реагиране се гарантира от националната 

система от PSAP. Приемането и 

използването на информацията за 

местоположението на обаждащото се 

лице следва да отговаря на съответното 

законодателство на Съюза за обработка 

на личните данни. Предприятията, 

които осигуряват данни за 

местоположението въз основа на мрежа, 

следва да предоставят тази информация 

на службите за спешно реагиране 

веднага щом повикването се получи в 

тези служби, независимо от 

използваната технология. Технологиите 

за определяне на местоположението 

чрез телефона на обаждащото се лице се 

оказаха обаче значително по-точни и по-

рентабилни благодарение на наличието 

на данните, осигурени от EGNOS и 

спътниковата система „Галилео“ и 

други глобални навигационни 

спътникови системи, и данните от 

безжичните мрежи. Поради това 

информацията за местоположението въз 

основа на телефона следва да допълва 

тази, която се получава въз основа на 

мрежа дори и ако първата може да е 

(259) Информацията за 

местоположението на обаждащото се 

лице подобрява защитата и сигурността 

на крайните ползватели и подпомага 

службите за спешно реагиране при 

изпълнение на задълженията им, при 

условие че прехвърлянето на спешните 

повиквания и свързаните данни към 

съответните служби за спешно 

реагиране се гарантира от националната 

система от PSAP. Приемането и 

използването на информацията за 

местоположението на обаждащото се 

лице следва да отговаря на съответното 

законодателство на Съюза за обработка 

на личните данни. Предприятията, 

които осигуряват данни за 

местоположението въз основа на мрежа, 

следва да предоставят тази информация 

на службите за спешно реагиране 

веднага щом повикването се получи в 

тези служби, независимо от 

използваната технология. Технологиите 

за определяне на местоположението 

чрез телефона на обаждащото се лице се 

оказаха обаче значително по-точни и по-

рентабилни благодарение на наличието 

на данните, осигурени от EGNOS и 

спътниковата система „Галилео“ и 

други глобални навигационни 

спътникови системи, и данните от 

безжичните мрежи. Поради това 

информацията за местоположението въз 

основа на телефона следва да допълва 

тази, която се получава въз основа на 

мрежа дори и ако първата може да е 
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налице само след извършване на 

спешното повикване. Държавите членки 

следва да гарантират че PSAP са в 

състояние да извличат и управляват 

наличната информация за 

местоположението на обаждащото се 

лице. Получаването и предаването на 

информацията за местоположението на 

обаждащото се лице следва да са 

безплатни за крайните ползватели и 

звеното, което обработва спешните 

повиквания, независимо от средствата 

за получаването, например чрез телефон 

или мрежа, или от средствата за 

предаването — например гласов канал, 

текстово съобщение или на базата на 

интернет протокол. 

налице само след извършване на 

спешното повикване. Държавите членки 

следва да гарантират че PSAP са в 

състояние да извличат и управляват 

наличната информация за 

местоположението на обаждащото се 

лице. Получаването и предаването на 

информацията за местоположението на 

обаждащото се лице следва да са 

безплатни, когато това е възможно, за 

крайните ползватели и звеното, което 

обработва спешните повиквания, 

независимо от средствата за 

получаването, например чрез телефон 

или мрежа, или от средствата за 

предаването – например гласов канал, 

текстово съобщение или на базата на 

интернет протокол. 

Or. en 

 

Изменение  289 

Перванш Берес, Едуар Мартен 

 

Предложение за директива 

Съображение 265 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(265) Крайните ползватели следва да 

получат гаранции за оперативната 

съвместимост на цялата техника, която 

се продава в Съюза за приемане на 

цифров телевизионен сигнал. 

Държавите членки следва да изискват 

минимални хармонизирани стандарти за 

тази техника. Стандартите могат 

периодично да бъдат коригирани в 

светлината на развитието на 

технологиите и на пазара. 

(265) Крайните ползватели следва да 

получат гаранции за оперативната 

съвместимост на цялата техника, която 

се продава в Съюза за приемане на 

цифров радио- и телевизионен сигнал. 

Държавите членки следва да изискват 

минимални хармонизирани стандарти за 

тази техника. Стандартите могат 

периодично да бъдат коригирани в 

светлината на развитието на 

технологиите и на пазара. 

Or. fr 

 

Изменение  290 
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Перванш Берес 

 

Предложение за директива 

Съображение 266а (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (266а) За да се даде възможност на 

слушателите да се възползват от 

радиоуслуги в цяла Европа независимо 

от стандартите за излъчване, 

използвани в различните държави 

членки, радиоприемниците, 

включително тези, които са 

предназначени за превозни средства, 

следва да са в състояние да получават 

радиосигнал чрез аналогово и цифрово 

разпръскване и/или чрез базирани на 

интернет протокол мрежи. Това ще 

гарантира, че оперативната 

съвместимост, която понастоящем 

се основава на радиосигнал с 

честотна модулация (FM), се запазва 

в цифровата ера. Това ще подобри и 

обществената сигурност, като даде 

възможност на слушателите да 

получават спешна информация, 

независимо от използваната 

технология, било вкъщи или в 

превозните средства, както и 

информация за пътната обстановка, 

когато пътуват в Съюза. 

Or. fr 

 

Изменение  291 

Перванш Берес, Едуар Мартен 

 

Предложение за директива 

Съображение 269 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(269) Държавите членки следва да 

бъдат в състояние да установяват 

пропорционални задължения за 

(269) Държавите членки следва да 

бъдат в състояние да установяват 

пропорционални задължения за 
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предприятията под тяхна юрисдикция в 

интерес на обществения ред интереси, 

но такива задължения следва да се 

налагат само когато са необходими за 

постигането на цели от общ интерес, 

които се определят ясно от държавите 

членки в съответствие със 

законодателството на Съюза, и когато 

са пропорционални и прозрачни. 

Задълженията за пренос могат да се 

налагат на конкретни радио- и 

телевизионни канали и допълнителни 

услуги, предоставяни от конкретен 

доставчик на медийна услуга. 

Налаганите от държавите членки 

задължения за пренос следва да бъдат 

разумни; т.е. пропорционални и 

прозрачни с оглед на ясно определените 

цели от общ интерес. Държавите членки 

следва да представят обективна 

обосновка за задълженията за пренос, 

които налагат в националното си 

законодателство, за да се гарантира, че 

те са прозрачни, пропорционални и ясно 

определени. Задълженията следва да 

осигуряват достатъчно стимули за 

ефикасни инвестиции в 

инфраструктура. Задълженията 

следва да подлежат на периодичен 

преглед поне на всеки пет години, за да 

са съобразени с технологичните и 

пазарните промени ,и за да се гарантира, 

че продължават да са пропорционални с 

оглед на целите, които трябва да се 

изпълнят. Задълженията могат да 

предполагат пропорционално 

възнаграждение, ако това е необходимо. 

предприятията под тяхна юрисдикция в 

интерес на обществения ред интереси, 

но такива задължения следва да се 

налагат за постигането на цели от общ 

интерес, които се определят ясно от 

държавите членки в съответствие със 

законодателството на Съюза, и са 

пропорционални и прозрачни. 

Задълженията за пренос могат да се 

налагат на конкретни радио- и аудио-

визуални медийни услуги и 

допълнителни услуги, предоставяни от 

конкретен доставчик на медийна услуга. 

Налаганите от държавите членки 

задължения за пренос следва да бъдат 

разумни; т.е. пропорционални и 

прозрачни с оглед на ясно определените 

цели от общ интерес, като плурализма 

на медиите или културното 

многообразие. Тези мерки следва да 

включват добро качество на 

получаване на конкретните услуги. 
Държавите членки следва да представят 

обективна обосновка за задълженията за 

пренос, които налагат в националното 

си законодателство, за да се гарантира, 

че те са прозрачни, пропорционални и 

ясно определени. Задълженията следва 

да подлежат на периодичен преглед 

поне на всеки пет години, за да са 

съобразени с технологичните и 

пазарните промени ,и за да се гарантира, 

че продължават да са пропорционални с 

оглед на целите, които трябва да се 

изпълнят. Задълженията могат да 

предполагат пропорционално 

възнаграждение, ако това е необходимо. 

Всеки задължителен пренос се 

установява независимо и по никакъв 

начин не накърнява правото на 

носителите на авторски права и на 

сродни права да получават 

справедливо възнаграждение за 

използването на техни работи или 

защитени произведения по 

съответната мрежа. 

Or. fr 
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Изменение  292 

Перванш Берес, Едуар Мартен 

 

Предложение за директива 

Съображение 270 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(270) Мрежите, използвани за 

разпространение на радио- или 

телевизионен сигнал за гражданите 

включват кабелни, интернет телевизия 

(IPTV), сателитни и наземни 

предавателни мрежи. Те могат също 

така да включват и други мрежи, 

доколкото значителен брой крайни 

ползватели използват такива мрежи 

като основно средство за получаване 

на радио- и телевизионен сигнал. 

Задълженията за пренос могат да 

включват предаване на услуги, 

специално предназначени да осигурят 

подходящ достъпни за ползватели с 

увреждания. Съответно допълнителните 

услуги включват, наред с другото, 

услуги, целящи да се подобри 

достъпността за крайните ползватели с 

увреждания — например чрез 

видеотекст, субтитри, аудиоописание и 

жестомимичен език. Тъй като 

предоставянето и приемането на 

свързани телевизионни услуги 

нарастват, а електронните програмни 

указатели запазват значението си за 

избора от страна на ползвателите, в тези 

задължения за пренос може да се 

включи предаването на свързани с 

програмите данни, подпомагащи тези 

функции. 

(270) В технологичен план 

задълженията за пренос следва да се 

прилагат неутрално, като се отчита 

постоянното развитие на системите 

за разпространение на медиите и 

тенденциите в потреблението. 
Мрежите и услугите за електронни 

съобщения и услугите, използвани за 

разпространение на радио- или аудио-

визуални медийни услуги за гражданите 

включват кабелни, интернет телевизия 

(IPTV), сателитни и наземни 

предавателни мрежи. Те могат също 

така да включват и други мрежи и 

услуги, използвани от значителен брой 

крайни ползватели за получаване на 

радио- и аудио-визуални медийни 

услуги. 

В този контекст подходящите 

критерии за понятието „значителен 

брой крайни ползватели“ следва да 

отчитат също и технологичното 

развитие, и моделите на потребление 

на конкретни групи крайни 

ползватели. 

Задълженията за пренос могат да 

включват предаване на услуги, 

специално предназначени да осигурят 

подходящ достъпни за ползватели с 

увреждания. Съответно допълнителните 

услуги включват, наред с другото, 

услуги, целящи да се подобри 

достъпността за крайните ползватели с 

увреждания – например чрез 

видеотекст, субтитри, аудиоописание и 

жестомимичен език. Тъй като 

предоставянето и приемането на 

свързани телевизионни услуги 



 

AM\1122801BG.docx 183/187 PE602.947v01-00 

 BG 

нарастват, а електронните програмни 

указатели и други улеснения за 

навигация запазват значението си за 

избора от страна на ползвателите, в тези 

задължения за пренос може да се 

включи предаването на свързани с 

програмите данни, подпомагащи тези 

функции. 

Тези задължения за пренос следва да 

дадат възможност за достъп на 

крайните ползватели до свързаните 

телевизионни услуги, които може да 

включват аудио-визуалните медийни 

услуги, радио- и аудио услугите, 

интерактивните услуги, предлагащи 

приложения, игри, гласуване, клипове, 

текст, изображения, илюстрации и 

графики. 

Or. fr 

 

Изменение  293 

Ева Каили 

 

Предложение за директива 

Съображение 270 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(270) Мрежите, използвани за 

разпространение на радио- или 

телевизионен сигнал за гражданите 

включват кабелни, интернет 

телевизия (IPTV), сателитни и 

наземни предавателни мрежи. Те 

могат също така да включват и други 

мрежи, доколкото значителен брой 

крайни ползватели използват такива 

мрежи като основно средство за 

получаване на радио- и телевизионен 

сигнал. Задълженията за пренос могат 

да включват предаване на услуги, 

специално предназначени да осигурят 

подходящ достъпни за ползватели с 

увреждания. Съответно 

допълнителните услуги включват, 

(270) Задълженията за пренос следва 

да се прилагат по технологично 

неутрален начин, като се вземат 

предвид развиващите се системи за 

медийно разпространение и 

потребителските тенденции. 
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наред с другото, услуги, целящи да се 

подобри достъпността за крайните 

ползватели с увреждания — например 

чрез видеотекст, субтитри, 

аудиоописание и жестомимичен език. 

Тъй като предоставянето и 

приемането на свързани 

телевизионни услуги нарастват, а 

електронните програмни указатели 

запазват значението си за избора от 

страна на ползвателите, в тези 

задължения за пренос може да се 

включи предаването на свързани с 

програмите данни, подпомагащи тези 

функции. 

 Мрежите за електронни съобщения и 

услуги, използвани за разпространение 

на радио- или аудио-визуални медийни 

услуги за гражданите, включват 

кабелни, интернет телевизия (IPTV), 

сателитни и наземни предавателни 

мрежи. Те могат също така да 

включват и други мрежи и услуги, 

доколкото такива се използват от 

значителен брой крайни ползватели 

за получаване на радио- и аудио-

визуални медийни услуги. 

Относимите критерии за оценка на 

понятието „значителен брой крайни 

ползватели“ в този контекст може 

да вземат предвид, наред с другото, 

развитието на технологиите и 

моделите на потребление на 

конкретни групи крайни ползватели. 

Задълженията за пренос могат да 

включват предаване на услуги, 

специално предназначени да осигурят 

подходящ достъпни за ползватели с 

увреждания. Съответно 

допълнителните услуги включват, 

наред с другото, услуги, целящи да се 

подобри достъпността за крайните 

ползватели с увреждания – например 

чрез видеотекст, субтитри, 

аудиоописание и жестомимичен език. 

Тъй като предоставянето и 

приемането на свързани 
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телевизионни услуги нарастват, а 

електронните програмни указатели и 

други навигационни средства са 

важни за избора от страна на 

ползвателите, в тези задължения за 

пренос може да се включи 

предаването на свързани с 

програмите данни, подпомагащи тези 

функции. Задълженията за пренос 

следва да предоставят на крайните 

ползватели достъп до свързани 

телевизионни услуги. 

Or. en 

 

Изменение  294 

Миапетра Кумпула-Натри, Дан Ника, Едуар Мартен, Зигмантас Балчитис, Виктор 

Негреску, Карлуш Зориню, Йепе Кофод 

 

Предложение за директива 

Съображение 270 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(270) Мрежите, използвани за 

разпространение на радио- или 

телевизионен сигнал за гражданите 

включват кабелни, интернет 

телевизия (IPTV), сателитни и 

наземни предавателни мрежи. Те 

могат също така да включват и други 

мрежи, доколкото значителен брой 

крайни ползватели използват такива 

мрежи като основно средство за 

получаване на радио- и телевизионен 

сигнал. Задълженията за пренос могат 

да включват предаване на услуги, 

специално предназначени да осигурят 

подходящ достъпни за ползватели с 

увреждания. Съответно 

допълнителните услуги включват, 

наред с другото, услуги, целящи да се 

подобри достъпността за крайните 

ползватели с увреждания — например 

чрез видеотекст, субтитри, 

аудиоописание и жестомимичен език. 

(270) Задълженията за пренос следва 

да се прилагат по технологично 

неутрален начин, като се вземат 

предвид развиващите се системи за 

медийно разпространение и 

потребителските тенденции. 
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Тъй като предоставянето и 

приемането на свързани 

телевизионни услуги нарастват, а 

електронните програмни указатели 

запазват значението си за избора от 

страна на ползвателите, в тези 

задължения за пренос може да се 

включи предаването на свързани с 

програмите данни, подпомагащи тези 

функции. 

 Мрежите за електронни съобщения и 

услуги, използвани за разпространение 

на радио- или аудио-визуални медийни 

услуги за гражданите включват 

кабелни, интернет телевизия (IPTV), 

сателитни и наземни предавателни 

мрежи. Те могат също така да 

включват и други мрежи и услуги, 

доколкото такива се използват от 

значителен брой крайни ползватели 

за получаване на радио- и аудио-

визуални медийни услуги. 

Относимите критерии за оценка на 

понятието „значителен брой крайни 

ползватели“ в този контекст може 

да вземат предвид, наред с другото, 

развитието на технологиите и 

моделите на потребление на 

конкретни групи крайни ползватели. 

Задълженията за пренос могат да 

включват предаване на услуги, 

специално предназначени да осигурят 

подходящ достъпни за ползватели с 

увреждания. Съответно 

допълнителните услуги включват, 

наред с другото, услуги, целящи да се 

подобри достъпността за крайните 

ползватели с увреждания – например 

чрез видеотекст, субтитри, 

аудиоописание и жестомимичен език. 

Тъй като предоставянето и 

приемането на свързани 

телевизионни услуги нарастват, а 

електронните програмни указатели и 

други навигационни средства са 

важни за избора от страна на 

ползвателите, в тези задължения за 
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пренос може да се включи 

предаването на свързани с 

програмите данни, подпомагащи тези 

функции. Задълженията за пренос 

следва да предоставят на крайните 

ползватели достъп до свързани 

телевизионни услуги. 

Or. en 

Изменение  295 

Перванш Берес, Едуар Мартен 

 

Предложение за директива 

Съображение 270а (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (270а) Понятието „електронен 

програмен указател“ трябва да се 

разбира по динамичен начин поради 

непрекъснатата промяна на 

технологично развитие, на 

регистрационните и навигационни 

средства в мрежите, използвани за 

разпространение на радио- или аудио-

визуални медийни услуги и на свързани 

телевизионни услуги; развитието на 

тези услуги също трябва да се вземе 

предвид. 

Or. fr 

 


