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Изменение  833 

Анна Заборска, Иван Щефанец 

 

Предложение за директива 

Член 65 – параграф 2 – буква б 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) всички съответни конкурентни 

ограничения, включително на дребно, 

независимо дали се счита, че 

източниците на тези ограничения са 

електронните съобщителни мрежи, 

електронните съобщителни услуги или 

други видове услуги или приложения, 

които са сравними от гледната точка на 

крайния ползвател, и независимо дали 

тези ограничения са част от съответния 

пазар; 

б) отсъствие на значителни 

съответни конкурентни ограничения, 

включително на дребно, независимо 

дали се счита, че източниците на тези 

ограничения са електронните 

съобщителни мрежи, електронните 

съобщителни услуги или други видове 

услуги или приложения, които са 

сравними от гледната точка на крайния 

ползвател, и независимо дали тези 

ограничения са част от съответния 

пазар; 

Or. en 

 

Изменение  834 

Миапетра Кумпула-Натри, Йепе Кофод, Дан Ника, Карлуш Зориню, Виктор 

Негреску, Зигмантас Балчитис, Флавио Дзанонато 

 

Предложение за директива 

Член 65 – параграф 2 – буква в 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) други видове наложени 

регулации или предприети мерки, 

засягащи съответния пазар или 

свързания пазар(и) на дребно през 

дадения период, включително, без 

изреждането да е изчерпателно, 

задълженията, наложени съгласно 

членове 44, 58 и 59; както и 

заличава се 

Or. en 
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Обосновка 

Предложението на Комисията отслабва режима на ЗПС. Проверката, основана на 

трите критерия и описана в проекта на кодекса, се различава от варианта на 

проверката, която успешно се прилага от НРО през последните 15 години и която е 

определена в Препоръка 2014/710/ЕС. 

 

Изменение  835 

Мишел Раймон 

от името на групата Verts/ALE 

Юлия Реда 

 

Предложение за директива 

Член 65 – параграф 2 – буква в 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) други видове наложени 

регулации или предприети мерки, 

засягащи съответния пазар или 

свързания пазар(и) на дребно през 

дадения период, включително, без 

изреждането да е изчерпателно, 

задълженията, наложени съгласно 

членове 44, 58 и 59; както и 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  836 

Анна Заборска, Иван Щефанец 

 

Предложение за директива 

Член 65 – параграф 2 – буква в 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) други видове наложени 

регулации или предприети мерки, 

засягащи съответния пазар или 

свързания пазар(и) на дребно през 

дадения период, включително, без 

изреждането да е изчерпателно, 

задълженията, наложени съгласно 

членове 44, 58 и 59; както и 

в) други видове наложени 

регулации или предприети мерки, 

засягащи съответния пазар или 

свързания пазар(и) на дребно през 

дадения период, включително, без 

изреждането да е изчерпателно, 

задълженията, наложени съгласно 

членове 44, 58 и 59 не са достатъчни, 

за да се преодолеят 
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идентифицираните 

неефективност(и) на пазара; както и 

Or. en 

 

Изменение  837 

Мишел Раймон 

от името на групата Verts/ALE 

Юлия Реда 

 

Предложение за директива 

Член 65 - параграф 2 – буква г 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) наложени регулации на други 

съответни пазари на основание 

настоящия член. 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  838 

Миапетра Кумпула-Натри, Йепе Кофод, Дан Ника, Карлуш Зориню, Виктор 

Негреску, Зигмантас Балчитис, Флавио Дзанонато 

 

Предложение за директива 

Член 65 - параграф 2 – буква г 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) наложени регулации на други 

съответни пазари на основание 

настоящия член. 

заличава се 

Or. en 

Обосновка 

Трябва да се избягват ограниченията върху способността на НРО да налагат 

разпоредбите. Акцентът върху търговските споразумения подкопава режима на ЗПС, 

тъй като е свързан с обещание за дерегулация и в дългосрочен план може да създаде 

силни олигополи. Следва внимателно да преценим дали отслабването на добре 

функциониращия режим на ЗПС е полезно за гражданите. 



 

PE602.952v01-00 6/210 AM\1122811BG.docx 

BG 

 

Изменение  839 

Анна Заборска, Иван Щефанец 

 

Предложение за директива 

Член 65 - параграф 2 – буква г 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) наложени регулации на други 

съответни пазари на основание 

настоящия член. 

г) наложени регулации на други 

съответни пазари на основание 

настоящия член не са достатъчни, за 

да се преодолеят 

идентифицираната(ите) 

неефективност(и) на пазара. 

Or. en 

 

Изменение  840 

Кая Калас, Марите Схаке 

 

Предложение за директива 

Член 65 – параграф 4 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Когато национален регулаторен 

орган определи, че в съответен пазар 

налагането на регулаторни задължения 

съгласно параграфи 1 и 2 от настоящия 

член е обосновано, той идентифицира 

предприятията, притежаващи отделно 

или съвместно с други значителна 

пазарна сила на този пазар в 

съответствие с член 61. Националният 

регулаторен орган налага на такива 

предприятия подходящи специфични 

регулаторни задължения съгласно 

член 66 или запазва, или изменя такива 

задължения, когато те вече съществуват, 

ако счита, че един или повече пазари на 

дребно не биха били действително 

конкурентоспособни при липсата на 

такива задължения. 

4. Когато национален регулаторен 

орган определи, че в съответен пазар 

налагането на регулаторни задължения 

съгласно параграфи 1 и 2 от настоящия 

член е обосновано, той идентифицира 

предприятията, притежаващи отделно 

или съвместно с други значителна 

пазарна сила, или които може да 

възпрепятстват значително 

ефективната конкуренция на този 

пазар в съответствие с член 61. 

Националният регулаторен орган налага 

на такива предприятия подходящи 

специфични регулаторни задължения 

съгласно член 66 или запазва, или 

изменя такива задължения, когато те 

вече съществуват, ако счита, че един 

или повече пазари не биха били 

действително конкурентоспособни при 
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липсата на такива задължения. В случай 

на значително възпрепятстване на 

ефективната конкуренция, 

националният регулаторен орган 

разглежда конкретните 

обстоятелства на случая, надлежно 

отчита необходимостта от 

пропорционалност и обмисля 

приемането на най-малко 

обременяващи корективни мерки. 

Or. en 

Обосновка 

В съответствие с член 104 от Правилника за дейността, това изменение се налага по 

наложителни причини, свързани с вътрешната логика на текста. 

 

Изменение  841 

Анна Заборска, Иван Щефанец 

 

Предложение за директива 

Член 65 – параграф 4 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Когато национален регулаторен 

орган определи, че в съответен пазар 

налагането на регулаторни задължения 

съгласно параграфи 1 и 2 от настоящия 

член е обосновано, той идентифицира 

предприятията, притежаващи отделно 

или съвместно с други значителна 

пазарна сила на този пазар в 

съответствие с член 61. Националният 

регулаторен орган налага на такива 

предприятия подходящи специфични 

регулаторни задължения съгласно 

член 66 или запазва, или изменя такива 

задължения, когато те вече съществуват, 

ако счита, че един или повече пазари 

на дребно не биха били действително 

конкурентоспособни при липсата на 

такива задължения. 

4. Когато национален регулаторен 

орган определи, че в съответен пазар 

налагането на регулаторни задължения 

съгласно параграфи 1 и 2 от настоящия 

член е обосновано, той идентифицира 

предприятията, притежаващи отделно 

или съвместно с други значителна 

пазарна сила на този пазар в 

съответствие с член 61. Националният 

регулаторен орган налага на такива 

предприятия подходящи специфични 

регулаторни задължения съгласно 

член 66 или запазва, или изменя такива 

задължения, когато те вече съществуват, 

ако съвкупно са изпълнени следните 

критерии: 

а) един или повече пазари на дребно не 

биха били действително 

конкурентоспособни при липсата на 

такива задължения; и 
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б) на други пазари за търговия на едро 

не са наложени задължения, които 

решават установените проблеми в 

конкуренцията на въпросния пазар на 

дребно. 

Or. en 

 

Изменение  842 

Фулвио Мартушело 

 

Предложение за директива 

Член 65 – параграф 4 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Когато национален регулаторен 

орган определи, че в съответен пазар 

налагането на регулаторни задължения 

съгласно параграфи 1 и 2 от настоящия 

член е обосновано, той идентифицира 

предприятията, притежаващи отделно 

или съвместно с други значителна 

пазарна сила на този пазар в 

съответствие с член 61. Националният 

регулаторен орган налага на такива 

предприятия подходящи специфични 

регулаторни задължения съгласно 

член 66 или запазва, или изменя такива 

задължения, когато те вече съществуват, 

ако счита, че един или повече пазари 

на дребно не биха били действително 

конкурентоспособни при липсата на 

такива задължения. 

4. Когато национален регулаторен 

орган определи, че в съответен пазар 

налагането на регулаторни задължения 

съгласно параграфи 1 и 2 от настоящия 

член е обосновано, той идентифицира 

предприятията, притежаващи отделно 

или съвместно с други значителна 

пазарна сила на този пазар в 

съответствие с член 61. Националният 

регулаторен орган налага на такива 

предприятия подходящи специфични 

регулаторни задължения съгласно 

член 66 или запазва, или изменя такива 

задължения, когато те вече съществуват. 

Or. en 

 

Изменение  843 

Мишел Раймон 

от името на групата Verts/ALE 

Юлия Реда, Корнелия Ернст 

 

Предложение за директива 

Член 65 – параграф 4 



 

AM\1122811BG.docx 9/210 PE602.952v01-00 

 BG 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Когато национален регулаторен 

орган определи, че в съответен пазар 

налагането на регулаторни задължения 

съгласно параграфи 1 и 2 от настоящия 

член е обосновано, той идентифицира 

предприятията, притежаващи отделно 

или съвместно с други значителна 

пазарна сила на този пазар в 

съответствие с член 61. Националният 

регулаторен орган налага на такива 

предприятия подходящи специфични 

регулаторни задължения съгласно 

член 66 или запазва, или изменя такива 

задължения, когато те вече съществуват, 

ако счита, че един или повече пазари 

на дребно не биха били действително 

конкурентоспособни при липсата на 

такива задължения. 

4. Когато национален регулаторен 

орган определи, че в съответен пазар 

налагането на регулаторни задължения 

съгласно параграфи 1 и 2 от настоящия 

член е обосновано, той идентифицира 

предприятията, притежаващи отделно 

или съвместно с други значителна 

пазарна сила на този пазар в 

съответствие с член 61. Националният 

регулаторен орган налага на такива 

предприятия подходящи специфични 

регулаторни задължения съгласно 

член 66 или запазва, или изменя такива 

задължения, когато те вече съществуват. 

Or. en 

Обосновка 

The proposed Directive puts the focus of regulatory intervention on competitive conditions in 

retail markets. Before intervening in wholesale markets to solve a problem or to enable future 

competition on networks, NRAs would have to demonstrate that there is a present lack of 

competition in retail markets. This approach is problematic because it is wholesale 

competition that creates retail competition, although often not immediately. The rules that 

create competition today are focused on wholesale markets for a reason: retail competition 

and differentiation between operators exists thanks to the capacity to compete at wholesale 

level. The focus on retail markets would lead to the automatic de-regulation of wholesale 

markets in many cases, and would ultimately lead to the monopolisation or ‘duopolisation’ in 

countries/regions with a strong cable footprint. In addition, retail competition of the kind 

where all retail providers are dependent on one wholesale provider is not sustainable in the 

long run and only amounts to ‘fake-competition’. Ultimately, the resulting reduction in 

competition could lead to higher prices and less innovation and choice for end-users. 

 

Изменение  844 

Патриция Тоя 

 

Предложение за директива 

Член 65 – параграф 4 

 



 

PE602.952v01-00 10/210 AM\1122811BG.docx 

BG 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Когато национален регулаторен 

орган определи, че в съответен пазар 

налагането на регулаторни задължения 

съгласно параграфи 1 и 2 от настоящия 

член е обосновано, той идентифицира 

предприятията, притежаващи отделно 

или съвместно с други значителна 

пазарна сила на този пазар в 

съответствие с член 61. Националният 

регулаторен орган налага на такива 

предприятия подходящи специфични 

регулаторни задължения съгласно 

член 66 или запазва, или изменя такива 

задължения, когато те вече съществуват, 

ако счита, че един или повече пазари 

на дребно не биха били действително 

конкурентоспособни при липсата на 

такива задължения. 

4. Когато национален регулаторен 

орган определи, че в съответен пазар 

налагането на регулаторни задължения 

съгласно параграфи 1 и 2 от настоящия 

член е обосновано, той идентифицира 

предприятията, притежаващи отделно 

или съвместно с други значителна 

пазарна сила на този пазар в 

съответствие с член 61. Националният 

регулаторен орган налага на такива 

предприятия подходящи специфични 

регулаторни задължения съгласно 

член 66 или запазва, или изменя такива 

задължения, когато те вече съществуват. 

Or. en 

Обосновка 

Изменението има за цел да премахне споменаването на пазарите на дребно, предвид 

факта че конкуренцията е строго свързана с условията на достъп на едро. 

 

Изменение  845 

Давид Борели, Дарио Тамбурано 

 

Предложение за директива 

Член 65 – параграф 4 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Когато национален регулаторен 

орган определи, че в съответен пазар 

налагането на регулаторни задължения 

съгласно параграфи 1 и 2 от настоящия 

член е обосновано, той идентифицира 

предприятията, притежаващи отделно 

или съвместно с други значителна 

пазарна сила на този пазар в 

съответствие с член 61. Националният 

регулаторен орган налага на такива 

4. Когато национален регулаторен 

орган определи, че в съответен пазар 

налагането на регулаторни задължения 

съгласно параграфи 1 и 2 от настоящия 

член е обосновано, той идентифицира 

предприятията, притежаващи отделно 

или съвместно с други значителна 

пазарна сила на този пазар в 

съответствие с член 61. Националният 

регулаторен орган налага на такива 
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предприятия подходящи специфични 

регулаторни задължения съгласно 

член 66 или запазва, или изменя такива 

задължения, когато те вече съществуват, 

ако счита, че един или повече пазари 

на дребно не биха били действително 

конкурентоспособни при липсата на 

такива задължения. 

предприятия подходящи специфични 

регулаторни задължения съгласно 

член 66 или запазва, или изменя такива 

задължения, когато те вече съществуват. 

Or. en 

Обосновка 

Изменението има за цел избягване на акцента върху пазара на дребно, тъй като 

стесняването на обхвата на конкуренцията до нивото на пазарите на дребно би 

могло да доведе до голяма несигурност. 

 

Изменение  846 

Павел Теличка 

 

Предложение за директива 

Член 65 – параграф 4 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Когато национален регулаторен 

орган определи, че в съответен пазар 

налагането на регулаторни задължения 

съгласно параграфи 1 и 2 от настоящия 

член е обосновано, той идентифицира 

предприятията, притежаващи отделно 

или съвместно с други значителна 

пазарна сила на този пазар в 

съответствие с член 61. Националният 

регулаторен орган налага на такива 

предприятия подходящи специфични 

регулаторни задължения съгласно 

член 66 или запазва, или изменя такива 

задължения, когато те вече съществуват, 

ако счита, че един или повече пазари 

на дребно не биха били действително 

конкурентоспособни при липсата на 

такива задължения. 

4. Когато национален регулаторен 

орган определи, че в съответен пазар 

налагането на регулаторни задължения 

съгласно параграфи 1 и 2 от настоящия 

член е обосновано, той идентифицира 

предприятията, притежаващи отделно 

или съвместно с други значителна 

пазарна сила на този пазар в 

съответствие с член 61. Националният 

регулаторен орган налага на такива 

предприятия подходящи специфични 

регулаторни задължения съгласно 

член 66 или запазва, или изменя такива 

задължения, когато те вече съществуват. 

Or. en 
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Изменение  847 

Миапетра Кумпула-Натри, Йепе Кофод, Дан Ника, Карлуш Зориню, Виктор 

Негреску, Зигмантас Балчитис, Флавио Дзанонато 

 

Предложение за директива 

Член 65 – параграф 4 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Когато национален регулаторен 

орган определи, че в съответен пазар 

налагането на регулаторни задължения 

съгласно параграфи 1 и 2 от настоящия 

член е обосновано, той идентифицира 

предприятията, притежаващи отделно 

или съвместно с други значителна 

пазарна сила на този пазар в 

съответствие с член 61. Националният 

регулаторен орган налага на такива 

предприятия подходящи специфични 

регулаторни задължения съгласно 

член 66 или запазва, или изменя такива 

задължения, когато те вече съществуват, 

ако счита, че един или повече пазари 

на дребно не биха били действително 

конкурентоспособни при липсата на 

такива задължения. 

4. Когато национален регулаторен 

орган определи, че налагането на 

регулаторни задължения съгласно 

параграфи 1 и 2 от настоящия член е 

обосновано, той идентифицира: 

а) предприятията, притежаващи отделно 

или съвместно с други значителна 

пазарна сила на този пазар в 

съответствие с член 61, параграф 2; или 

в случай на липсата им: 

б) предприятията, заемащи позиция 

на едностранна пазарна сила на този 

пазар в съответствие с член 61, 

параграф 3. 

Националният регулаторен орган налага 

на такива предприятия подходящи 

специфични регулаторни задължения 

или запазва, или изменя такива 

задължения, когато те вече съществуват. 

Or. en 

Обосновка 

The proposed Directive puts the focus of regulatory intervention on competitive conditions in 

retail markets. Before intervening in wholesale markets to solve a problem or to enable future 

competition on networks, NRAs would have to demonstrate that there is a present lack of 

competition in retail markets. This approach is problematic because it is wholesale 

competition that creates retail competition, although often not immediately. The rules that 

create competition today are focused on wholesale markets for a reason: retail competition 

and differentiation between operators exists thanks to the capacity to compete at wholesale 

level. The focus on retail markets would lead to the automatic de-regulation of wholesale 

markets in many cases, and would ultimately lead to the monopolisation or ‘duopolisation’ in 

countries/regions with a strong cable footprint. addition, retail competition of the kind where 

all retail providers are dependent on one wholesale provider is not sustainable in the long 

run and only amounts to ‘fake-competition’. Ultimately, the resulting reduction in competition 
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could lead to higher prices and less innovation and choice for end-users. Furthermore, we 

should place a finding of UMP on the comparable position as a finding of SMP. 

 

Изменение  848 

Евжен Тошеновски 

 

Предложение за директива 

Член 65 – параграф 5 – буква а 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) в рамките на пет години от 

приемането на предходна мярка, когато 

националният регулаторен орган е 

определил съответния пазар и е 

установил предприятията, притежаващи 

значителна пазарна сила. По 

изключение обаче този петгодишен 

период може да се удължи с до една 

допълнителна година, когато 

националният регулаторен орган е 

нотифицирал Комисията с обосновано 

предложение за удължаване не по-късно 

от четири месеца преди изтичане на 

петгодишния период и Комисията в 

рамките на един месец не е възразила 

срещу него; 

а) в рамките на пет години от 

приемането на предходна мярка, когато 

националният регулаторен орган е 

определил съответния пазар и е 

установил предприятията, притежаващи 

значителна пазарна сила. По 

изключение обаче този петгодишен 

период може да се удължи с до три 

допълнителни години, когато 

националният регулаторен орган е 

нотифицирал Комисията с обосновано 

предложение за удължаване не по-късно 

от четири месеца преди изтичане на 

петгодишния период и Комисията в 

рамките на един месец не е възразила 

срещу него; 

Or. en 

 

Изменение  849 

Анна Заборска, Иван Щефанец 

 

Предложение за директива 

Член 65 – параграф 6а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 6a. Когато в перспектива на 

пазара присъстват или се очаква да 

присъстват три мрежови оператора, 

които да се конкурират устойчиво на 

един и същи пазар на дребно, 

националните регулаторни органи не 

определят един оператор като 
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притежаващ значителна пазарна 

сила. 

Or. en 

 

Изменение  850 

Мишел Раймон 

от името на групата Verts/ALE 

Юлия Реда, Мариза Матиаш, Корнелия Ернст 

 

Предложение за директива 

Член 66 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Когато е установено, че даден 

оператор притежава значителна пазарна 

сила на конкретен пазар в резултат на 

пазарен анализ, извършен в 

съответствие с член 65 от настоящата 

директива, националните регулаторни 

органи могат да налагат при 

необходимост задълженията, 

предвидени в членове от 67 до 75 и 77 

от настоящата директива. 

2. Когато е установено, че даден 

оператор притежава значителна пазарна 

сила на конкретен пазар в резултат на 

пазарен анализ, извършен в 

съответствие с член 65 от настоящата 

директива, националните регулаторни 

органи налагат задълженията, 

предвидени в членове от 67 до 75 и 77 

от настоящата директива. 

Or. en 

Обосновка 

Според предложението на Комисията НРО имат избор да решават дали да 

предприемат или не действия за решаване на проблемите, причинени от ЗПС. Това 

подкопава режима на ЗПС, като дава възможност за бездействие от страна на НРО. 

 

Изменение  851 

Миапетра Кумпула-Натри, Зигмантас Балчитис, Виктор Негреску, Карлуш 

Зориню, Дан Ника, Йепе Кофод 

 

Предложение за директива 

Член 66 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Когато е установено, че даден 

оператор притежава значителна пазарна 

2. Когато е установено, че даден 

оператор притежава значителна пазарна 
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сила на конкретен пазар в резултат на 

пазарен анализ, извършен в 

съответствие с член 65 от настоящата 

директива, националните регулаторни 

органи могат да налагат при 

необходимост задълженията, 

предвидени в членове от 67 до 75 и 77 

от настоящата директива. 

сила на конкретен пазар в резултат на 

пазарен анализ, извършен в 

съответствие с член 65 от настоящата 

директива, националните регулаторни 

органи налагат задълженията, 

предвидени в членове от 67 до 75 и 77 

от настоящата директива. 

Or. en 

Обосновка 

Според предложението на Комисията НРО имат избор да решават дали да 

предприемат или не действия за решаване на проблемите, причинени от ЗПС. Това 

подкопава режима на ЗПС, като дава възможност за бездействие от страна на НРО. 

 

Изменение  852 

Кая Калас, Марите Схаке 

 

Предложение за директива 

Член 66 – параграф 4 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Наложените в съответствие с 

настоящия член задължения се 

основават на характера на възникналия 

проблем, по-специално на нивото на 

пазара на дребно и ако е целесъобразно, 

като се взема предвид 

идентифицирането на трансграничното 

търсене съгласно член 64. Те са 

пропорционални, отчитайки разходите и 

ползите, и обосновани в светлината на 

целите, посочени в член 3 от настоящата 

директива. Такива задължения се 

налагат само след консултация в 

съответствие с разпоредбите на 

членове 23 и 32. 

4. Наложените в съответствие с 

настоящия член задължения се 

основават на характера на възникналия 

проблем на съответните пазари, за да 

се запази в дългосрочен план 

устойчивата конкуренция, и ако е 

целесъобразно, като се взема предвид 

идентифицирането на трансграничното 

търсене съгласно член 64. Те са 

пропорционални, отчитайки разходите и 

ползите, и обосновани в светлината на 

целите, посочени в член 3 от настоящата 

директива. Такива задължения се 

налагат само след консултация в 

съответствие с разпоредбите на 

членове 23 и 32. 

В случаите на едно или повече 

предприятия, за които се счита, че 

значително възпрепятстват 

ефективната конкуренция, 

националните регулаторни органи 



 

PE602.952v01-00 16/210 AM\1122811BG.docx 

BG 

вземат предвид конкретните 

обстоятелства по случая и 

разглеждат най-малко обременяващи 

корективни мерки, като отчитат 

тяхната пропорционалност и 

потенциалните им ползи за крайните 

ползватели. 

Or. en 

Обосновка 

На въздействието на предприятия, които създават ситуация на значително 

възпрепятстване на ефективната конкуренция, следва да се обръща внимание по 

пропорционален начин, като налаганите корективни мерки се адаптират към 

конкретните обстоятелства на всеки пазар и се гарантират най-добрите резултати 

за крайните ползватели. В съответствие с член 104 от Правилника за дейността, 

това изменение се налага по наложителни причини, свързани с вътрешната логика на 

текста. 

 

Изменение  853 

Евжен Тошеновски 

 

Предложение за директива 

Член 66 – параграф 4 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Наложените в съответствие с 

настоящия член задължения се 

основават на характера на възникналия 

проблем, по-специално на нивото на 

пазара на дребно и ако е целесъобразно, 

като се взема предвид 

идентифицирането на 

трансграничното търсене съгласно 

член 64. Те са пропорционални, 

отчитайки разходите и ползите, и 

обосновани в светлината на целите, 

посочени в член 3 от настоящата 

директива. Такива задължения се 

налагат само след консултация в 

съответствие с разпоредбите на 

членове 23 и 32. 

4. Наложените в съответствие с 

настоящия член задължения се 

основават на характера на възникналия 

проблем, по-специално на нивото на 

пазара на дребно. Те са 

пропорционални, отчитайки разходите и 

ползите, като се взема предвид по-

специално дали определеното като 

притежаващо значителна пазарна 

сила предприятие извършва дейност 

само на пазари на едро, и обосновани в 

светлината на целите, посочени в член 3 

от настоящата директива. Такива 

задължения се налагат само след 

консултация в съответствие с 

разпоредбите на членове 23 и 32. 

Or. en 
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Изменение  854 

Миапетра Кумпула-Натри, Флавио Дзанонато, Зигмантас Балчитис, Виктор 

Негреску, Карлуш Зориню, Дан Ника, Йепе Кофод 

 

Предложение за директива 

Член 66 – параграф 4 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Наложените в съответствие с 

настоящия член задължения се 

основават на характера на възникналия 

проблем, по-специално на нивото на 

пазара на дребно и ако е целесъобразно, 

като се взема предвид 

идентифицирането на трансграничното 

търсене съгласно член 64. Те са 

пропорционални, отчитайки разходите и 

ползите, и обосновани в светлината на 

целите, посочени в член 3 от настоящата 

директива. Такива задължения се 

налагат само след консултация в 

съответствие с разпоредбите на 

членове 23 и 32. 

4. Наложените в съответствие с 

настоящия член задължения се 

основават на характера на възникналия 

проблем на нивото на пазара на едро 

или на дребно и ако е целесъобразно, 

като се взема предвид 

идентифицирането на трансграничното 

търсене съгласно член 64. Те са 

пропорционални, отчитайки разходите и 

ползите, и обосновани в светлината на 

целите, посочени в член 3 от настоящата 

директива. Такива задължения се 

налагат само след консултация в 

съответствие с разпоредбите на 

членове 23 и 32. 

Or. en 

Обосновка 

Следва да избягваме акцента само върху пазара на дребно. 

 

Изменение  855 

Мишел Раймон 

от името на групата Verts/ALE 

Юлия Реда, Корнелия Ернст 

 

Предложение за директива 

Член 66 – параграф 4 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Наложените в съответствие с 

настоящия член задължения се 

основават на характера на възникналия 

проблем, по-специално на нивото на 

4. Наложените в съответствие с 

настоящия член задължения се 

основават на характера на възникналия 

проблем и ако е целесъобразно, като се 
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пазара на дребно и ако е целесъобразно, 

като се взема предвид 

идентифицирането на трансграничното 

търсене съгласно член 64. Те са 

пропорционални, отчитайки разходите и 

ползите, и обосновани в светлината на 

целите, посочени в член 3 от настоящата 

директива. Такива задължения се 

налагат само след консултация в 

съответствие с разпоредбите на 

членове 23 и 32. 

взема предвид идентифицирането на 

трансграничното търсене съгласно 

член 64. Те са пропорционални, 

отчитайки разходите и ползите, и 

обосновани в светлината на целите, 

посочени в член 3 от настоящата 

директива. Такива задължения се 

налагат само след консултация в 

съответствие с разпоредбите на 

членове 23 и 32. 

Or. en 

Обосновка 

The proposed Directive puts the focus of regulatory intervention on competitive conditions in 

retail markets. Before intervening in wholesale markets, NRAs would have to demonstrate 

that their intervention corresponds to a retail problem. The focus on retail markets would 

lead to the automatic de-regulation of wholesale markets in many cases, and would ultimately 

lead to the monopolisation or ‘duopolisation’ in countries/regions with a strong cable 

footprint. In addition, retail competition of the kind where all retail providers are dependent 

on one wholesale provider is not sustainable in the long run and only amounts to ‘fake-

competition’. Ultimately, the resulting reduction in competition could lead to higher prices 

and less innovation and choice for end-users. 

 

Изменение  856 

Фулвио Мартушело 

 

Предложение за директива 

Член 66 – параграф 4 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Наложените в съответствие с 

настоящия член задължения се 

основават на характера на възникналия 

проблем, по-специално на нивото на 

пазара на дребно и ако е целесъобразно, 

като се взема предвид 

идентифицирането на трансграничното 

търсене съгласно член 64. Те са 

пропорционални, отчитайки разходите и 

ползите, и обосновани в светлината на 

целите, посочени в член 3 от настоящата 

директива. Такива задължения се 

4. Наложените в съответствие с 

настоящия член задължения се 

основават на характера на възникналия 

проблем и ако е целесъобразно, като се 

взема предвид идентифицирането на 

трансграничното търсене съгласно 

член 64. Те са пропорционални, 

отчитайки разходите и ползите, и 

обосновани в светлината на целите, 

посочени в член 3 от настоящата 

директива. Такива задължения се 

налагат само след консултация в 
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налагат само след консултация в 

съответствие с разпоредбите на 

членове 23 и 32. 

съответствие с разпоредбите на 

членове 23 и 32. 

Or. en 

 

Изменение  857 

Давид Борели, Дарио Тамбурано 

 

Предложение за директива 

Член 66 – параграф 4 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Наложените в съответствие с 

настоящия член задължения се 

основават на характера на възникналия 

проблем, по-специално на нивото на 

пазара на дребно и ако е целесъобразно, 

като се взема предвид 

идентифицирането на трансграничното 

търсене съгласно член 64. Те са 

пропорционални, отчитайки разходите и 

ползите, и обосновани в светлината на 

целите, посочени в член 3 от настоящата 

директива. Такива задължения се 

налагат само след консултация в 

съответствие с разпоредбите на 

членове 23 и 32. 

4. Наложените в съответствие с 

настоящия член задължения се 

основават на характера на възникналия 

проблем и ако е целесъобразно, като се 

взема предвид идентифицирането на 

трансграничното търсене съгласно 

член 64. Те са пропорционални, 

отчитайки разходите и ползите, и 

обосновани в светлината на целите, 

посочени в член 3 от настоящата 

директива. Такива задължения се 

налагат само след консултация в 

съответствие с разпоредбите на 

членове 23 и 32. 

Or. en 

Обосновка 

Изменението има за цел избягване на акцента върху пазара на дребно, тъй като 

стесняването на обхвата на конкуренцията до нивото на пазарите на дребно би 

могло да доведе до голяма несигурност. 

 

Изменение  858 

Хосе Бланко Лопес 

 

Предложение за директива 

Член 66 – параграф 4 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Наложените в съответствие с 

настоящия член задължения се 

основават на характера на възникналия 

проблем, по-специално на нивото на 

пазара на дребно и ако е целесъобразно, 

като се взема предвид 

идентифицирането на трансграничното 

търсене съгласно член 64. Те са 

пропорционални, отчитайки разходите и 

ползите, и обосновани в светлината на 

целите, посочени в член 3 от настоящата 

директива. Такива задължения се 

налагат само след консултация в 

съответствие с разпоредбите на 

членове 23 и 32. 

4. Наложените в съответствие с 

настоящия член задължения се 

основават на характера на възникналия 

проблем на нивото на пазара на едро 

или на дребно и ако е целесъобразно, 

като се взема предвид 

идентифицирането на трансграничното 

търсене съгласно член 64. Те са 

пропорционални, отчитайки разходите и 

ползите, и обосновани в светлината на 

целите, посочени в член 3 от настоящата 

директива. Такива задължения се 

налагат само след консултация в 

съответствие с разпоредбите на 

членове 23 и 32. 

Or. en 

 

Изменение  859 

Анна Заборска, Иван Щефанец 

 

Предложение за директива 

Член 66 – параграф 6 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Националните регулаторни 

органи разглеждат последиците от 

пазарното развитие, например по 

отношение на търговските 

споразумения, включително 

споразуменията за съвместни 

инвестиции, сключени или 

непредвидено нарушени или 

прекратени с отражение върху 

конкуренцията. Ако това пазарно 

развитие не е достатъчно значимо, за да 

се прецени необходимостта от 
предприемане на нов пазарен анализ 

съгласно член 65, националният 

регулаторен орган преценява дали е 

необходимо да се преразгледат 

задълженията, наложени на 

операторите, за които е установено, че 

6. Националните регулаторни 

органи разглеждат последиците от 

новото или планираното пазарно 
развитие, за което има основателна 

вероятност да повлияе на 

динамиката на конкуренцията, 
например по отношение на търговските 

споразумения, включително без 

ограничение до споразуменията за 

съвместни инвестиции и/или 

предприятията, които не 

присъстват на пазара на дребно на 

електронни комуникационни услуги. 

Националните регулаторни органи 

извършват това: 

а) по собствена инициатива, като 

отчитат необходимостта от 

предвидими пазарни условия, или 
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са със значителна пазарна сила, за да се 

гарантира, че тези задължения 

продължават да отговарят на условията 

по параграф 4. Тези изменения се 

налагат само след консултация 

съгласно членове 23 и 32. 

б) по обосновано искане. 

Ако пазарното развитие не е 

достатъчно значимо, за да се изисква 

предприемане на нов пазарен анализ 

съгласно член 65, националният 

регулаторен орган без забавяне 

преценява дали е необходимо да се 

преразгледат задълженията и да се 

измени всяко предходно решение, 

включително чрез отмяна на 

задължения или налагане на нови 

задължения на операторите, за които е 

установено, че са със значителна 

пазарна сила, за да се гарантира, че тези 

задължения продължават да отговарят 

на изискванията на настоящата 

директива, или да реши че не се 

налагат никакви, или се налагат по-

малко или по-малко обременяващи 

задължения по отношение на 

планираните промени. Тези решения 

се вземат само след консултация 

съгласно членове 23 и 32. 

Or. en 

 

Изменение  860 

Миапетра Кумпула-Натри, Карлуш Зориню, Дан Ника, Йепе Кофод, Виктор 

Негреску, Зигмантас Балчитис, Флавио Дзанонато 

 

Предложение за директива 

Член 66 – параграф 6 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Националните регулаторни 

органи разглеждат последиците от 

пазарното развитие, например по 

отношение на търговските 

споразумения, включително 

споразуменията за съвместни 

инвестиции, сключени или 

непредвидено нарушени или 

прекратени с отражение върху 

конкуренцията. Ако това пазарно 

развитие не е достатъчно значимо, за да 

6. Националните регулаторни 

органи разглеждат последиците от 

пазарното развитие. Ако това пазарно 

развитие не е достатъчно значимо, за да 

се прецени необходимостта от 

предприемане на нов пазарен анализ 

съгласно член 65, националният 

регулаторен орган преценява дали е 

необходимо да се преразгледат 

задълженията, наложени на 

операторите, за които е установено, че 
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се прецени необходимостта от 

предприемане на нов пазарен анализ 

съгласно член 65, националният 

регулаторен орган преценява дали е 

необходимо да се преразгледат 

задълженията, наложени на 

операторите, за които е установено, че 

са със значителна пазарна сила, за да се 

гарантира, че тези задължения 

продължават да отговарят на условията 

по параграф 4. Тези изменения се 

налагат само след консултация съгласно 

членове 23 и 32. 

са със значителна пазарна сила, за да се 

гарантира, че тези задължения 

продължават да отговарят на условията 

по параграф 4. Тези изменения се 

налагат само след консултация съгласно 

членове 23 и 32. 

Or. en 

Обосновка 

Търговските споразумения са разнообразни и някои от тях имат потенциала да водят 

до неефективни по отношение на конкуренцията пазарни резултати. Ако не се 

управляват правилно, съвместните инвестиции може да доведат до координирано 

поведение и дори до намаляване на конкуренцията и инвестициите в дългосрочен план. 

 

Изменение  861 

Павел Теличка 

 

Предложение за директива 

Член 66 – параграф 6 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Националните регулаторни 

органи разглеждат последиците от 

пазарното развитие, например по 

отношение на търговските 

споразумения, включително 

споразуменията за съвместни 

инвестиции, сключени или 

непредвидено нарушени или 

прекратени с отражение върху 

конкуренцията. Ако това пазарно 

развитие не е достатъчно значимо, за да 

се прецени необходимостта от 

предприемане на нов пазарен анализ 

съгласно член 65, националният 

регулаторен орган преценява дали е 

6. Националните регулаторни 

органи разглеждат последиците от 

пазарното развитие. Ако това пазарно 

развитие не е достатъчно значимо, за да 

се прецени необходимостта от 

предприемане на нов пазарен анализ 

съгласно член 65, националният 

регулаторен орган преценява дали е 

необходимо да се преразгледат 

задълженията, наложени на 

операторите, за които е установено, че 

са със значителна пазарна сила, за да се 

гарантира, че тези задължения 

продължават да отговарят на условията 

по параграф 4. Тези изменения се 
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необходимо да се преразгледат 

задълженията, наложени на 

операторите, за които е установено, че 

са със значителна пазарна сила, за да се 

гарантира, че тези задължения 

продължават да отговарят на условията 

по параграф 4. Тези изменения се 

налагат само след консултация съгласно 

членове 23 и 32. 

налагат само след консултация съгласно 

членове 23 и 32. 

Or. en 

 

Изменение  862 

Давид Борели, Дарио Тамбурано 

 

Предложение за директива 

Член 66 – параграф 6 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Националните регулаторни 

органи разглеждат последиците от 

пазарното развитие, например по 

отношение на търговските 

споразумения, включително 

споразуменията за съвместни 

инвестиции, сключени или 

непредвидено нарушени или 

прекратени с отражение върху 

конкуренцията. Ако това пазарно 

развитие не е достатъчно значимо, за да 

се прецени необходимостта от 

предприемане на нов пазарен анализ 

съгласно член 65, националният 

регулаторен орган преценява дали е 

необходимо да се преразгледат 

задълженията, наложени на 

операторите, за които е установено, че 

са със значителна пазарна сила, за да се 

гарантира, че тези задължения 

продължават да отговарят на условията 

по параграф 4. Тези изменения се 

налагат само след консултация съгласно 

членове 23 и 32. 

6. Националните регулаторни 

органи разглеждат последиците от 

пазарното развитие. Ако това пазарно 

развитие не е достатъчно значимо, за да 

се прецени необходимостта от 

предприемане на нов пазарен анализ 

съгласно член 65, националният 

регулаторен орган преценява дали е 

необходимо да се преразгледат 

задълженията, наложени на 

операторите, за които е установено, че 

са със значителна пазарна сила, за да се 

гарантира, че тези задължения 

продължават да отговарят на условията 

по параграф 4. Тези изменения се 

налагат само след консултация съгласно 

членове 23 и 32. 

Or. en 
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Обосновка 

Необходимо е, защото в този параграф предложението на Комисията отслабва 

режима на ЗПС, тъй като премества акцента от този режим към споразуменията за 

достъп на търговска основа. 

 

Изменение  863 

Фулвио Мартушело 

 

Предложение за директива 

Член 66 – параграф 6 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Националните регулаторни 

органи разглеждат последиците от 

пазарното развитие, например по 

отношение на търговските 

споразумения, включително 

споразуменията за съвместни 

инвестиции, сключени или 

непредвидено нарушени или 

прекратени с отражение върху 

конкуренцията. Ако това пазарно 

развитие не е достатъчно значимо, за да 

се прецени необходимостта от 

предприемане на нов пазарен анализ 

съгласно член 65, националният 

регулаторен орган преценява дали е 

необходимо да се преразгледат 

задълженията, наложени на 

операторите, за които е установено, че 

са със значителна пазарна сила, за да се 

гарантира, че тези задължения 

продължават да отговарят на условията 

по параграф 4. Тези изменения се 

налагат само след консултация съгласно 

членове 23 и 32. 

6. Националните регулаторни 

органи разглеждат последиците от 

пазарното развитие. Ако това пазарно 

развитие не е достатъчно значимо, за да 

се прецени необходимостта от 

предприемане на нов пазарен анализ 

съгласно член 65, националният 

регулаторен орган преценява дали е 

необходимо да се преразгледат 

задълженията, наложени на 

операторите, за които е установено, че 

са със значителна пазарна сила, за да се 

гарантира, че тези задължения 

продължават да отговарят на условията 

по параграф 4. Тези изменения се 

налагат само след консултация съгласно 

членове 23 и 32. 

Or. en 

 

Изменение  864 

Мишел Раймон 

от името на групата Verts/ALE 
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Юлия Реда, Корнелия Ернст 

 

Предложение за директива 

Член 66 – параграф 6 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Националните регулаторни 

органи разглеждат последиците от 

пазарното развитие, например по 

отношение на търговските 

споразумения, включително 

споразуменията за съвместни 

инвестиции, сключени или 

непредвидено нарушени или 

прекратени с отражение върху 

конкуренцията. Ако това пазарно 

развитие не е достатъчно значимо, за да 

се прецени необходимостта от 

предприемане на нов пазарен анализ 

съгласно член 65, националният 

регулаторен орган преценява дали е 

необходимо да се преразгледат 

задълженията, наложени на 

операторите, за които е установено, че 

са със значителна пазарна сила, за да се 

гарантира, че тези задължения 

продължават да отговарят на условията 

по параграф 4. Тези изменения се 

налагат само след консултация съгласно 

членове 23 и 32. 

6. Националните регулаторни 

органи разглеждат последиците от 

пазарното развитие. Ако това пазарно 

развитие не е достатъчно значимо, за да 

се прецени необходимостта от 

предприемане на нов пазарен анализ 

съгласно член 65, националният 

регулаторен орган преценява дали е 

необходимо да се преразгледат 

задълженията, наложени на 

операторите, за които е установено, че 

са със значителна пазарна сила, за да се 

гарантира, че тези задължения 

продължават да отговарят на условията 

по параграф 4. Тези изменения се 

налагат само след консултация съгласно 

членове 23 и 32. 

Or. en 

Обосновка 

The Commission’s proposal weakens the SMP regime. Commercial agreements are diverse, 

and some of them have the potential to create ineffectively competitive market outcomes. 

While the Commission’s proposal includes criteria in Annex IV as well as conditions against 

which coinvestment offers should be judged (compliance with which would entitle the co-

investment to effectively benefit from a regulatory holiday), these do not provide sufficient 

competition protections to warrant a relaxation of SMP regulation. It is also worth bearing in 

mind that coinvestments by their nature can lead to coordinated behaviour, which in turn 

could produce uncompetitive outcomes. Ultimately, the resulting reduction in competition 

could lead to higher prices and less innovation and choice for end-users. In its opinion BoR 

(16) 213 (p. 7), BEREC recognises “Once again, the risk is that in seeking to incentivise 

investment through regulatory forbearance, the Commission’s proposals could undermine 

competition, which in turn would impact on the virtuous cycle of competition- and demand-
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driven investment. The Commission’s proposals would therefore undermine their own 

ultimate goal of increasing high-speed connectivity.” 

 

Изменение  865 

Херберт Ройл, Маркус Пипер, Ангелика Ниблер 

 

Предложение за директива 

Член 66 – параграф 6 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Националните регулаторни 

органи разглеждат последиците от 

пазарното развитие, например по 

отношение на търговските 

споразумения, включително 

споразуменията за съвместни 

инвестиции, сключени или 

непредвидено нарушени или 

прекратени с отражение върху 

конкуренцията. Ако това пазарно 

развитие не е достатъчно значимо, за да 

се прецени необходимостта от 

предприемане на нов пазарен анализ 

съгласно член 65, националният 

регулаторен орган преценява дали е 

необходимо да се преразгледат 

задълженията, наложени на 

операторите, за които е установено, че 

са със значителна пазарна сила, за да се 

гарантира, че тези задължения 

продължават да отговарят на условията 

по параграф 4. Тези изменения се 

налагат само след консултация съгласно 

членове 23 и 32. 

6. Националните регулаторни 

органи разглеждат последиците от 

пазарното развитие, например по 

отношение на съществуващите 

търговски споразумения, които 

оказват неблагоприятно отражение 

върху конкуренцията. Ако това пазарно 

развитие не е достатъчно значимо, за да 

се прецени необходимостта от 

предприемане на нов пазарен анализ 

съгласно член 65, националният 

регулаторен орган преценява дали е 

необходимо да се преразгледат 

задълженията, наложени на 

операторите, за които е установено, че 

са със значителна пазарна сила, за да се 

гарантира, че тези задължения 

продължават да отговарят на условията 

по параграф 4. Тези изменения се 

налагат само след консултация съгласно 

членове 23 и 32. 

Or. de 

Обосновка 

Всички съществуващи споразумения, които биха могли да окажат влияние върху 

насърчаването на устойчивата конкуренция, следва да бъдат взети под внимание при 

оценката на пазарното развитие. 

 

Изменение  866 
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Вернер Ланген, Сабине Ферхайен, Норберт Линс, Маркус Пипер 

 

Предложение за директива 

Член 66 – параграф 6а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 6a. Националните регулаторни 

органи гарантират, че наложените 

от тях задължения се спазват. В 

зависимост от характера на 

нарушението националните 

регулаторни органи следва да 

разполагат с възможността да 

налагат предварително определени 

санкции под формата на глоби (i) на 

органа, ii) на крайните потребители 

и/или iii) на други предприятия). 

Or. de 

 

Изменение  867 

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

Руис 

 

Предложение за директива 

Член 66 – параграф 6а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 6a. Националните регулаторни 

органи гарантират, че задълженията, 

които налагат, са ефективни – дори 

чрез налагане на парични санкции в 

случай на нарушение на 

задълженията за ЗПС и условията за 

достъп, одобрени от националния 

регулаторен орган. 

Or. en 

Обосновка 

Разпоредбата има за цел да се гарантира, че наложените от НРО задължения 

действително се вземат под внимание и се изпълняват, дори и чрез въвеждането на 

парични санкции. 
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Изменение  868 

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

Руис 

 

Предложение за директива 

Член 67 – параграф 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Националните регулаторни 

органи могат да конкретизират точната 

информация, която трябва да се 

предостави, изискваната степен на 

подробност и начина на оповестяване. 

3. Националните регулаторни 

органи могат да конкретизират точната 

информация, която трябва да се 

предостави, изискваната степен на 

подробност и начина на оповестяване. 

По-специално, когато даден оператор 

има задължения във връзка с достъпа 

до строителна инфраструктура 

и/или задължения във връзка с 

достъпа до специфична мрежова 

инфраструктура и нейното 

използване, националните 

регулаторни органи определят 

ключови показатели за изпълнението 

и съответни рамкови договори – и ако 

е необходимо, съответни санкции – 

които да се предвидят при 

предоставяния достъп съответно на 

дейностите надолу по веригата на 

самите оператори и на 

бенефициерите на задълженията във 

връзка с достъпа. 

Or. en 

Обосновка 

Тази разпоредба има за цел да засили задължението за прозрачност, като осигурява 

достатъчни, ясни и обективни елементи за оценка на предоставяния достъп. 

 

Изменение  869 

Мишел Раймон 

от името на групата Verts/ALE 

Юлия Реда, Корнелия Ернст 
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Предложение за директива 

Член 67 – параграф 3а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3a. По-специално, когато даден 

оператор има задължения във връзка с 

достъпа до строителна 

инфраструктура и/или задължения 

във връзка с достъпа до специфична 

мрежова инфраструктура и нейното 

използване, националните 

регулаторни органи определят 

ключови показатели за изпълнението, 

както и съответни рамкови договори 

и съответни санкции, които да се 

осигуряват при предоставения достъп 

съответно на дейностите надолу по 

веригата на самите операторите и на 

бенефициерите на задълженията във 

връзка с достъпа. 

 Независимо от параграфи 2, 3 и 4, 

когато даден оператор, определен 

като притежаващ значителна 

пазарна сила, има задължения във 

връзка с достъпа до строителна 

инфраструктура и/или задължения 

във връзка с достъпа до специфична 

мрежова инфраструктура и нейното 

използване в съответствие с член 

(INSERT REFERENCE), 

националните регулаторни органи 

осигуряват публикуването на типова 

оферта, включваща най-малко 

елементите, посочени в приложение 

(INSERT REFERENCE). 

Or. en 

 

Изменение  870 

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

Руис 

 

Предложение за директива 

Член 68 – параграф 2 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Задълженията за недопускане на 

дискриминация гарантират по-

конкретно, че операторът прилага 

равностойни условия при равностойни 

обстоятелства към други предприятия, 

които предоставят равностойни услуги, 

както и че предоставя услуги и 

информация на другите при същите 

условия и със същото качество, както и 

за собствените си поделения, филиали 

или партньори. По-специално когато 

операторът внедрява нови системи, 
националните регулаторни органи могат 

да налагат на същия оператор 

задължения да доставя продукти и 

услуги за достъп на всички 

предприятия, включително на своето 

собствено, при същите графици, ред и 

условия, включително по отношение на 

цена и ниво на обслужване, и 

посредством същите системи и процеси, 

с цел да се осигури равен достъп. 

2. Задълженията за недопускане на 

дискриминация гарантират по-

конкретно, че операторът прилага 

равностойни условия при равностойни 

обстоятелства към други предприятия, 

които предоставят равностойни услуги, 

както и че предоставя услуги и 

информация на другите при същите 

условия и със същото качество, както и 

за собствените си поделения, филиали 

или партньори. Националните 

регулаторни органи могат да налагат на 

същия оператор задължения да доставя 

продукти и услуги за достъп на всички 

предприятия, включително на своето 

собствено, при същите графици, ред и 

условия, включително по отношение на 

цена и ниво на обслужване, и 

посредством същите системи и процеси, 

с цел да се осигури равен достъп. 

Or. en 

 

Изменение  871 

Мишел Раймон 

от името на групата Verts/ALE 

Юлия Реда, Корнелия Ернст 

 

Предложение за директива 

Член 68 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Задълженията за недопускане на 

дискриминация гарантират по-

конкретно, че операторът прилага 

равностойни условия при равностойни 

обстоятелства към други предприятия, 

които предоставят равностойни услуги, 

както и че предоставя услуги и 

информация на другите при същите 

условия и със същото качество, както и 

2. Задълженията за недопускане на 

дискриминация гарантират по-

конкретно, че операторът прилага 

равностойни условия при равностойни 

обстоятелства към други предприятия, 

които предоставят равностойни услуги, 

както и че предоставя услуги и 

информация на другите при същите 

условия и със същото качество, както и 
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за собствените си поделения, филиали 

или партньори. По-специално когато 

операторът внедрява нови системи, 
националните регулаторни органи могат 

да налагат на същия оператор 

задължения да доставя продукти и 

услуги за достъп на всички 

предприятия, включително на своето 

собствено, при същите графици, ред и 

условия, включително по отношение на 

цена и ниво на обслужване, и 

посредством същите системи и процеси, 

с цел да се осигури равен достъп. 

за собствените си поделения, филиали 

или партньори. Националните 

регулаторни органи могат да налагат на 

същия оператор задължения да доставя 

съответна информация, продукти и 

услуги за достъп на всички 

предприятия, включително на своето 

собствено, при същите графици, ред и 

условия, включително по отношение на 

цена и ниво на обслужване, и 

посредством същите системи и процеси, 

с цел да се осигури равен вход за 

достъп. 

Or. en 

Обосновка 

Ограничаването на задължението до „нови системи“ би могло в крайна сметка да 

направи задължението за еквивалентност на входовете (ЕВ) излишно, тъй като 

операторите със значителна пазарна сила винаги ще проектират допълнителните 

характеристики като модернизиране на съществуващите системи. НРО ще трябва 

да доказва ако една система е нова, но може да се манипулира от страна на 

оператора със значителна пазарна сила, който е проектирал системата първоначално 

и затова има явно предимство от гледна точка на информация и знания. 

 

Изменение  872 

Анна Заборска, Иван Щефанец 

 

Предложение за директива 

Член 70 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 70  заличава се 

Достъп до строителна 

инфраструктура 

 

1. В съответствие с разпоредбите на 

член 66 националните регулаторни 

органи могат да налагат на 

операторите задължения да 

изпълняват разумни искания за 

достъп и използване на строителна 

инфраструктура, която включва, но 

не е ограничена до сгради или 
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подстъпи към сгради, окабеляване на 

сгради, включително електрически 

инсталации, антени, кули и други 

поддържащи конструкции, стълбове, 

мачти, канали, кабелопроводи, 

помещения за контрол, шахти и 

кутии, в случаите, в които пазарният 

анализ показва, че отказът на достъп 

или необоснованите условия със 

сходен ефект биха попречили на 

възникването на устойчив 

конкурентен пазар на дребно или не 

биха били в интерес на крайните 

ползватели. 

2. Националните регулаторни органи 

могат да налагат на операторите 

задължения да предоставят достъп в 

съответствие с разпоредбите на 

настоящия член, независимо от това 

дали в съответствие с пазарния 

анализ засегнатите от задължението 

активи са част от съответния пазар, 

при условие че задължението е 

необходимо и пропорционално с оглед 

на постигането на целите по член 3. 

 

Or. en 

 

Изменение  873 

Фулвио Мартушело 

 

Предложение за директива 

Член 70 – заглавие 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Достъп до строителна инфраструктура Достъп до строителна инфраструктура и 

до цели и споделени физически 

мрежови елементи 

Or. en 

 

Изменение  874 
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Миапетра Кумпула-Натри, Едуар Мартен, Дан Ника, Йепе Кофод, Карлуш 

Зориню, Виктор Негреску, Зигмантас Балчитис 

 

Предложение за директива 

Член 70 – заглавие 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Достъп до строителна инфраструктура Достъп до строителна инфраструктура и 

до цели и споделени физически 

мрежови елементи 

Or. en 

Обосновка 

За да съответства на съдържанието. 

 

Изменение  875 

Мишел Раймон 

от името на групата Verts/ALE 

Юлия Реда, Мариза Матиаш, Корнелия Ернст 

 

Предложение за директива 

Член 70 – заглавие 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Достъп до строителна инфраструктура Достъп до строителна инфраструктура и 

до цели и споделени физически 

мрежови елементи 

Or. en 

 

Изменение  876 

Миапетра Кумпула-Натри, Едуар Мартен, Флавио Дзанонато, Зигмантас 

Балчитис, Виктор Негреску, Карлуш Зориню, Дан Ника, Йепе Кофод 

 

Предложение за директива 

Член 70 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. В съответствие с разпоредбите на 

член 66 националните регулаторни 

1. В съответствие с разпоредбите на 

член 66 националните регулаторни 
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органи могат да налагат на 

операторите задължения да 

изпълняват разумни искания за достъп и 

използване на строителна 

инфраструктура, която включва, но не е 

ограничена до сгради или подстъпи към 

сгради, окабеляване на сгради, 

включително електрически инсталации, 

антени, кули и други поддържащи 

конструкции, стълбове, мачти, канали, 

кабелопроводи, помещения за контрол, 

шахти и кутии, в случаите, в които 

пазарният анализ показва, че отказът 

на достъп или необоснованите условия 

със сходен ефект биха попречили на 

възникването на устойчив 

конкурентен пазар на дребно или не 

биха били в интерес на крайните 

ползватели. 

органи могат, когато смятат, че 

отказът на достъп или 

необоснованите условия със сходен 

ефект биха попречили на 

възникването на устойчив 

конкурентен пазар и не биха били в 

интерес на крайните ползватели: 

а) да налагат задължения да се 

изпълняват разумни искания за достъп и 

използване на строителна 

инфраструктура, която включва, но не е 

ограничена до сгради или подстъпи към 

сгради, окабеляване на сгради, 

включително електрически инсталации, 

антени, кули и други поддържащи 

конструкции, стълбове, мачти, канали, 

кабелопроводи, помещения за контрол, 

шахти и кутии; 

б) да налагат задължения за достъп и 

използване на специфични цели 

физически мрежови елементи и 

прилежаща инфраструктура, 

включително необвързан достъп до 

метална абонатна линия и подлиния, 

както и необвързан достъп до 

абонатни линии и терминиращи 

сегменти от оптични влакна; 

в) да налагат задължения за 

споделяне с трети страни на 

специфични мрежови елементи, 

включително споделен достъп до 

метална абонатна линия и подлиния, 

както и споделен достъп до абонатни 

линии и терминиращи сегменти от 

оптични влакна, включително WDM 

(мултиплексиране с разделяне на 

дължината на вълната) и подобни 

решения за споделено използване. 

Or. en 

Обосновка 

Стесняването на обхвата на проблемите в конкуренцията до нивото на пазарите на 

дребно създава несигурност на регулаторната рамка. Достатъчно равнище на 

конкуренция на пазара на дребно се постига чрез функциониращи пазари на едро. 

Въпреки това не следва да подкопаваме функционирането на модел само на пазар на 

едро. 
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Изменение  877 

Павел Теличка 

 

Предложение за директива 

Член 70 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. В съответствие с разпоредбите на 

член 66 националните регулаторни 

органи могат да налагат на 

операторите задължения да 

изпълняват разумни искания за достъп и 

използване на строителна 

инфраструктура, която включва, но не е 

ограничена до сгради или подстъпи към 

сгради, окабеляване на сгради, 

включително електрически инсталации, 

антени, кули и други поддържащи 

конструкции, стълбове, мачти, канали, 

кабелопроводи, помещения за контрол, 

шахти и кутии, в случаите, в които 

пазарният анализ показва, че отказът 

на достъп или необоснованите условия 

със сходен ефект биха попречили на 

възникването на устойчив 

конкурентен пазар на дребно или не 

биха били в интерес на крайните 

ползватели. 

1. В съответствие с разпоредбите на 

член 66 националните регулаторни 

органи могат, когато смятат, че 

отказът на достъп или поставянето 

на условия със сходен ефект биха 

попречили на възникването на високо 

конкурентен пазар и не биха били в 

интерес на крайните ползватели: 

а) да налагат задължения да се 

изпълняват разумни искания за достъп и 

използване на строителна 

инфраструктура, която включва, но не е 

ограничена до сгради или подстъпи към 

сгради, окабеляване на сгради, 

включително електрически инсталации, 

антени, кули и други поддържащи 

конструкции, стълбове, мачти, канали, 

кабелопроводи, помещения за контрол, 

шахти и кутии; 

б) да налагат задължения за достъп и 

използване на специфични цели 

физически мрежови елементи и 

прилежаща инфраструктура, 

включително необвързан достъп до 

метална абонатна линия и подлиния, 

както и необвързан достъп до 

абонатни линии и терминиращи 

сегменти от оптични влакна; 

в) да налагат задължения за 

споделяне с трети страни на 

специфични мрежови елементи, 

включително споделен достъп до 

метална абонатна линия и подлиния, 

както и споделен достъп до абонатни 

линии и терминиращи сегменти от 

оптични влакна, включително WDM 

(мултиплексиране с разделяне на 

дължината на вълната) и подобни 
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решения за споделено използване. 

Or. en 

 

Изменение  878 

Мишел Раймон 

от името на групата Verts/ALE 

Юлия Реда, Мариза Матиаш, Корнелия Ернст 

 

Предложение за директива 

Член 70 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. В съответствие с разпоредбите на 

член 66 националните регулаторни 

органи могат да налагат на 

операторите задължения да 

изпълняват разумни искания за 

достъп и използване на строителна 

инфраструктура, която включва, но 

не е ограничена до сгради или 

подстъпи към сгради, окабеляване на 

сгради, включително електрически 

инсталации, антени, кули и други 

поддържащи конструкции, стълбове, 

мачти, канали, кабелопроводи, 

помещения за контрол, шахти и 

кутии, в случаите, в които пазарният 

анализ показва, че отказът на достъп 

или необоснованите условия със сходен 

ефект биха попречили на възникването 

на устойчив конкурентен пазар на 

дребно или не биха били в интерес на 

крайните ползватели. 

1. В съответствие с разпоредбите на 

член 66 националните регулаторни 

органи могат, когато смятат, че 

отказът на достъп или необоснованите 

условия със сходен ефект биха 

попречили на възникването на устойчив 

конкурентен пазар и не биха били в 

интерес на крайните ползватели: 

Or. en 

 

Изменение  879 

Фулвио Мартушело 

 

Предложение за директива 

Член 70 – параграф 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. В съответствие с разпоредбите на 

член 66 националните регулаторни 

органи могат да налагат на 

операторите задължения да 

изпълняват разумни искания за достъп и 

използване на строителна 

инфраструктура, която включва, но не е 

ограничена до сгради или подстъпи към 

сгради, окабеляване на сгради, 

включително електрически инсталации, 

антени, кули и други поддържащи 

конструкции, стълбове, мачти, канали, 

кабелопроводи, помещения за контрол, 

шахти и кутии, в случаите, в които 

пазарният анализ показва, че отказът 

на достъп или необоснованите условия 

със сходен ефект биха попречили на 

възникването на устойчив 

конкурентен пазар на дребно или не 

биха били в интерес на крайните 

ползватели. 

1. В съответствие с разпоредбите на 

член 66 националните регулаторни 

органи могат: 

а) да налагат задължения да се 

изпълняват разумни искания за достъп и 

използване на строителна 

инфраструктура, която включва, но не е 

ограничена до сгради или подстъпи към 

сгради, окабеляване на сгради, 

включително електрически инсталации, 

антени, кули и други поддържащи 

конструкции, стълбове, мачти, канали, 

кабелопроводи, помещения за контрол, 

шахти и кутии; 

б) да налагат задължения за достъп и 

използване на специфични цели 

физически мрежови елементи и 

прилежаща инфраструктура, 

включително необвързан достъп до 

метална абонатна линия и подлиния, 

както и необвързан достъп до 

абонатни линии и терминиращи 

сегменти от оптични влакна; 

в) да налагат задължения за 

споделяне с трети страни на 

специфични мрежови елементи, 

включително споделен достъп до 

метална абонатна линия и подлиния, 

както и споделен достъп до абонатни 

линии и терминиращи сегменти от 

оптични влакна, включително WDM 

(мултиплексиране с разделяне на 

дължината на вълната) и подобни 

решения за споделено използване. 

Or. en 

 

Изменение  880 

Михал Бони, Хена Виркунен, Йежи Бузек 

 

Предложение за директива 

Член 70 – параграф 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. В съответствие с разпоредбите на 

член 66 националните регулаторни 

органи могат да налагат на операторите 

задължения да изпълняват разумни 

искания за достъп и използване на 

строителна инфраструктура, която 

включва, но не е ограничена до сгради 

или подстъпи към сгради, окабеляване 

на сгради, включително електрически 

инсталации, антени, кули и други 

поддържащи конструкции, стълбове, 

мачти, канали, кабелопроводи, 

помещения за контрол, шахти и кутии, в 

случаите, в които пазарният анализ 

показва, че отказът на достъп или 

необоснованите условия със сходен 

ефект биха попречили на възникването 

на устойчив конкурентен пазар на 

дребно или не биха били в интерес на 

крайните ползватели. 

1. В съответствие с разпоредбите на 

член 66 националните регулаторни 

органи могат да налагат на операторите 

задължения да изпълняват разумни 

искания за достъп и използване на 

строителна и пасивна инфраструктура, 

която включва, но не е ограничена до 

сгради или подстъпи към сгради, 

окабеляване на сгради, включително 

електрически инсталации, антени, кули 

и други поддържащи конструкции, 

стълбове, мачти, канали, неактивна 

кабелна преносна инфраструктура, в 

т.ч. кабели и оптични влакна, 
кабелопроводи, помещения за контрол, 

шахти и кутии, в случаите, в които 

пазарният анализ показва, че отказът на 

достъп или необоснованите условия със 

сходен ефект биха попречили на 

възникването на устойчив конкурентен 

пазар на дребно или не биха били в 

интерес на крайните ползватели. 

Or. en 

Обосновка 

Предлага се да се разшири обхватът на члена за цялата пасивна инфраструктура. 

 

Изменение  881 

Вернер Ланген, Сабине Ферхайен, Норберт Линс 

 

Предложение за директива 

Член 70 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. В съответствие с разпоредбите на 

член 66 националните регулаторни 

органи могат да налагат на операторите 

задължения да изпълняват разумни 

искания за достъп и използване на 

строителна инфраструктура, която 

включва, но не е ограничена до сгради 

1. В съответствие с разпоредбите на 

член 66 националните регулаторни 

органи могат да налагат на операторите 

задължения да изпълняват разумни 

искания за достъп и използване на 

строителна инфраструктура и пасивна 

инфраструктура, която включва, но не 
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или подстъпи към сгради, окабеляване 

на сгради, включително електрически 

инсталации, антени, кули и други 

поддържащи конструкции, стълбове, 

мачти, канали, кабелопроводи, 

помещения за контрол, шахти и кутии, в 

случаите, в които пазарният анализ 

показва, че отказът на достъп или 

необоснованите условия със сходен 

ефект биха попречили на възникването 

на устойчив конкурентен пазар на 

дребно или не биха били в интерес на 

крайните ползватели. 

е ограничена до сгради или подстъпи 

към сгради, окабеляване на сгради, 

включително електрически инсталации, 

антени, кули и други поддържащи 

конструкции, стълбове, мачти, канали, 

неактивна инфраструктура за пренос 

(като например оптични влакна и 

кабели), кабелопроводи, помещения за 

контрол, шахти и кутии, в случаите, в 

които пазарният анализ показва, че 

отказът на достъп или необоснованите 

условия със сходен ефект биха 

попречили на възникването на устойчив 

конкурентен пазар на дребно или не 

биха били в интерес на крайните 

ползватели. 

Or. de 

 

Изменение  882 

Кришианис Каринш 

 

Предложение за директива 

Член 70 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. В съответствие с разпоредбите на 

член 66 националните регулаторни 

органи могат да налагат на операторите 

задължения да изпълняват разумни 

искания за достъп и използване на 

строителна инфраструктура, която 

включва, но не е ограничена до сгради 

или подстъпи към сгради, окабеляване 

на сгради, включително електрически 

инсталации, антени, кули и други 

поддържащи конструкции, стълбове, 

мачти, канали, кабелопроводи, 

помещения за контрол, шахти и кутии, в 

случаите, в които пазарният анализ 

показва, че отказът на достъп или 

необоснованите условия със сходен 

ефект биха попречили на възникването 

на устойчив конкурентен пазар на 

дребно или не биха били в интерес на 

1. В съответствие с разпоредбите на 

член 66 националните регулаторни 

органи могат да налагат на операторите 

задължения да изпълняват разумни 

искания за достъп и използване на 

строителна инфраструктура, която 

включва, но не е ограничена до сгради 

или подстъпи към сгради, окабеляване 

на сгради, включително електрически 

инсталации, антени, кули и други 

поддържащи конструкции, стълбове, 

мачти, канали, кабелопроводи, 

помещения за контрол, шахти и кутии, 

ако се притежават от оператор със 

значителна пазарна сила, в случаите, в 

които пазарният анализ показва, че 

отказът на достъп или необоснованите 

условия със сходен ефект биха 

попречили на възникването на устойчив 
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крайните ползватели. конкурентен пазар на дребно или не 

биха били в интерес на крайните 

ползватели. 

Or. en 

 

Изменение  883 

Херберт Ройл, Ангелика Ниблер 

 

Предложение за директива 

Член 70 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. В съответствие с разпоредбите на 

член 66 националните регулаторни 

органи могат да налагат на операторите 

задължения да изпълняват разумни 

искания за достъп и използване на 

строителна инфраструктура, която 

включва, но не е ограничена до сгради 

или подстъпи към сгради, окабеляване 

на сгради, включително електрически 

инсталации, антени, кули и други 

поддържащи конструкции, стълбове, 

мачти, канали, кабелопроводи, 

помещения за контрол, шахти и кутии, в 

случаите, в които пазарният анализ 

показва, че отказът на достъп или 

необоснованите условия със сходен 

ефект биха попречили на възникването 

на устойчив конкурентен пазар на 

дребно или не биха били в интерес на 

крайните ползватели. 

1. В съответствие с разпоредбите на 

член 66 националните регулаторни 

органи могат да налагат на операторите 

задължения да изпълняват разумни 

искания за достъп и използване на 

строителна инфраструктура и пасивна 

инфраструктура, която включва, но не 

е ограничена до сгради или подстъпи 

към сгради, окабеляване на сгради, 

включително електрически инсталации, 

антени, кули и други поддържащи 

конструкции, стълбове, мачти, канали, 

кабелопроводи, неактивни 

проводници, помещения за контрол, 

шахти и кутии, в случаите, в които 

пазарният анализ показва, че отказът на 

достъп или необоснованите условия със 

сходен ефект биха попречили на 

възникването на устойчив конкурентен 

пазар на дребно или не биха били в 

интерес на крайните ползватели. 

Or. de 

Обосновка 

С оглед на насърчаването на развитието на мрежите, при налагането на задължения 

за достъп трябва да се отдава приоритет на достъпа до пасивна инфраструктура 

или строителна инфраструктура. Само ако това не е достатъчно, за да бъде 

насърчавана устойчива конкуренция на равнище търговия на дребно и търговия на 

едро в интерес на крайните ползватели, следва да бъде възможно активното 

съвместно използване на мрежови елементи. 



 

AM\1122811BG.docx 41/210 PE602.952v01-00 

 BG 

 

Изменение  884 

Кая Калас, Марите Схаке 

 

Предложение за директива 

Член 70 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. В съответствие с разпоредбите на 

член 66 националните регулаторни 

органи могат да налагат на операторите 

задължения да изпълняват разумни 

искания за достъп и използване на 

строителна инфраструктура, която 

включва, но не е ограничена до сгради 

или подстъпи към сгради, окабеляване 

на сгради, включително електрически 

инсталации, антени, кули и други 

поддържащи конструкции, стълбове, 

мачти, канали, кабелопроводи, 

помещения за контрол, шахти и кутии, в 

случаите, в които пазарният анализ 

показва, че отказът на достъп или 

необоснованите условия със сходен 

ефект биха попречили на възникването 

на устойчив конкурентен пазар на 

дребно или не биха били в интерес на 

крайните ползватели. 

1. В съответствие с разпоредбите на 

член 66 националните регулаторни 

органи могат да налагат на операторите 

задължения да изпълняват разумни 

искания за достъп и използване на 

строителна инфраструктура, която 

включва, но не е ограничена до сгради 

или подстъпи към сгради, окабеляване 

на сгради, включително електрически 

инсталации, антени, кули и други 

поддържащи конструкции, стълбове, 

мачти, канали, кабелопроводи, 

помещения за контрол, шахти и кутии, в 

случаите, в които пазарният анализ 

показва, че отказът на достъп или 

необоснованите условия със сходен 

ефект биха попречили на възникването 

на устойчива конкуренция в 

дългосрочен план на съответните 

пазари или не биха били в интерес на 

крайните ползватели. 

Or. en 

Обосновка 

Често има няколко пазара на дребно, свързани с един по-голям пазар на едро, които 

биха могли да се развиват по-бързо по различни начини, докато пречките пред 

навлизането остават в съответния пазар на едро, затова поставянето на акцент 

само върху пазара на дребно не е подходящо и следва да се замени с устойчива 

конкуренция в дългосрочен план на съответните пазари. В съответствие с член 104 

от Правилника за дейността, това изменение се налага по наложителни причини, 

свързани с вътрешната логика на текста. 

 

Изменение  885 
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Хосе Бланко Лопес, Инмакулада Родригес-Пинеро Фернандес, Соледад Кабесон 

Руис 

 

Предложение за директива 

Член 70 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. В съответствие с разпоредбите на 

член 66 националните регулаторни 

органи могат да налагат на операторите 

задължения да изпълняват разумни 

искания за достъп и използване на 

строителна инфраструктура, която 

включва, но не е ограничена до сгради 

или подстъпи към сгради, окабеляване 

на сгради, включително електрически 

инсталации, антени, кули и други 

поддържащи конструкции, стълбове, 

мачти, канали, кабелопроводи, 

помещения за контрол, шахти и кутии, в 

случаите, в които пазарният анализ 

показва, че отказът на достъп или 

необоснованите условия със сходен 

ефект биха попречили на възникването 

на устойчив конкурентен пазар на 

дребно или не биха били в интерес на 

крайните ползватели. 

1. В съответствие с разпоредбите на 

член 66 националните регулаторни 

органи могат да налагат на операторите 

задължения да изпълняват разумни 

искания за достъп и използване на 

строителна инфраструктура, която 

включва, но не е ограничена до сгради 

или подстъпи към сгради, окабеляване 

на сгради, включително електрически 

инсталации, антени, кули и други 

поддържащи конструкции, стълбове, 

мачти, канали, кабелопроводи, 

помещения за контрол, шахти и кутии, в 

случаите, в които пазарният анализ 

показва, че отказът на достъп или 

необоснованите условия със сходен 

ефект биха попречили на възникването 

на устойчив конкурентен пазар или не 

биха били в интерес на крайните 

ползватели. 

Or. en 

 

Изменение  886 

Мишел Раймон 

от името на групата Verts/ALE 

Юлия Реда, Мариза Матиаш, Корнелия Ернст 

 

Предложение за директива 

Член 70 – параграф 1 – буква а (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 а) да налагат задължения да се 

изпълняват разумни искания за 

достъп и използване на строителна 

инфраструктура, която включва, но 

не е ограничена до сгради или 
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подстъпи към сгради, окабеляване на 

сгради, включително електрически 

инсталации, антени, кули и други 

поддържащи конструкции, стълбове, 

мачти, канали, кабелопроводи, 

помещения за контрол, шахти и 

кутии; 

Or. en 

 

Изменение  887 

Мишел Раймон 

от името на групата Verts/ALE 

Юлия Реда, Мариза Матиаш, Корнелия Ернст 

 

Предложение за директива 

Член 70 – параграф 1 – буква б (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 б) да налагат задължения за 

достъп и използване на специфични 

цели физически мрежови елементи и 

прилежаща инфраструктура, 

включително необвързан достъп до 

метална абонатна линия и подлиния, 

както и необвързан достъп до 

абонатни линии и терминиращи 

сегменти от оптични влакна; 

Or. en 

 

Изменение  888 

Мишел Раймон 

от името на групата Verts/ALE 

Юлия Реда, Мариза Матиаш, Корнелия Ернст 

 

Предложение за директива 

Член 70 – параграф 1 – буква в (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 в) да налагат задължения за 

споделяне с трети страни на 
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специфични мрежови елементи, 

включително споделен достъп до 

метална абонатна линия и подлиния, 

както и споделен достъп до абонатни 

линии и терминиращи сегменти от 

оптични влакна, включително WDM 

(мултиплексиране с разделяне на 

дължината на вълната) и подобни 

решения за споделено използване. 

Or. en 

 

Изменение  889 

Миапетра Кумпула-Натри, Едуар Мартен, Дан Ника, Йепе Кофод, Карлуш 

Зориню, Виктор Негреску, Зигмантас Балчитис 

 

Предложение за директива 

Член 70 – параграф 1а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1a. Националните регулаторни 

органи отчитат по-специално 

следните фактори: 

 а) техническата и икономическата 

жизнеспособност на използването 

или изграждането на конкурентни 

съоръжения в светлината на 

темповете на развитие на пазара, 

като вземат предвид характера и 

вида на съответното взаимно 

свързване и/или достъп, включително 

жизнеспособността на други 

продукти за достъп до по-високо 

мрежово ниво, като например достъп 

до канали; 

 б) технологичния напредък във връзка 

с проектирането и управлението на 

мрежи; 

 вб) технико-икономическата 

обоснованост на предоставянето на 

предложения достъп с оглед на 

наличния капацитет; 

 гв) първоначалната инвестиция от 
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собственика на инфраструктурата, 

като се вземат предвид всички 

направени публични инвестиции и 

свързаните с инвестициите рискове; 

 дг) необходимостта за защита на 

конкуренцията в дългосрочен план, с 

особено внимание върху икономически 

ефикасна и основана на 

инфраструктурата конкуренция; 

 ед) когато е целесъобразно, 

евентуалните права върху 

интелектуална собственост; 

 ж) предоставянето на 

общоевропейски услуги. 

Or. en 

Обосновка 

Достъпът до строителна инфраструктура повишава конкуренцията, основана на 

инфраструктура, но не следва да се третира като единствена или главна корективна 

мярка. Затова е необходимо да се включи допълнителното задължение за даване на 

достъп до целите физически мрежови елементи (т.е. пасивен достъп). Пасивните 

корективни мерки в сравнение с активните остават основните продукти за достъп 

на едро, които осигуряват и насърчават устойчивата конкуренция, основана на 

инфраструктура. Следователно с изменението се дава приоритет на пасивните пред 

активните корективни мерки. 

 

Изменение  890 

Ева Каили 

 

Предложение за директива 

Член 70 – параграф 1а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1a. Националните регулаторни 

органи отчитат по-специално 

следните фактори: 

 а) техническата и икономическата 

жизнеспособност на използването 

или изграждането на конкурентни 

съоръжения в светлината на 

темповете на развитие на пазара, 

като вземат предвид характера и 
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вида на съответното взаимно 

свързване и/или достъп, включително 

жизнеспособността на други 

продукти за достъп до по-високо 

мрежово ниво, като например достъп 

до канали; 

 б) технологичния напредък във връзка 

с проектирането и управлението на 

мрежи 

 вб) технико-икономическата 

обоснованост на предоставянето на 

предложения достъп с оглед на 

наличния капацитет; 

 гв) първоначалната инвестиция от 

собственика на инфраструктурата, 

като се вземат предвид всички 

направени публични инвестиции и 

свързаните с инвестициите рискове; 

 дг) необходимостта за защита на 

конкуренцията в дългосрочен план, с 

особено внимание върху икономически 

ефикасна и основана на 

инфраструктурата конкуренция; 

 ед) когато е целесъобразно, 

евентуалните права върху 

интелектуална собственост; 

 ж) предоставянето на 

общоевропейски услуги. 

Or. en 

 

Изменение  891 

Патриция Тоя 

 

Предложение за директива 

Член 70 – параграф 1а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1a. Националните регулаторни 

органи не следва обаче да налагат 

достъп до канали, кабелопроводи, 

помещения за контрол, шахти и 
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кутии от оператори с дейност само 

на пазара на едро по смисъла на 

член 77, когато тези оператори 

предлагат надеждно и подобно 

алтернативно средство за достъп до 

крайните ползватели в съответствие 

с член 3, параграф 3 от Директива 

2014/61/ЕС. 

Or. en 

Обосновка 

За да се направи устойчив бизнес моделът на вертикално отделени предприятия, 

операторите с дейност само на пазара на едро не следва да се задължават да 

осигуряват достъп до техните канали например на вертикално интегрирани 

оператори. Това би отнело икономическите стимули на последните да използват 

мрежите на операторите с дейност само на пазара на едро и би изложило на риск 

очакваната възвръщаемост на инвеститорите в мрежи за достъп само на едро. 

 

Изменение  892 

Кая Калас 

 

Предложение за директива 

Член 70 – параграф 1а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1a. Национален регулаторен орган 

гарантира, че когато достъпът до 

строителна инфраструктура, като 

например достъп до канали, е 

ограничен поради наличността, са 

наложени алтернативни средства за 

достъп като тъмно влакно в 

съответствие с член 71. 

Or. en 

Обосновка 

Достъпът до строителна инфраструктура е важен за приноса към устойчивата 

конкуренция, но при него следва да се отчита ограничената наличност или 

физическите пречки за предоставянето на такъв достъп. 
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Изменение  893 

Павел Теличка 

 

Предложение за директива 

Член 70 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Националните регулаторни 

органи могат да налагат на 

операторите задължения да 

предоставят достъп в съответствие с 

разпоредбите на настоящия член, 

независимо от това дали в 

съответствие с пазарния анализ 

засегнатите от задължението 

активи са част от съответния пазар, 

при условие че задължението е 

необходимо и пропорционално с оглед 

на постигането на целите по член 3. 

2. Националните регулаторни 

органи отчитат по-специално 

следните фактори: 

а) техническата и икономическата 

жизнеспособност на използването 

или изграждането на конкурентни 

съоръжения в светлината на 

темповете на развитие на пазара, 

като вземат предвид характера и 

вида на съответното взаимно 

свързване и/или достъп, включително 

жизнеспособността на други 

продукти за достъп до по-високо 

мрежово ниво, като например достъп 

до канали; 

б) технологичния напредък във връзка 

с проектирането и управлението на 

мрежи; 

в) технико-икономическата 

обоснованост на предоставянето на 

предложения достъп с оглед на 

наличния капацитет; 

г) първоначалната инвестиция от 

собственика на инфраструктурата, 

като се вземат предвид всички 

направени публични инвестиции и 

свързаните с инвестициите рискове; 

д) необходимостта за защита на 

конкуренцията в дългосрочен план, с 

особено внимание върху икономически 

ефикасна и основана на 

инфраструктурата конкуренция; 

е) когато е целесъобразно, 

евентуалните права върху 

интелектуална собственост; 

ж) предоставянето на 

общоевропейски услуги. 

Or. en 
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Изменение  894 

Мишел Раймон 

от името на групата Verts/ALE 

Юлия Реда, Корнелия Ернст 

 

Предложение за директива 

Член 70 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Националните регулаторни 

органи могат да налагат на 

операторите задължения да 

предоставят достъп в съответствие 

с разпоредбите на настоящия член, 

независимо от това дали в 

съответствие с пазарния анализ 

засегнатите от задължението 

активи са част от съответния пазар, 

при условие че задължението е 

необходимо и пропорционално с оглед 

на постигането на целите по член 3. 

2. Националните регулаторни 

органи отчитат по-специално 

следните фактори: 

Or. en 

Обосновка 

Достъпът до строителна инфраструктура повишава конкуренцията, основана на 

инфраструктура, но не следва да се третира като единствена или главна корективна 

мярка. Затова е необходимо да се включи допълнителното задължение за даване на 

достъп до целите физически мрежови елементи (т.е. пасивен достъп). Пасивните 

корективни мерки в сравнение с активните остават главните продукти за достъп на 

едро, които осигуряват и насърчават устойчивата конкуренция, основана на 

инфраструктура. Следователно с изменението се дава приоритет на пасивните пред 

активните корективни мерки. 

 

Изменение  895 

Мишел Раймон 

от името на групата Verts/ALE 

Юлия Реда, Корнелия Ернст 

 

Предложение за директива 

Член 70 – параграф 2 – буква а (нова) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 а) техническата и 

икономическата жизнеспособност на 

използването или изграждането на 

конкурентни съоръжения в 

светлината на темповете на 

развитие на пазара, като вземат 

предвид характера и вида на 

съответното взаимно свързване и/или 

достъп, включително 

жизнеспособността на други 

продукти за достъп до по-високо 

мрежово ниво, като например достъп 

до канали; 

Or. en 

 

Изменение  896 

Мишел Раймон 

от името на групата Verts/ALE 

Юлия Реда, Корнелия Ернст 

 

Предложение за директива 

Член 70 – параграф 2 – буква б (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 б) технологичния напредък във 

връзка с проектирането и 

управлението на мрежи 

Or. en 

 

Изменение  897 

Мишел Раймон 

от името на групата Verts/ALE 

Юлия Реда, Корнелия Ернст 

 

Предложение за директива 

Член 70 – параграф 2 – буква в (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 
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 в) технико-икономическата 

обоснованост на предоставянето на 

предложения достъп с оглед на 

наличния капацитет; 

Or. en 

 

Изменение  898 

Мишел Раймон 

от името на групата Verts/ALE 

Юлия Реда, Корнелия Ернст 

 

Предложение за директива 

Член 70 – параграф 2 – буква г (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 г) първоначалната инвестиция 

от собственика на 

инфраструктурата, като се вземат 

предвид всички направени публични 

инвестиции и свързаните с 

инвестициите рискове; 

Or. en 

 

Изменение  899 

Мишел Раймон 

от името на групата Verts/ALE 

Юлия Реда, Корнелия Ернст 

 

Предложение за директива 

Член 70 – параграф 2 – буква д (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 д) необходимостта за защита на 

конкуренцията в дългосрочен план, с 

особено внимание върху икономически 

ефикасна и основана на 

инфраструктурата конкуренция; 

Or. en 
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Изменение  900 

Мишел Раймон 

от името на групата Verts/ALE 

Юлия Реда, Корнелия Ернст 

 

Предложение за директива 

Член 70 – параграф 2 – буква е (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 е) предоставянето на 

общоевропейски услуги. 

Or. en 

 

Изменение  901 

Анна Заборска, Иван Щефанец 

 

Предложение за директива 

Член 70a (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 70a  

 Задължения за достъп извън 

строителна инфраструктура 

 В географски райони, където в 

перспектива може да се очакват две 

мрежи за достъп, и когато поне един 

от мрежовите оператори предлага 

достъп на едро на заинтересовани 

предприятия при разумни търговски 

условия, което позволява устойчива 

конкуренция на пазара на дребно, 

националните регулаторни органи не 

налагат, нито запазват в сила 

задължения за достъп на едро извън 

достъпа до строителна 

инфраструктура съгласно член 3 от 

Директива 2014/61/ЕС. 

Or. en 



 

AM\1122811BG.docx 53/210 PE602.952v01-00 

 BG 

 

Изменение  902 

Миапетра Кумпула-Натри, Патриция Тоя, Едуар Мартен, Зигмантас Балчитис, 

Виктор Негреску, Карлуш Зориню, Дан Ника, Йепе Кофод 

 

Предложение за директива 

Член 71 – заглавие 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Задължения във връзка с достъпа до 

специфична мрежова 

инфраструктура и нейното 
използване 

Задължения във връзка с достъпа до 

цели и споделени физически мрежови 

елементи и тяхното използване 

Or. en 

Обосновка 

В съответствие с други изменения. 

 

Изменение  903 

Павел Теличка 

 

Предложение за директива 

Член 71 – параграф 1 – алинея 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Единствено в случаите, в които даден 

национален регулаторен орган достигне 

до заключението че посредством 

задълженията, наложени в съответствие 

с член 70, няма да бъдат постигнати 

целите на член 3, той може, в 

съответствие с разпоредбите на член 66, 

да налага на операторите задължения да 

изпълняват разумни искания за 

достъп и използване на специфични 

мрежови елементи и прилежаща 

инфраструктура, когато 

националните регулаторни органи 

смятат, че отказът на достъп или 

необоснованите условия със сходен 

ефект биха попречили на 

възникването на устойчив 

Единствено в случаите, в които даден 

национален регулаторен орган достигне 

до заключението че посредством 

задълженията, наложени в съответствие 

с член 70, няма да бъдат постигнати 

целите на член 3, той може, в 

съответствие с разпоредбите на член 66, 

да налага на операторите задължения: 
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конкурентен пазар на дребно и не биха 

били в интерес на крайните 

ползватели. 

Or. en 

 

Изменение  904 

Фулвио Мартушело 

 

Предложение за директива 

Член 71 – параграф 1 – алинея 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Единствено в случаите, в които даден 

национален регулаторен орган достигне 

до заключението че посредством 

задълженията, наложени в съответствие 

с член 70, няма да бъдат постигнати 

целите на член 3, той може, в 

съответствие с разпоредбите на член 66, 

да налага на операторите задължения да 

изпълняват разумни искания за 

достъп и използване на специфични 

мрежови елементи и прилежаща 

инфраструктура, когато 

националните регулаторни органи 

смятат, че отказът на достъп или 

необоснованите условия със сходен 

ефект биха попречили на 

възникването на устойчив 

конкурентен пазар на дребно и не биха 

били в интерес на крайните 

ползватели. 

Единствено в случаите, в които даден 

национален регулаторен орган достигне 

до заключението че посредством 

задълженията, наложени в съответствие 

с член 70, няма да бъдат постигнати 

целите на член 3, той може, в 

съответствие с разпоредбите на член 66, 

да налага на операторите задължения: 

Or. en 

 

Изменение  905 

Миапетра Кумпула-Натри, Едуар Мартен, Зигмантас Балчитис, Виктор Негреску, 

Карлуш Зориню, Дан Ника, Йепе Кофод, Патриция Тоя 

 

Предложение за директива 

Член 71 – параграф 1 – алинея 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

Единствено в случаите, в които даден 

национален регулаторен орган 

достигне до заключението че 

посредством задълженията, 

наложени в съответствие с член 70, 

няма да бъдат постигнати целите на 

член 3, той може, в съответствие с 

разпоредбите на член 66, да налага на 

операторите задължения да изпълняват 

разумни искания за достъп и използване 

на специфични мрежови елементи и 

прилежаща инфраструктура, когато 

националните регулаторни органи 

смятат, че отказът на достъп или 

необоснованите условия със сходен 

ефект биха попречили на възникването 

на устойчив конкурентен пазар на 

дребно и не биха били в интерес на 

крайните ползватели. 

Даден национален регулаторен орган 

може, в съответствие с разпоредбите на 

член 66, да налага на операторите 

задължения да изпълняват разумни 

искания за достъп и използване на 

специфични мрежови елементи и 

прилежаща инфраструктура, когато 

националните регулаторни органи 

смятат, че отказът на достъп или 

необоснованите условия със сходен 

ефект биха попречили на възникването 

на устойчив конкурентен пазар или не 

биха били в интерес на крайните 

ползватели. 

Or. en 

Обосновка 

Трябва да осигурим ефективен достъп до канали и стълбове на оператори със 

значителна пазарна сила, за да гарантираме запазване на конкуренцията на 

европейските пазари. 

 

Изменение  906 

Анна Заборска, Иван Щефанец 

 

Предложение за директива 

Член 71 – параграф 1 – алинея 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Единствено в случаите, в които даден 

национален регулаторен орган достигне 

до заключението че посредством 

задълженията, наложени в съответствие 

с член 70, няма да бъдат постигнати 

целите на член 3, той може, в 

съответствие с разпоредбите на член 66, 

да налага на операторите задължения да 

Единствено в случаите, в които даден 

национален регулаторен орган достигне 

до заключението че посредством 

задълженията, наложени в съответствие 

с член 3 от Директива 2014/61/ЕС, 

няма да бъдат постигнати целите на 

член 3, той може, в съответствие с 

разпоредбите на член 66, да налага на 
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изпълняват разумни искания за достъп и 

използване на специфични мрежови 

елементи и прилежаща инфраструктура, 

когато националните регулаторни 

органи смятат, че отказът на достъп или 

необоснованите условия със сходен 

ефект биха попречили на възникването 

на устойчив конкурентен пазар на 

дребно и не биха били в интерес на 

крайните ползватели. 

операторите задължения да изпълняват 

разумни искания за достъп и използване 

на специфични мрежови елементи и 

прилежаща инфраструктура, когато 

това не е в ущърб на новаторските 

тенденции, като например мрежи с 

много голям капацитет и софтуерно 

емулирани мрежи, и когато 
националните регулаторни органи 

смятат, че отказът на достъп или 

необоснованите условия със сходен 

ефект биха попречили на възникването 

на устойчив конкурентен пазар на 

дребно и не биха били в интерес на 

крайните ползватели. 

Or. en 

 

Изменение  907 

Мишел Раймон 

от името на групата Verts/ALE 

Юлия Реда, Корнелия Ернст 

 

Предложение за директива 

Член 71 – параграф 1 – алинея 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Единствено в случаите, в които даден 

национален регулаторен орган 

достигне до заключението че 

посредством задълженията, 

наложени в съответствие с член 70, 

няма да бъдат постигнати целите на 

член 3, той може, в съответствие с 

разпоредбите на член 66, да налага на 

операторите задължения да изпълняват 

разумни искания за достъп и използване 

на специфични мрежови елементи и 

прилежаща инфраструктура, когато 

националните регулаторни органи 

смятат, че отказът на достъп или 

необоснованите условия със сходен 

ефект биха попречили на възникването 

на устойчив конкурентен пазар на 

дребно и не биха били в интерес на 

Даден национален регулаторен орган 

може, в съответствие с разпоредбите на 

член 66, да налага на операторите 

задължения да изпълняват разумни 

искания за достъп и използване на 

специфични мрежови елементи и 

прилежаща инфраструктура, когато 

националните регулаторни органи 

смятат, че отказът на достъп или 

необоснованите условия със сходен 

ефект биха попречили на възникването 

на устойчив конкурентен пазар на 

дребно и не биха били в интерес на 

крайните ползватели. 
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крайните ползватели. 

Or. en 

 

Изменение  908 

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

Руис 

 

Предложение за директива 

Член 71 – параграф 1 – алинея 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Единствено в случаите, в които даден 

национален регулаторен орган 

достигне до заключението че 

посредством задълженията, 

наложени в съответствие с член 70, 

няма да бъдат постигнати целите на 

член 3, той може, в съответствие с 

разпоредбите на член 66, да налага на 

операторите задължения да изпълняват 

разумни искания за достъп и използване 

на специфични мрежови елементи и 

прилежаща инфраструктура, когато 

националните регулаторни органи 

смятат, че отказът на достъп или 

необоснованите условия със сходен 

ефект биха попречили на възникването 

на устойчив конкурентен пазар на 

дребно и не биха били в интерес на 

крайните ползватели. 

Даден национален регулаторен орган 

може, в съответствие с разпоредбите на 

член 66, да налага на операторите 

задължения да изпълняват разумни 

искания за достъп и използване на 

специфични мрежови елементи и 

прилежаща инфраструктура, когато 

националните регулаторни органи 

смятат, че отказът на достъп или 

необоснованите условия със сходен 

ефект биха попречили на възникването 

на устойчив конкурентен пазар на 

дребно и не биха били в интерес на 

крайните ползватели. 

Or. en 

 

Изменение  909 

Кая Калас 

 

Предложение за директива 

Член 71 – параграф 1 – алинея 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Единствено в случаите, в които даден Даден национален регулаторен орган 
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национален регулаторен орган 

достигне до заключението че 

посредством задълженията, 

наложени в съответствие с член 70, 

няма да бъдат постигнати целите на 

член 3, той може, в съответствие с 

разпоредбите на член 66, да налага на 

операторите задължения да изпълняват 

разумни искания за достъп и използване 

на специфични мрежови елементи и 

прилежаща инфраструктура, когато 

националните регулаторни органи 

смятат, че отказът на достъп или 

необоснованите условия със сходен 

ефект биха попречили на възникването 

на устойчив конкурентен пазар на 

дребно и не биха били в интерес на 

крайните ползватели. 

може, в съответствие с разпоредбите на 

член 66, да налага на операторите 

задължения да изпълняват разумни 

искания за достъп и използване на 

специфични мрежови елементи и 

прилежаща инфраструктура, когато 

националните регулаторни органи 

смятат, че отказът на достъп или 

необоснованите условия със сходен 

ефект биха попречили на възникването 

на устойчива конкуренция в 

дългосрочен план на съответните 

пазари и не биха били в интерес на 

крайните ползватели. 

Or. en 

Обосновка 

Access to civil engineering is important to contribute to sustainable competition, however it 

should take into account the limited availability or physical constraints of granting such 

access, therefore the national regulatory authority shall look at the most efficient remedies 

and not necessarily prioritise one over the other. 

In addition, the sole focus on retail market is not appropriate and should be replaced by long 

term sustainable competition in the relevant markets. In accordance with rule 104 of the rules 

of procedure, this amendment is necessary for pressing reasons related to the internal logic of 

the text 

 

Изменение  910 

Херберт Ройл, Ангелика Ниблер 

 

Предложение за директива 

Член 71 – параграф 1 – алинея 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Единствено в случаите, в които даден 

национален регулаторен орган достигне 

до заключението че посредством 

задълженията, наложени в съответствие 

с член 70, няма да бъдат постигнати 

Единствено в случаите, в които даден 

национален регулаторен орган достигне 

до заключението че посредством 

задълженията, наложени в съответствие 

с член 70, няма да бъдат постигнати 
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целите на член 3, той може, в 

съответствие с разпоредбите на член 66, 

да налага на операторите задължения да 

изпълняват разумни искания за достъп и 

използване на специфични мрежови 

елементи и прилежаща инфраструктура, 

когато националните регулаторни 

органи смятат, че отказът на достъп или 

необоснованите условия със сходен 

ефект биха попречили на възникването 

на устойчив конкурентен пазар на 

дребно и не биха били в интерес на 

крайните ползватели. 

целите на член 3, той може, в 

съответствие с разпоредбите на член 66, 

да налага на операторите задължения да 

изпълняват разумни искания за достъп и 

използване на специфични мрежови 

елементи и прилежаща инфраструктура, 

когато националните регулаторни 

органи смятат, че отказът на достъп или 

необоснованите условия със сходен 

ефект биха попречили на възникването 

на устойчив конкурентен пазар на 

дребно и на едро и не биха били в 

интерес на крайните ползватели. 

Or. de 

Обосновка 

Необходимо е да се гарантира, че устойчивата конкуренция се развива на всички 

равнища, включително и на пазара на едро. 

 

Изменение  911 

Евжен Тошеновски 

 

Предложение за директива 

Член 71 – параграф 1 – алинея 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Единствено в случаите, в които даден 

национален регулаторен орган достигне 

до заключението че посредством 

задълженията, наложени в съответствие 

с член 70, няма да бъдат постигнати 

целите на член 3, той може, в 

съответствие с разпоредбите на член 66, 

да налага на операторите задължения да 

изпълняват разумни искания за достъп и 

използване на специфични мрежови 

елементи и прилежаща инфраструктура, 

когато националните регулаторни 

органи смятат, че отказът на достъп или 

необоснованите условия със сходен 

ефект биха попречили на възникването 

на устойчив конкурентен пазар на 

дребно и не биха били в интерес на 

Единствено в случаите, в които даден 

национален регулаторен орган достигне 

до заключението че посредством 

задълженията, наложени в съответствие 

с член 70, няма да бъдат решени 

установените проблеми в 

конкуренцията на съответния пазар, 

той може, в съответствие с 

разпоредбите на член 66, да налага на 

операторите задължения да изпълняват 

разумни искания за достъп и използване 

на специфични мрежови елементи и 

прилежаща инфраструктура, когато 

националните регулаторни органи 

смятат, че отказът на достъп или 

необоснованите условия със сходен 

ефект биха попречили на възникването 
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крайните ползватели. на устойчив конкурентен пазар на 

дребно и не биха били в интерес на 

крайните ползватели. 

Or. en 

 

Изменение  912 

Миапетра Кумпула-Натри, Едуар Мартен, Зигмантас Балчитис, Виктор Негреску, 

Карлуш Зориню, Дан Ника, Йепе Кофод, Патриция Тоя 

 

Предложение за директива 

Член 71 – параграф 1 – алинея 2 – уводна част 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

От операторите може да се изисква, 

inter alia: 
Националните регулаторни органи 

може да налагат, inter alia: 

Or. en 

 

Изменение  913 

Анна Заборска, Иван Щефанец 

 

Предложение за директива 

Член 71 – параграф 1 – алинея 2 – уводна част 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

От операторите може да се изисква, 

inter alia: 

От операторите може да се изисква: 

Or. en 

 

Изменение  914 

Павел Теличка 

 

Предложение за директива 

Член 71 – параграф 1 – алинея 2 – буква а 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) да предоставят, по а) да предоставят на трети страни 
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целесъобразност, на трети страни 

достъп до специфични мрежови 

елементи и/или съоръжения, 

включително достъп до мрежови 

елементи, които или не са активни, 

или не са физически, и/или активен 

или виртуален необвързан достъп до 

абонатна линия; 

достъп до специфични нефизически 

мрежови елементи, включително 

активни услуги; 

Or. en 

 

Изменение  915 

Фулвио Мартушело 

 

Предложение за директива 

Член 71 – параграф 1 – алинея 2 – буква а 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) да предоставят, по 

целесъобразност, на трети страни 

достъп до специфични мрежови 

елементи и/или съоръжения, 

включително достъп до мрежови 

елементи, които или не са активни, 

или не са физически, и/или активен 

или виртуален необвързан достъп до 

абонатна линия; 

а) да предоставят на трети страни 

достъп до специфични нефизически 

мрежови елементи, включително 

активни услуги; 

Or. en 

 

Изменение  916 

Давид Борели, Дарио Тамбурано 

 

Предложение за директива 

Член 71 – параграф 1 – алинея 2 – буква а 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) да предоставят, по 

целесъобразност, на трети страни 

достъп до специфични мрежови 

елементи и/или съоръжения, 

включително достъп до мрежови 

а) да предоставят на трети страни 

достъп до специфични нефизически 

мрежови елементи, включително 

активни услуги; 



 

PE602.952v01-00 62/210 AM\1122811BG.docx 

BG 

елементи, които или не са активни, 

или не са физически, и/или активен 

или виртуален необвързан достъп до 

абонатна линия; 

Or. en 

Обосновка 

Изменението има за цел осигуряване на приоритет на пасивния достъп пред 

активните корективни мерки. 

 

Изменение  917 

Мишел Раймон 

от името на групата Verts/ALE 

Юлия Реда, Корнелия Ернст 

 

Предложение за директива 

Член 71 – параграф 1 – алинея 2 – буква а 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) да предоставят, по 

целесъобразност, на трети страни 

достъп до специфични мрежови 

елементи и/или съоръжения, 

включително достъп до мрежови 

елементи, които или не са активни, 

или не са физически, и/или активен 

или виртуален необвързан достъп до 

абонатна линия; 

а) да предоставят, по 

целесъобразност, на трети страни 

достъп до специфични нефизически 

мрежови елементи и/или съоръжения, 

включително активни услуги, при 

прозрачни и регулирани тарифни 

условия, които най-малкото дават 

възможност за възпроизвеждане на 

тарифите на офертите на дребно на 

регулирания оператор; 

Or. en 

 

Изменение  918 

Анна Заборска, Иван Щефанец 

 

Предложение за директива 

Член 71 – параграф 1 – алинея 2 – буква а 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) да предоставят, по 

целесъобразност, на трети страни 

а) да предоставят, по 

целесъобразност, на трети страни 
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достъп до специфични мрежови 

елементи и/или съоръжения, 

включително достъп до мрежови 

елементи, които или не са активни, или 

не са физически, и/или активен или 

виртуален необвързан достъп до 

абонатна линия; 

достъп на едно мрежово ниво, който 

решава най-добре установения 

проблем на пазара на дребно, 
включително достъп до мрежови 

елементи, които или не са активни, или 

не са физически, или активен или 

виртуален достъп до абонатна линия; 

Or. en 

 

Изменение  919 

Миапетра Кумпула-Натри, Едуар Мартен, Зигмантас Балчитис, Виктор Негреску, 

Карлуш Зориню, Дан Ника, Йепе Кофод, Патриция Тоя 

 

Предложение за директива 

Член 71 – параграф 1 – алинея 2 – буква а 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) да предоставят, по 

целесъобразност, на трети страни 

достъп до специфични мрежови 

елементи и/или съоръжения, 

включително достъп до мрежови 

елементи, които или не са активни, 

или не са физически, и/или активен 

или виртуален необвързан достъп до 

абонатна линия; 

а) задължения за достъп и 

използване на специфични цели 

физически мрежови елементи и 

прилежаща инфраструктура, 

включително необвързан достъп до 

метална абонатна линия и подлиния, 

както и необвързан достъп до 

абонатни линии и терминиращи 

сегменти от оптични влакна; 

Or. en 

 

Изменение  920 

Михал Бони 

 

Предложение за директива 

Член 71 – параграф 1 – алинея 2 – буква а 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) да предоставят, по 

целесъобразност, на трети страни 

достъп до специфични мрежови 

елементи и/или съоръжения, 

включително достъп до мрежови 

а) да предоставят, по 

целесъобразност, на трети страни 

достъп до специфични мрежови 

елементи и/или съоръжения, 

включително достъп до всички 
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елементи, които или не са активни, 

или не са физически, и/или активен 

или виртуален необвързан достъп до 

абонатна линия; 

активни мрежови елементи, и/или 

виртуален необвързан достъп до 

абонатна линия; 

Or. en 

Обосновка 

Предлага се пояснение, че член 71 се отнася само за активни мрежови елементи, 

докато член 70 се занимава с регулирането на пасивната инфраструктура. 

 

Изменение  921 

Вернер Ланген, Сабине Ферхайен, Норберт Линс 

 

Предложение за директива 

Член 71 – параграф 1 – алинея 2 – буква а 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) да предоставят, по 

целесъобразност, на трети страни 

достъп до специфични мрежови 

елементи и/или съоръжения, 

включително достъп до мрежови 

елементи, които или не са активни, 

или не са физически, и/или активен 

или виртуален необвързан достъп до 

абонатна линия; 

а) да предоставят, по 

целесъобразност, на трети страни 

достъп до специфични мрежови 

елементи и/или съоръжения, 

включително достъп до всички 

активни мрежови елементи, и/или 

виртуален необвързан достъп до 

абонатна линия; 

Or. de 

 

Изменение  922 

Херберт Ройл, Ангелика Ниблер 

 

Предложение за директива 

Член 71 – параграф 1 – алинея 2 – буква а 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) да предоставят, по 

целесъобразност, на трети страни 

достъп до специфични мрежови 

елементи и/или съоръжения, 

включително достъп до мрежови 

а) да предоставят, по 

целесъобразност, на трети страни 

достъп до специфични мрежови 

елементи и/или съоръжения, 

включително достъп до активни 
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елементи, които или не са активни, 

или не са физически, и/или активен или 

виртуален необвързан достъп до 

абонатна линия; 

мрежови елементи, и/или активен или 

виртуален необвързан достъп до 

абонатна линия; 

Or. de 

Обосновка 

С оглед на насърчаването на развитието на мрежите, при налагането на задължения 

за достъп трябва да се отдава приоритет на достъпа до пасивна инфраструктура 

или строителна инфраструктура. Само ако това не е достатъчно, за да бъде 

насърчавана устойчива конкуренция на равнище търговия на дребно и търговия на 

едро в интерес на крайните ползватели, следва да бъде възможно активното 

съвместно използване на мрежови елементи. 

 

Изменение  923 

Миапетра Кумпула-Натри, Едуар Мартен, Зигмантас Балчитис, Виктор Негреску, 

Карлуш Зориню, Дан Ника, Йепе Кофод, Патриция Тоя 

 

Предложение за директива 

Член 71 – параграф 1 – алинея 2 – буква aа (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 aa) задължения за споделяне с 

трети страни на специфични 

мрежови елементи, включително 

споделен достъп до метална 

абонатна линия и подлиния, както и 

споделен достъп до абонатни линии и 

терминиращи сегменти от оптични 

влакна, включително WDM 

(мултиплексиране с разделяне на 

дължината на вълната) и подобни 

решения за споделено използване; 

Or. en 

 

Изменение  924 

Миапетра Кумпула-Натри, Едуар Мартен, Зигмантас Балчитис, Виктор Негреску, 

Карлуш Зориню, Дан Ника, Йепе Кофод, Патриция Тоя 

 

Предложение за директива 



 

PE602.952v01-00 66/210 AM\1122811BG.docx 

BG 

Член 71 – параграф 1 – алинея 2 – буква б 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) да водят добросъвестно 

преговорите с предприятията, които 

искат достъп; 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  925 

Миапетра Кумпула-Натри, Едуар Мартен, Зигмантас Балчитис, Виктор Негреску, 

Карлуш Зориню, Дан Ника, Йепе Кофод, Патриция Тоя 

 

Предложение за директива 

Член 71 – параграф 1 – алинея 2 – буква в 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) да не отменят вече 

предоставен достъп до 

инфраструктура; 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  926 

Фулвио Мартушело 

 

Предложение за директива 

Член 71 – параграф 1 – алинея 2 – буква вa (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 вa) да предоставят определени 

услуги на едро за препродажба от 

трети страни; 

Or. en 

 

Изменение  927 

Давид Борели, Дарио Тамбурано 
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Предложение за директива 

Член 71 – параграф 1 – алинея 2 – буква вa (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 вa) да предоставят определени 

услуги на едро за препродажба от 

трети страни; 

Or. en 

Обосновка 

Това е нова буква б). Изменението има за цел осигуряване на приоритет на пасивния 

достъп пред активните корективни мерки. 

 

Изменение  928 

Мишел Раймон 

от името на групата Verts/ALE 

Юлия Реда, Корнелия Ернст 

 

Предложение за директива 

Член 71 – параграф 1 – алинея 2 – буква вa (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 вa) да предоставят определени 

услуги на едро за препродажба от 

трети страни; 

Or. en 

Обосновка 

Измененията имат за цел осигуряване на приоритет на пасивния достъп пред 

активните корективни мерки. Основната причина е, че активните продукти, макар и 

важни за операторите с цел да продължават да увеличават инвестициите си, не са 

солиден заместител на пасивния достъп на едро както в медните, така и във 

влакнестооптичните мрежи. 

 

Изменение  929 

Евжен Тошеновски 

 

Предложение за директива 

Член 71 – параграф 1 – алинея 2 – буква вa (нова) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 вa) да предоставят определени 

услуги на едро за препродажба от 

трети страни; 

Or. en 

 

Изменение  930 

Миапетра Кумпула-Натри, Едуар Мартен, Зигмантас Балчитис, Виктор Негреску, 

Карлуш Зориню, Дан Ника, Йепе Кофод, Патриция Тоя 

 

Предложение за директива 

Член 71 – параграф 1 – алинея 2 – буква г 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) да предоставят открит 

достъп до технически интерфейси, 

протоколи или други ключови 

технологии, които са незаменими за 

осигуряването на оперативна 

съвместимост на услугите, както и 

до виртуални мрежови услуги; 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  931 

Анна Заборска, Иван Щефанец 

 

Предложение за директива 

Член 71 – параграф 1 – алинея 2 – буква г 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) да предоставят открит достъп до 

технически интерфейси, протоколи или 

други ключови технологии, които са 

незаменими за осигуряването на 

оперативна съвместимост на услугите, 

както и до виртуални мрежови 

услуги; 

г) да предоставят открит достъп до 

технически интерфейси, протоколи или 

други ключови технологии, които са 

незаменими за осигуряването на 

оперативна съвместимост на услугите; 
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Or. en 

 

Изменение  932 

Миапетра Кумпула-Натри, Едуар Мартен, Зигмантас Балчитис, Виктор Негреску, 

Карлуш Зориню, Дан Ника, Йепе Кофод, Патриция Тоя 

 

Предложение за директива 

Член 71 – параграф 1 – алинея 2 – буква д 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

д) да предоставят съвместно 

разполагане или други форми за 

съвместно ползване на прилежащи 

съоръжения; 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  933 

Миапетра Кумпула-Натри, Едуар Мартен, Зигмантас Балчитис, Виктор Негреску, 

Карлуш Зориню, Дан Ника, Йепе Кофод, Патриция Тоя 

 

Предложение за директива 

Член 71 – параграф 1 – алинея 2 – буква e 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

е) да предоставят определени 

услуги за осигуряване на оперативна 

съвместимост на услугите „от край 

до край“ за ползвателите, 

включително инфраструктура за 

софтуерна емулация на мрежи или 

роуминг в мобилни мрежи; 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  934 

Анна Заборска, Иван Щефанец 

 

Предложение за директива 

Член 71 – параграф 1 – алинея 2 – буква e 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

е) да предоставят определени 

услуги за осигуряване на оперативна 

съвместимост на услугите „от край до 

край“ за ползвателите, включително 

инфраструктура за софтуерна 

емулация на мрежи или роуминг в 

мобилни мрежи; 

е) да предоставят определени 

услуги за осигуряване на оперативна 

съвместимост на услугите „от край до 

край“ за ползвателите, включително 

инфраструктура за роуминг в мобилни 

мрежи; 

Or. en 

 

Изменение  935 

Миапетра Кумпула-Натри, Едуар Мартен, Зигмантас Балчитис, Виктор Негреску, 

Карлуш Зориню, Дан Ника, Йепе Кофод, Патриция Тоя 

 

Предложение за директива 

Член 71 – параграф 1 – алинея 2– буква ж 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

ж) да предоставят достъп до 

системи за оперативна поддръжка 

или сходни програмни системи за 

осигуряване на лоялна конкуренция 

при предоставянето на услуги; 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  936 

Миапетра Кумпула-Натри, Едуар Мартен, Зигмантас Балчитис, Виктор Негреску, 

Карлуш Зориню, Дан Ника, Йепе Кофод, Патриция Тоя 

 

Предложение за директива 

Член 71 – параграф 1 – алинея 2 – буква з 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

з) да осигуряват 

взаимосвързаност между мрежи или 

мрежова инфраструктура; 

заличава се 

Or. en 
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Изменение  937 

Миапетра Кумпула-Натри, Едуар Мартен, Зигмантас Балчитис, Виктор Негреску, 

Карлуш Зориню, Дан Ника, Йепе Кофод, Патриция Тоя 

 

Предложение за директива 

Член 71 – параграф 1 – алинея 2 – буква и 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

и) да предоставят достъп до 

прилежащи услуги, като услуги по 

идентифициране, местоположение и 

присъствие. 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  938 

Миапетра Кумпула-Натри, Едуар Мартен, Зигмантас Балчитис, Виктор Негреску, 

Карлуш Зориню, Дан Ника, Йепе Кофод, Патриция Тоя 

 

Предложение за директива 

Член 71 – параграф 1 – алинея 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Националните регулаторни органи 

могат да обвързват тези задължения 

с условия за справедливост, разумност 

и своевременност. 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  939 

Мишел Раймон 

от името на групата Verts/ALE 

Юлия Реда, Корнелия Ернст 

 

Предложение за директива 

Член 71 – параграф 2 – уводна част 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Когато решават дали е 2. Те отчитат по-специално 
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целесъобразно да наложат което и да 

е от евентуалните специфични 

задължения, посочени в параграф 1, и 

по-специално когато оценяват в 

съответствие с принципа за 

пропорционалност дали и по какъв 

начин следва да бъдат наложени тези 

задължения, националните 

регулаторни органи отчитат 

резултатите от анализ дали други 

форми на достъп до доставки на едро 

на същия или на свързан пазар за 

продажби на едро биха били 

достатъчни за преодоляване на 

проблема, идентифициран на равнище 

цени на дребно. Оценката включва 

съществуващи или бъдещи 

предложения за търговски достъп, 

регулиран достъп в съответствие с 

член 59 или съществуващ или 

планиран регулиран достъп до 

доставки на едро в съответствие с 

настоящия член. Те отчитат по-

специално следните фактори: 

следните фактори: 

Or. en 

Обосновка 

Before intervening in wholesale markets, NRAs would have to demonstrate that their 

intervention corresponds to a retail problem. The focus on retail markets would lead to the 

automatic de-regulation of wholesale markets in many cases, and would ultimately lead to the 

monopolisation or ‘duopolisation’. In addition, retail competition of the kind where all retail 

providers are dependent on one wholesale provider is not sustainable in the long run and 

only amounts to ‘fake-competition’ and could lead to higher prices and less innovation and 

choice for end-users. 

The mere existence of a “prospective commercial access offer” should not be a sufficient 

basis upon which to require regulatory forbearance – if it were, then the absence of take-up 

could result in a de facto unregulated monopoly (see also BEREC opinion BoR (16) 213 (p. 

7)). 

 

Изменение  940 

Давид Борели, Дарио Тамбурано 

 

Предложение за директива 
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Член 71 – параграф 2 – уводна част 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Когато решават дали е 

целесъобразно да наложат което и да 

е от евентуалните специфични 

задължения, посочени в параграф 1, и 

по-специално когато оценяват в 

съответствие с принципа за 

пропорционалност дали и по какъв 

начин следва да бъдат наложени тези 

задължения, националните регулаторни 

органи отчитат резултатите от 

анализ дали други форми на достъп до 

доставки на едро на същия или на 

свързан пазар за продажби на едро 

биха били достатъчни за 

преодоляване на проблема, 

идентифициран на равнище цени на 

дребно. Оценката включва 

съществуващи или бъдещи 

предложения за търговски достъп, 

регулиран достъп в съответствие с 

член 59 или съществуващ или 

планиран регулиран достъп до 

доставки на едро в съответствие с 

настоящия член. Те отчитат по-

специално следните фактори: 

2. Националните регулаторни 

органи отчитат по-специално следните 

фактори: 

Or. en 

Обосновка 

Акцентът върху пазарите на дребно в много случаи би довело до автоматично 

дерегулиране на пазарите на едро. Освен това само съществуването на „бъдещи 

предложения за търговски достъп“ не следва да е достатъчно основание за изискване 

на регулаторна толерантност. 

 

Изменение  941 

Павел Теличка 

 

Предложение за директива 

Член 71 – параграф 2 – уводна част 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 
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2. Когато решават дали е 

целесъобразно да наложат което и да 

е от евентуалните специфични 

задължения, посочени в параграф 1, и 

по-специално когато оценяват в 

съответствие с принципа за 

пропорционалност дали и по какъв 

начин следва да бъдат наложени тези 

задължения, националните регулаторни 

органи отчитат резултатите от 

анализ дали други форми на достъп до 

доставки на едро на същия или на 

свързан пазар за продажби на едро 

биха били достатъчни за 

преодоляване на проблема, 

идентифициран на равнище цени на 

дребно. Оценката включва 

съществуващи или бъдещи 

предложения за търговски достъп, 

регулиран достъп в съответствие с 

член 59 или съществуващ или 

планиран регулиран достъп до 

доставки на едро в съответствие с 

настоящия член. Те отчитат по-

специално следните фактори: 

2. Националните регулаторни 

органи отчитат по-специално следните 

фактори: 

Or. en 

 

Изменение  942 

Фулвио Мартушело 

 

Предложение за директива 

Член 71 – параграф 2 – уводна част 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Когато решават дали е 

целесъобразно да наложат което и да 

е от евентуалните специфични 

задължения, посочени в параграф 1, и 

по-специално когато оценяват в 

съответствие с принципа за 

пропорционалност дали и по какъв 

начин следва да бъдат наложени тези 

задължения, националните регулаторни 

органи отчитат резултатите от 

2. Когато националните 

регулаторни органи отчитат по-

специално следните фактори: 
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анализ дали други форми на достъп до 

доставки на едро на същия или на 

свързан пазар за продажби на едро 

биха били достатъчни за 

преодоляване на проблема, 

идентифициран на равнище цени на 

дребно. Оценката включва 

съществуващи или бъдещи 

предложения за търговски достъп, 

регулиран достъп в съответствие с 

член 59 или съществуващ или 

планиран регулиран достъп до 

доставки на едро в съответствие с 

настоящия член. Те отчитат по-

специално следните фактори: 

Or. en 

 

Изменение  943 

Миапетра Кумпула-Натри, Едуар Мартен, Зигмантас Балчитис, Виктор Негреску, 

Карлуш Зориню, Дан Ника, Йепе Кофод, Патриция Тоя 

 

Предложение за директива 

Член 71 – параграф 2 – уводна част 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Когато решават дали е 

целесъобразно да наложат което и да 

е от евентуалните специфични 

задължения, посочени в параграф 1, и 

по-специално когато оценяват в 

съответствие с принципа за 

пропорционалност дали и по какъв 

начин следва да бъдат наложени тези 

задължения, националните 

регулаторни органи отчитат 

резултатите от анализ дали други 

форми на достъп до доставки на едро 

на същия или на свързан пазар за 

продажби на едро биха били 

достатъчни за преодоляване на 

проблема, идентифициран на равнище 

цени на дребно. Оценката включва 

съществуващи или бъдещи 

предложения за търговски достъп, 

2. Те отчитат по-специално 

следните фактори: а) техническата и 

икономическата жизнеспособност на 

използването или изграждането на 

конкурентни съоръжения в 

светлината на темповете на 

развитие на пазара, като вземат 

предвид характера и вида на 

съответното взаимно свързване и/или 

достъп, включително 

жизнеспособността на други 

продукти за достъп до по-високо 

мрежово ниво, като например достъп 

до канали; 

б) технологичния напредък във връзка 

с проектирането и управлението на 

мрежи; 

вб) технико-икономическата 

обоснованост на предоставянето на 
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регулиран достъп в съответствие с 

член 59 или съществуващ или 

планиран регулиран достъп до 

доставки на едро в съответствие с 

настоящия член. Те отчитат по-

специално следните фактори: 

предложения достъп с оглед на 

наличния капацитет; 

гв) първоначалната инвестиция от 

собственика на инфраструктурата, 

като се вземат предвид всички 

направени публични инвестиции и 

свързаните с инвестициите рискове; 

дг) необходимостта за защита на 

конкуренцията в дългосрочен план, с 

особено внимание върху икономически 

ефикасна и основана на 

инфраструктурата конкуренция; 

ед) когато е целесъобразно, 

евентуалните права върху 

интелектуална собственост; 

ж) предоставянето на 

общоевропейски услуги. 

Or. en 

 

Изменение  944 

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

Руис 

 

Предложение за директива 

Член 71 – параграф 2 – уводна част 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Когато решават дали е 

целесъобразно да наложат което и да е 

от евентуалните специфични 

задължения, посочени в параграф 1, и 

по-специално когато оценяват в 

съответствие с принципа за 

пропорционалност дали и по какъв 

начин следва да бъдат наложени тези 

задължения, националните регулаторни 

органи отчитат резултатите от анализ 

дали други форми на достъп до 

доставки на едро на същия или на 

свързан пазар за продажби на едро биха 

били достатъчни за преодоляване на 

проблема, идентифициран на равнище 

цени на дребно. Оценката включва 

съществуващи или бъдещи 

2. Когато решават дали е 

целесъобразно да наложат което и да е 

от евентуалните специфични 

задължения, посочени в параграф 1, и 

по-специално когато оценяват в 

съответствие с принципа за 

пропорционалност дали и по какъв 

начин следва да бъдат наложени тези 

задължения, националните регулаторни 

органи отчитат резултатите от анализ 

дали други форми на достъп до 

доставки на едро на същия или на 

свързан пазар за продажби на едро биха 

били достатъчни за преодоляване на 

проблема, идентифициран на равнище 

цени на дребно. Оценката включва 

съществуващи или бъдещи 
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предложения за търговски достъп, 

регулиран достъп в съответствие с 

член 59 или съществуващ или планиран 

регулиран достъп до доставки на едро в 

съответствие с настоящия член. Те 

отчитат по-специално следните 

фактори: 

предложения за търговски достъп, 

регулиран достъп в съответствие с 

член 59 или съществуващ или планиран 

регулиран достъп до доставки на едро в 

съответствие с настоящия член, но 

когато е необходимо, се адаптират, 

за да отразяват значителни пазарни 

промени. Те отчитат по-специално 

следните фактори: 

Or. en 

Обосновка 

Разпоредбата има за цел да се гарантира, че оценката следва да отразява значителни 

пазарни промени. 

 

Изменение  945 

Вернер Ланген, Сабине Ферхайен, Норберт Линс 

 

Предложение за директива 

Член 71 – параграф 2 – уводна част 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Когато решават дали е 

целесъобразно да наложат което и да е 

от евентуалните специфични 

задължения, посочени в параграф 1, и 

по-специално когато оценяват в 

съответствие с принципа за 

пропорционалност дали и по какъв 

начин следва да бъдат наложени тези 

задължения, националните регулаторни 

органи отчитат резултатите от анализ 

дали други форми на достъп до 

доставки на едро на същия или на 

свързан пазар за продажби на едро биха 

били достатъчни за преодоляване на 

проблема, идентифициран на равнище 

цени на дребно. Оценката включва 

съществуващи или бъдещи 

предложения за търговски достъп, 

регулиран достъп в съответствие с 

член 59 или съществуващ или планиран 

регулиран достъп до доставки на едро в 

2. Когато решават дали е 

целесъобразно да наложат което и да е 

от евентуалните специфични 

задължения, посочени в параграф 1, и 

по-специално когато оценяват в 

съответствие с принципа за 

пропорционалност дали и по какъв 

начин следва да бъдат наложени тези 

задължения, националните регулаторни 

органи отчитат резултатите от анализ 

дали други форми на достъп до 

доставки на едро на същия или на 

свързан пазар за продажби на едро биха 

били достатъчни за преодоляване на 

проблема, идентифициран на равнище 

цени на дребно. Оценката включва 

съществуващи предложения за 

търговски достъп, регулиран достъп в 

съответствие с член 59 или 

съществуващ регулиран достъп до 

доставки на едро в съответствие с 
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съответствие с настоящия член. Те 

отчитат по-специално следните 

фактори: 

настоящия член. С цел да се вземат под 

внимание значителни пазарни 

промени, следва да е възможно 

оценката да се адаптира по всяко 

време. Те отчитат по-специално 

следните фактори: 

Or. de 

 

Изменение  946 

Михал Бони 

 

Предложение за директива 

Член 71 – параграф 2 – уводна част 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Когато решават дали е 

целесъобразно да наложат което и да е 

от евентуалните специфични 

задължения, посочени в параграф 1, и 

по-специално когато оценяват в 

съответствие с принципа за 

пропорционалност дали и по какъв 

начин следва да бъдат наложени тези 

задължения, националните регулаторни 

органи отчитат резултатите от анализ 

дали други форми на достъп до 

доставки на едро на същия или на 

свързан пазар за продажби на едро биха 

били достатъчни за преодоляване на 

проблема, идентифициран на равнище 

цени на дребно. Оценката включва 

съществуващи или бъдещи 

предложения за търговски достъп, 

регулиран достъп в съответствие с 

член 59 или съществуващ или планиран 

регулиран достъп до доставки на едро в 

съответствие с настоящия член. Те 

отчитат по-специално следните 

фактори: 

2. Когато решават дали е 

целесъобразно да наложат което и да е 

от евентуалните специфични 

задължения, посочени в параграф 1, и 

по-специално когато оценяват в 

съответствие с принципа за 

пропорционалност дали и по какъв 

начин следва да бъдат наложени тези 

задължения, националните регулаторни 

органи отчитат резултатите от анализ 

дали други форми на достъп до 

доставки на едро на същия или на 

свързан пазар за продажби на едро биха 

били достатъчни за преодоляване на 

проблема, идентифициран на равнище 

цени на дребно. Оценката включва 

съществуващи предложения за 

търговски достъп, регулиран достъп в 

съответствие с член 59 или 

съществуващ регулиран достъп до 

доставки на едро в съответствие с 

настоящия член, но във всеки момент 

се адаптират, за да отразяват 

значителни пазарни промени. Те 

отчитат по-специално следните 

фактори: 

Or. en 
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Обосновка 

Article 71 provides that, in their assessment, NRAs should include existing or prospective 

commercial access offers and existing or contemplated regulated access. Including 

prospective offers and contemplated access however reduces predictability and legal 

certainty for providers of electronic communications services and networks. Consequently, 

only existing commercial access offers or regulated access should be taken into account. In 

addition, this provision should expressly provide that such assessment should at all times 

reflect significant market changes so as to avoid the situation that obligations that are no 

longer justified are maintained. 

 

Изменение  947 

Кая Калас 

 

Предложение за директива 

Член 71 – параграф 2 – уводна част 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Когато решават дали е 

целесъобразно да наложат което и да е 

от евентуалните специфични 

задължения, посочени в параграф 1, и 

по-специално когато оценяват в 

съответствие с принципа за 

пропорционалност дали и по какъв 

начин следва да бъдат наложени тези 

задължения, националните регулаторни 

органи отчитат резултатите от анализ 

дали други форми на достъп до 

доставки на едро на същия или на 

свързан пазар за продажби на едро биха 

били достатъчни за преодоляване на 

проблема, идентифициран на равнище 

цени на дребно. Оценката включва 

съществуващи или бъдещи 

предложения за търговски достъп, 

регулиран достъп в съответствие с член 

59 или съществуващ или планиран 

регулиран достъп до доставки на едро в 

съответствие с настоящия член. Те 

отчитат по-специално следните 

фактори: 

2. Когато решават дали е 

целесъобразно да наложат което и да е 

от евентуалните специфични 

задължения, посочени в параграф 1, и 

по-специално когато оценяват в 

съответствие с принципа за 

пропорционалност дали и по какъв 

начин следва да бъдат наложени тези 

задължения, националните регулаторни 

органи отчитат резултатите от анализ 

дали други форми на достъп до 

доставки на едро на същия или на 

свързан пазар за продажби на едро биха 

били достатъчни за преодоляване на 

проблема, идентифициран на 

съответните пазари. Оценката 

включва съществуващи или бъдещи 

предложения за търговски достъп, 

регулиран достъп в съответствие с член 

59 или съществуващ или планиран 

регулиран достъп до доставки на едро в 

съответствие с настоящия член. Те 

отчитат по-специално следните 

фактори: 

Or. en 
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Обосновка 

Често има няколко пазара на дребно, свързани с един по-голям пазар на едро, които 

биха могли да се развиват по-бързо по различни начини, докато пречките пред 

навлизането остават в съответния пазар на едро, затова поставянето на акцент 

само върху пазара на дребно не е подходящо и следва да се замени с устойчива 

конкуренция в дългосрочен план на съответните пазари. В съответствие с член 104 

от Правилника за дейността, това изменение се налага по наложителни причини, 

свързани с вътрешната логика на текста. 

 

Изменение  948 

Миапетра Кумпула-Натри, Едуар Мартен, Зигмантас Балчитис, Виктор Негреску, 

Карлуш Зориню, Дан Ника, Йепе Кофод, Патриция Тоя 

 

Предложение за директива 

Член 71 – параграф 2 – буква а 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) техническата и 

икономическата жизнеспособност на 

използването или изграждането на 

конкурентни съоръжения в 

светлината на темповете на 

развитие на пазара, като вземат 

предвид характера и вида на 

съответното взаимно свързване и/или 

достъп, включително 

жизнеспособността на други 

продукти за достъп до по-високо 

мрежово ниво, като например достъп 

до канали; 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  949 

Миапетра Кумпула-Натри, Едуар Мартен, Зигмантас Балчитис, Виктор Негреску, 

Карлуш Зориню, Дан Ника, Йепе Кофод, Патриция Тоя 

 

Предложение за директива 

Член 71 – параграф 2 – буква б 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 
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б) очаквания технологичен 

напредък във връзка с проектирането 

и управлението на мрежи 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  950 

Павел Теличка 

 

Предложение за директива 

Член 71 – параграф 2 – буква б 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) очаквания технологичен 

напредък във връзка с проектирането и 

управлението на мрежи 

б) технологичния напредък във 

връзка с проектирането и управлението 

на мрежи 

Or. en 

 

Изменение  951 

Фулвио Мартушело 

 

Предложение за директива 

Член 71 – параграф 2 – буква б 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) очаквания технологичен 

напредък във връзка с проектирането и 

управлението на мрежи 

б) технологичния напредък във 

връзка с проектирането и управлението 

на мрежи 

Or. en 

 

Изменение  952 

Кая Калас 

 

Предложение за директива 

Член 71 – параграф 2 – буква ба (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 
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 ба) необходимостта да се 

гарантира технологична 

неутралност, която дава 

възможност на търсещите достъп да 

проектират и управляват 

собствената си мрежа; 

Or. en 

Обосновка 

Без да се засяга свободата на операторите със значителна пазарна сила да 

разработват своя собствена мрежова архитектура, регулаторните органи следва да 

гарантират, че приетите корективни мерки са перспективни, като предоставят 

стимули за разработването на отворена и гъвкава мрежова архитектура, което би 

дало възможност за приемането на по-малко обременителни и сложни корективни 

мерки. 

 

Изменение  953 

Миапетра Кумпула-Натри, Едуар Мартен, Зигмантас Балчитис, Виктор Негреску, 

Карлуш Зориню, Дан Ника, Йепе Кофод, Патриция Тоя 

 

Предложение за директива 

Член 71 – параграф 2 – буква в 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) технико-икономическата 

обоснованост на предоставянето на 

предложения достъп с оглед на 

наличния капацитет; 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  954 

Миапетра Кумпула-Натри, Едуар Мартен, Зигмантас Балчитис, Виктор Негреску, 

Карлуш Зориню, Дан Ника, Йепе Кофод, Патриция Тоя 

 

Предложение за директива 

Член 71 - параграф 2 – буква г 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) първоначалната инвестиция 

от собственика на 

заличава се 
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инфраструктурата, като се вземат 

предвид всички направени публични 

инвестиции и свързаните с 

инвестициите рискове и по-специално 

инвестициите в мрежи с много голям 

капацитет и свързаните с тях 

рискове; 

Or. en 

 

Изменение  955 

Фулвио Мартушело 

 

Предложение за директива 

Член 71 - параграф 2 – буква г 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) първоначалната инвестиция от 

собственика на инфраструктурата, като 

се вземат предвид всички направени 

публични инвестиции и свързаните с 

инвестициите рискове и по-специално 

инвестициите в мрежи с много голям 

капацитет и свързаните с тях 

рискове; 

г) първоначалната инвестиция от 

собственика на инфраструктурата, като 

се вземат предвид всички направени 

публични инвестиции и свързаните с 

инвестициите рискове; 

Or. en 

 

Изменение  956 

Павел Теличка 

 

Предложение за директива 

Член 71 - параграф 2 – буква г 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) първоначалната инвестиция от 

собственика на инфраструктурата, като 

се вземат предвид всички направени 

публични инвестиции и свързаните с 

инвестициите рискове и по-специално 

инвестициите в мрежи с много голям 

капацитет и свързаните с тях 

г) първоначалната инвестиция от 

собственика на инфраструктурата, като 

се вземат предвид всички направени 

публични инвестиции и свързаните с 

инвестициите рискове; 
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рискове; 

Or. en 

 

Изменение  957 

Давид Борели, Дарио Тамбурано 

 

Предложение за директива 

Член 71 - параграф 2 – буква г 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) първоначалната инвестиция от 

собственика на инфраструктурата, като 

се вземат предвид всички направени 

публични инвестиции и свързаните с 

инвестициите рискове и по-специално 

инвестициите в мрежи с много голям 

капацитет и свързаните с тях 

рискове; 

г) първоначалната инвестиция от 

собственика на инфраструктурата, като 

се вземат предвид всички направени 

публични инвестиции и свързаните с 

инвестициите рискове; 

Or. en 

Обосновка 

Необходимо е с цел да се избегне виртуалните продукти да се разглеждат като 

заместител (вместо допълнение) на пасивните продукти за достъп. 

 

Изменение  958 

Мишел Раймон 

от името на групата Verts/ALE 

Юлия Реда, Корнелия Ернст 

 

Предложение за директива 

Член 71 - параграф 2 – буква г 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) първоначалната инвестиция от 

собственика на инфраструктурата, като 

се вземат предвид всички направени 

публични инвестиции и свързаните с 

инвестициите рискове и по-специално 

инвестициите в мрежи с много голям 

капацитет и свързаните с тях 

г) първоначалната инвестиция от 

собственика на инфраструктурата, като 

се вземат предвид всички направени 

публични инвестиции и свързаните с 

инвестициите рискове, по-специално по 

отношение на инвестициите; 
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рискове; 

Or. en 

 

Изменение  959 

Миапетра Кумпула-Натри, Едуар Мартен, Зигмантас Балчитис, Виктор Негреску, 

Карлуш Зориню, Дан Ника, Йепе Кофод, Патриция Тоя 

 

Предложение за директива 

Член 71 – параграф 2 – буква д 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

д) необходимостта от защита на 

конкуренцията в дългосрочен план, с 

особено внимание върху икономически 

ефикасна и основана на 

инфраструктурата конкуренция, 

както и върху устойчива конкуренция, 

основана на съвместни инвестиции в 

мрежи; 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  960 

Анна Заборска, Иван Щефанец 

 

Предложение за директива 

Член 71 – параграф 2 – буква д 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

д) необходимостта от защита на 

конкуренцията в дългосрочен план, с 

особено внимание върху икономически 

ефикасна и основана на 

инфраструктурата конкуренция, както и 

върху устойчива конкуренция, основана 

на съвместни инвестиции в мрежи; 

д) необходимостта от защита на 

конкуренцията в дългосрочен план, с 

особено внимание върху икономически 

ефикасна и основана на 

инфраструктурата конкуренция, както и 

върху устойчива конкуренция, като 

основаната на съвместни инвестиции в 

мрежи и други новаторски търговски 

бизнес модели; 

Or. en 
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Изменение  961 

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

Руис 

 

Предложение за директива 

Член 71 – параграф 2 – буква д 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

д) необходимостта от защита на 

конкуренцията в дългосрочен план, с 

особено внимание върху икономически 

ефикасна и основана на 

инфраструктурата конкуренция, както и 

върху устойчива конкуренция, основана 

на съвместни инвестиции в мрежи; 

д) необходимостта от защита на 

конкуренцията в дългосрочен план, с 

особено внимание върху икономически 

ефикасна и основана на 

инфраструктурата конкуренция, както и 

върху устойчива конкуренция, основана 

на новаторски търговски бизнес 

модели като например, но не само, 
съвместни инвестиции в мрежи; 

Or. en 

Обосновка 

Съображение 166 въвежда необходимостта да се вземат под внимание сключени нови 

доброволни споразумения между оператори, за да се осигури регулаторна гъвкавост. 

Съвместните инвестиции са конкретен случай, но не единствен такъв. 

 

Изменение  962 

Давид Борели, Дарио Тамбурано 

 

Предложение за директива 

Член 71 – параграф 2 – буква д 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

д) необходимостта от защита на 

конкуренцията в дългосрочен план, с 

особено внимание върху икономически 

ефикасна и основана на 

инфраструктурата конкуренция, както 

и върху устойчива конкуренция, 

основана на съвместни инвестиции в 

мрежи; 

д) необходимостта от защита на 

конкуренцията в дългосрочен план, с 

особено внимание върху икономически 

ефикасна и основана на 

инфраструктурата конкуренция; 
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Or. en 

Обосновка 

Необходимо, защото някои схеми за съвместни инвестиции имат потенциала да 

водят до неефективни по отношение на конкуренцията пазарни резултати. 

 

Изменение  963 

Павел Теличка 

 

Предложение за директива 

Член 71 – параграф 2 – буква д 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

д) необходимостта от защита на 

конкуренцията в дългосрочен план, с 

особено внимание върху икономически 

ефикасна и основана на 

инфраструктурата конкуренция, както 

и върху устойчива конкуренция, 

основана на съвместни инвестиции в 

мрежи; 

д) необходимостта от защита на 

конкуренцията в дългосрочен план, с 

особено внимание върху икономически 

ефикасна и основана на 

инфраструктурата конкуренция; 

Or. en 

 

Изменение  964 

Фулвио Мартушело 

 

Предложение за директива 

Член 71 – параграф 2 – буква д 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

д) необходимостта от защита на 

конкуренцията в дългосрочен план, с 

особено внимание върху икономически 

ефикасна и основана на 

инфраструктурата конкуренция, както 

и върху устойчива конкуренция, 

основана на съвместни инвестиции в 

мрежи; 

д) необходимостта от защита на 

конкуренцията в дългосрочен план, с 

особено внимание върху икономически 

ефикасна и основана на 

инфраструктурата конкуренция; 

Or. en 
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Изменение  965 

Мишел Раймон 

от името на групата Verts/ALE 

Юлия Реда, Корнелия Ернст 

 

Предложение за директива 

Член 71 – параграф 2 – буква д 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

д) необходимостта от защита на 

конкуренцията в дългосрочен план, с 

особено внимание върху икономически 

ефикасна и основана на 

инфраструктурата конкуренция, както 

и върху устойчива конкуренция, 

основана на съвместни инвестиции в 

мрежи; 

д) необходимостта от защита на 

конкуренцията в дългосрочен план, с 

особено внимание върху икономически 

ефикасна и основана на 

инфраструктурата конкуренция; 

Or. en 

Обосновка 

Concerning, co-investment schemes: some of them have the potential to create ineffectively 

competitive market outcomes. The Commission’s proposal includes criteria in Annex IV as 

well as conditions against which co-investment offers should be judged (compliance with 

which would entitle the co-investment to effectively benefit from a regulatory holiday). 

However, these do not provide sufficient competition protections to warrant a relaxation of 

SMP regulation. It is also worth bearing in mind that co-investments by their nature can lead 

to coordinated behaviour, which in turn could produce uncompetitive outcomes. Ultimately, 

the resulting reduction in competition could lead to higher prices and less innovation and 

choice for end-users. In its opinion BoR (16) 213 (p. 7), BEREC recognises “[T]he risk is that 

in seeking to incentivise investment through regulatory forbearance, the Commission’s 

proposals could undermine competition, which in turn would impact on the virtuous cycle of 

competition- and demand driven investment. The Commission’s proposals would therefore 

undermine their own ultimate goal of increasing high-speed connectivity.” 

 

Изменение  966 

Кая Калас 

 

Предложение за директива 

Член 71 – параграф 2 – буква д 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 
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д) необходимостта от защита на 

конкуренцията в дългосрочен план, с 

особено внимание върху икономически 

ефикасна и основана на 

инфраструктурата конкуренция, както 

и върху устойчива конкуренция, 

основана на съвместни инвестиции в 

мрежи; 

д) необходимостта от защита на 

конкуренцията в дългосрочен план, с 

особено внимание върху икономически 

ефикасна и основана на 

инфраструктурата конкуренция; 

Or. en 

Обосновка 

В съответствие с член 104 от Правилника за дейността, това изменение се налага по 

наложителни причини, свързани с вътрешната логика на текста. 

 

Изменение  967 

Миапетра Кумпула-Натри, Едуар Мартен, Зигмантас Балчитис, Виктор Негреску, 

Карлуш Зориню, Дан Ника, Йепе Кофод, Патриция Тоя 

 

Предложение за директива 

Член 71 – параграф 2 – буква е 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

е) когато е целесъобразно, 

евентуалните права върху 

интелектуална собственост; 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  968 

Миапетра Кумпула-Натри, Едуар Мартен, Зигмантас Балчитис, Виктор Негреску, 

Карлуш Зориню, Дан Ника, Йепе Кофод, Патриция Тоя 

 

Предложение за директива 

Член 71 – параграф 2 – буква ж 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

ж) предоставянето на 

общоевропейски услуги. 

заличава се 

Or. en 
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Изменение  969 

Мишел Раймон 

от името на групата Verts/ALE 

Юлия Реда, Корнелия Ернст 

 

Предложение за директива 

Член 71 – параграф 2 – буква жa (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 жа) съществуването на голям избор 

от оферти и доставчици на фиксиран 

и мобилен достъп за всеки 

потребител в Европа независимо от 

мястото му на пребиваване; 

Or. en 

 

Изменение  970 

Мишел Раймон 

от името на групата Verts/ALE 

Юлия Реда, Мариза Матиаш, Корнелия Ернст 

 

Предложение за директива 

Член 71 – параграф 2 – буква жб (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 жб) развитието на демократично 

общество в цифровата епоха, 

позволяваща свободен достъп до 

информация и изразяване за всички 

европейски граждани; 

Or. en 

 

Изменение  971 

Анна Заборска, Иван Щефанец 

 

Предложение за директива 

Член 71 - параграф 2а (нов) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2а. За да вземат под внимание 

дългосрочния интерес на крайните 

ползватели, националните 

регулаторни органи следва да се 

съсредоточат повече върху 

улесняването на инвестициите в 

мрежи на всички оператори. 

Регулирането не следва да е в ущърб 

на новаторските тенденции, по-

специално на мрежи с много голям 

капацитет, софтуерно дефинирани 

мрежи (SDN) и виртуализация на 

мрежовите функции (NFV). 

Единствено когато е необходимо да се 

съхрани конкуренцията и когато не 

съществуват алтернативни 

възможности за достъп, 

включително основан на търговски 

споразумения достъп, следва да се 

запази регулиран достъп по един 

подходящ и балансиран начин, т.е. на 

едно мрежово ниво. Регулираният 

достъп на множество мрежови нива 

доведе до ненужно голяма сложност 

по отношение на съгласуваността на 

регулираните продукти на едро на 

различни мрежови нива и 

неоснователно ограничава 

гъвкавостта и търговската свобода в 

динамичната среда на пазара на 

телекомуникационни услуги. 

Ограничаването на достъпа до едно 

мрежово ниво, който най-добре 

решава установения проблем на 

пазара на дребно, значително ще 

намали регулаторните разходи и 

потенциала за регулаторно 

манипулиране от страна на 

участниците на пазара, водейки до 

по-ефикасни и подходящи резултати. 

В тази връзка националните 

регулаторни органи следва да 

преценят дали предвид 

обстоятелствата на национално или 

местно равнище по-подходящ е 

активният или пасивният достъп. 
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Тъй като необвързаният достъп е в 

ущърб на инвестициите в мрежи, 

защото позволява ефекта „обиране на 

каймака“ от най-печелившите 

потребители при среден разход, вече 

не трябва да има задължение за 

предоставяне на необвързан достъп, 

който подкопава инвестиционните 

модели, основани на продуктова и 

ценова диверсификация. 

Or. en 

 

Изменение  972 

Миапетра Кумпула-Натри, Едуар Мартен, Зигмантас Балчитис, Виктор Негреску, 

Карлуш Зориню, Дан Ника, Йепе Кофод, Патриция Тоя 

 

Предложение за директива 

Член 71 – параграф 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Когато налагат задължения на 

оператори да предоставят достъп в 

съответствие с разпоредбите на 

настоящия член, националните 

регулаторни органи могат да 

определят техническите или 

оперативните условия, които да 

бъдат изпълнени от доставчика и/или 

бенефициерите на достъпа, когато 

това е необходимо за осигуряване на 

нормалното функциониране на 

мрежата. Задълженията за спазване на 

конкретни технически стандарти 

или спецификации са в съответствие 

със стандартите и спецификациите, 

установени съгласно член 39. 

3. Това не засяга националните 

регулаторни органи допълнително да 

разглеждат налагането на всяко от 

задълженията на оператори съгласно 

член 72. 

Or. en 

 

Изменение  973 

Анна Заборска, Иван Щефанец 
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Предложение за директива 

Член 72 – параграф 1 – алинея 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

В съответствие с разпоредбите на 

член 66 националните регулаторни 

органи могат да налагат задължения във 

връзка с възстановяването на разходите 

и ценовия контрол, включително 

задължения за разходоориентираност 

на цените и задължения във връзка 

със системите за отчитане на разходите 

при предоставянето на определени 

видове взаимно свързване и/или достъп 

в случаите, когато анализът на пазара 

разкрива, че липсата на ефективна 

конкуренция означава възможност за 

съответния оператор да поддържа 

прекомерно завишени цени или да 

прилага ценови натиск в ущърб на 

крайните ползватели. 

В съответствие с разпоредбите на 

член 66 националните регулаторни 

органи могат да налагат задължения във 

връзка с възстановяването на разходите 

и ценовия контрол, включително 

задължения във връзка със системите за 

отчитане на разходите при 

предоставянето на определени видове 

взаимно свързване и/или достъп в 

случаите, когато анализът на пазара 

разкрива липсата на ефективна 

конкуренция. Национален регулаторен 

орган може да налага само ценови 

контрол, който осигурява справедливи 

и разумни цени и няма отрицателно 

въздействие върху инвестициите. 

Когато се прилага, ценовият контрол 

отговаря на следните кумулативни 

условия: 

а) ценовият контрол гарантира 

възстановяването на всички 

инвестиции, свързани с внедряването 

на нови мрежи, и включва изцяло 

свързаните с тези инвестиции 

рискове; 

б) ценовият контрол не води до 

положение, когато инвестиращият 

оператор е поставен в неизгодно 

положение в сравнение с 

неинвестиращите оператори, и не 

води до ситуация, при която на първо 

място не би била направена 

инвестиция; 

в) ценовият контрол избягва 

неоправдани маржове на печалба за 

търсещите достъп в ущърб на 

инвестиращия оператор и по 

подходящ начин отразява различията 

в рисковете, предприети от 

различните търсещи достъп. 

Or. en 
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Изменение  974 

Патриция Тоя 

 

Предложение за директива 

Член 72 – параграф 1 – алинея 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

При определяне целесъобразността на 

задълженията за контрол върху 

цените националните регулаторни 

органи вземат предвид дългосрочните 

интереси на крайните ползватели във 

връзка с въвеждането и 

разпространението на мрежи от 

следващо поколение, и по-специално 

на мрежи с много голям капацитет. 

По специално, с цел насърчаване на 

инвестициите от оператора, 

включително в мрежи от следващо 

поколение, националните регулаторни 

органи вземат предвид инвестицията, 

направена от оператора. Ако 

националните регулаторни органи 

счетат ценовия контрол за 

целесъобразен, те дават възможност на 

оператора да реализира разумна 

възвръщаемост на съответния вложен 

капитал , като отчитат всички рискове, 

специфични за конкретен нов 

инвестиционен проект за мрежа. 

С цел насърчаване на инвестициите от 

оператора, включително в мрежи от 

следващо поколение, националните 

регулаторни органи вземат предвид 

инвестицията, направена от оператора. 

Ако националните регулаторни органи 

счетат ценовия контрол за 

целесъобразен, те дават възможност на 

оператора да реализира разумна 

възвръщаемост на съответния вложен 

капитал , като отчитат всички рискове, 

специфични за конкретен нов 

инвестиционен проект за мрежа. 

Or. en 

Обосновка 

Принципите на разходоориентираност и икономическа възпроизводимост следва да 

позволяват на НРО да гарантира ниски цени за потребителите. 

 

Изменение  975 

Давид Борели, Дарио Тамбурано 

 

Предложение за директива 

Член 72 – параграф 1 – алинея 2 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

При определяне целесъобразността на 

задълженията за контрол върху 

цените националните регулаторни 

органи вземат предвид дългосрочните 

интереси на крайните ползватели във 

връзка с въвеждането и 

разпространението на мрежи от 

следващо поколение, и по-специално 

на мрежи с много голям капацитет. 

По специално, с цел насърчаване на 

инвестициите от оператора, 

включително в мрежи от следващо 

поколение, националните регулаторни 

органи вземат предвид инвестицията, 

направена от оператора. Ако 

националните регулаторни органи 

счетат ценовия контрол за 

целесъобразен, те дават възможност на 

оператора да реализира разумна 

възвръщаемост на съответния вложен 

капитал , като отчитат всички рискове, 

специфични за конкретен нов 

инвестиционен проект за мрежа. 

С цел насърчаване на инвестициите от 

оператора, включително в мрежи от 

следващо поколение, националните 

регулаторни органи вземат предвид 

инвестицията, направена от оператора. 

Ако националните регулаторни органи 

счетат ценовия контрол за 

целесъобразен, те дават възможност на 

оператора да реализира разумна 

възвръщаемост на съответния вложен 

капитал , като отчитат всички рискове, 

специфични за конкретен нов 

инвестиционен проект за мрежа. 

Or. en 

Обосновка 

Изменението има за цел избягване на премахването и замяната на 

разходоориентираността с изпитвания за икономическа възпроизводимост, защото 

тези изпитвания не са заместител на ценовия контрол. 

 

Изменение  976 

Мишел Раймон 

от името на групата Verts/ALE 

Юлия Реда, Корнелия Ернст 

 

Предложение за директива 

Член 72 – параграф 1 – алинея 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

При определяне целесъобразността на 

задълженията за контрол върху 

С цел насърчаване на инвестициите от 

оператора, включително в мрежи от 
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цените националните регулаторни 

органи вземат предвид дългосрочните 

интереси на крайните ползватели във 

връзка с въвеждането и 

разпространението на мрежи от 

следващо поколение, и по-специално 

на мрежи с много голям капацитет. 

По специално, с цел насърчаване на 

инвестициите от оператора, 

включително в мрежи от следващо 

поколение, националните регулаторни 

органи вземат предвид инвестицията, 

направена от оператора. Ако 

националните регулаторни органи 

счетат ценовия контрол за 

целесъобразен, те дават възможност на 

оператора да реализира разумна 

възвръщаемост на съответния вложен 

капитал , като отчитат всички рискове, 

специфични за конкретен нов 

инвестиционен проект за мрежа. 

следващо поколение, националните 

регулаторни органи вземат предвид 

инвестицията, направена от оператора. 

Ако националните регулаторни органи 

счетат ценовия контрол за 

целесъобразен, те дават възможност на 

оператора да реализира разумна 

възвръщаемост на съответния вложен 

капитал , като отчитат всички рискове, 

специфични за конкретен нов 

инвестиционен проект за мрежа. 

Or. en 

Обосновка 

Ценовият контрол е съществен елемент на регулирането на достъпа и не следва да се 

обуславя от никакви други критерии. 

 

Изменение  977 

Кая Калас 

 

Предложение за директива 

Член 72 – параграф 1 – алинея 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

При определяне целесъобразността на 

задълженията за контрол върху цените 

националните регулаторни органи 

вземат предвид дългосрочните интереси 

на крайните ползватели във връзка с 

въвеждането и разпространението на 

мрежи от следващо поколение, и по-

специално на мрежи с много голям 

капацитет. По специално, с цел 

При определяне целесъобразността на 

задълженията за контрол върху цените 

националните регулаторни органи 

вземат предвид дългосрочните интереси 

на крайните ползватели във връзка с 

въвеждането и разпространението на 

мрежи от следващо поколение, и по-

специално на мрежи с много голям 

капацитет. По специално, с цел 
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насърчаване на инвестициите от 

оператора, включително в мрежи от 

следващо поколение, националните 

регулаторни органи вземат предвид 

инвестицията, направена от оператора. 

Ако националните регулаторни 

органи счетат ценовия контрол за 

целесъобразен, те дават възможност 

на оператора да реализира разумна 

възвръщаемост на съответния 

вложен капитал , като отчитат 

всички рискове, специфични за 

конкретен нов инвестиционен проект 

за мрежа. 

насърчаване на инвестициите от 

оператора, включително в мрежи от 

следващо поколение, националните 

регулаторни органи вземат предвид 

инвестицията, направена от оператора. 

Or. en 

Обосновка 

В съответствие с член 104 от Правилника за дейността, това изменение се налага по 

наложителни причини, свързани с вътрешната логика на текста. 

 

Изменение  978 

Анна Заборска, Иван Щефанец 

 

Предложение за директива 

Член 72 – параграф 1 – алинея 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

При определяне целесъобразността на 

задълженията за контрол върху цените 

националните регулаторни органи 

вземат предвид дългосрочните интереси 

на крайните ползватели във връзка с 

въвеждането и разпространението на 

мрежи от следващо поколение, и по-

специално на мрежи с много голям 

капацитет. По специално, с цел 

насърчаване на инвестициите от 

оператора, включително в мрежи от 

следващо поколение, националните 

регулаторни органи вземат предвид 

инвестицията, направена от оператора. 

Ако националните регулаторни органи 

счетат ценовия контрол за 

При определяне целесъобразността на 

задълженията за контрол върху цените 

националните регулаторни органи 

вземат предвид дългосрочните интереси 

на крайните ползватели във връзка с 

инвестициите във въвеждането и 

разпространението на мрежи от 

следващо поколение. По специално, с 

цел насърчаване на инвестициите от 

оператора, включително в мрежи от 

следващо поколение, националните 

регулаторни органи вземат предвид 

инвестицията, направена от оператора. 

Ако националните регулаторни органи 

счетат ценовия контрол за 

целесъобразен, те дават възможност на 
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целесъобразен, те дават възможност на 

оператора да реализира разумна 

възвръщаемост на съответния вложен 

капитал , като отчитат всички рискове, 

специфични за конкретен нов 

инвестиционен проект за мрежа. 

оператора да реализира разумна 

възвръщаемост на съответния вложен 

капитал , като отчитат всички рискове, 

специфични за конкретен нов 

инвестиционен проект за мрежа. 

Or. en 

 

Изменение  979 

Кая Калас 

 

Предложение за директива 

Член 72 – параграф 1 – алинея 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Националните регулаторни органи не 

налагат, нито запазват в сила 

задължения по силата на настоящия 

член, ако установят, че е налице 

очевиден конкурентен натиск върху 

цените на дребно и че всяко 

задължение, наложено в 

съответствие с членове 67―71, и по-

специално всяко изпитване за 

икономическа възпроизводимост, 

наложено в съответствие с член 68, 

гарантира ефективен и 

недискриминационен достъп. 

заличава се 

Or. en 

Обосновка 

В съответствие с член 104 от Правилника за дейността, това изменение се налага по 

наложителни причини, свързани с вътрешната логика на текста. 

 

Изменение  980 

Мишел Раймон 

от името на групата Verts/ALE 

Юлия Реда, Корнелия Ернст 

 

Предложение за директива 
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Член 72 – параграф 1 – алинея 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Националните регулаторни органи не 

налагат, нито запазват в сила 

задължения по силата на настоящия 

член, ако установят, че е налице 

очевиден конкурентен натиск върху 

цените на дребно и че всяко 

задължение, наложено в 

съответствие с членове 67―71, и по-

специално всяко изпитване за 

икономическа възпроизводимост, 

наложено в съответствие с член 68, 

гарантира ефективен и 

недискриминационен достъп. 

заличава се 

Or. en 

Обосновка 

Current provisions for co-investment practices do not allow non-profit or local ISPs to 

participate in the investments, restricting this opportunity only to larger and incumbent 

actors. Although Community Networks (CN) and local actors have proven succesful in 

connecting underprivileged communities both in urban and rural areas, it would be only 

normal to considered them equal members of the telecoms ecosystem, thus giving them fair 

and equal access to co-investment opportunities. 

Moreover, co-investment in a certain area must be considered as an oligopoly of a few 

powerful actors that work as a cartel. 

This is thus not acceptable to reduce the obligations. Furthermore, the access to co-

investment agreement shall be affordable for small operators. 

 

Изменение  981 

Давид Борели, Дарио Тамбурано 

 

Предложение за директива 

Член 72 – параграф 1 – алинея 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Националните регулаторни органи не 

налагат, нито запазват в сила 

задължения по силата на настоящия 

член, ако установят, че е налице 

заличава се 
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очевиден конкурентен натиск върху 

цените на дребно и че всяко 

задължение, наложено в 

съответствие с членове 67―71, и по-

специално всяко изпитване за 

икономическа възпроизводимост, 

наложено в съответствие с член 68, 

гарантира ефективен и 

недискриминационен достъп. 

Or. en 

Обосновка 

Изменението има за цел избягване на премахването и замяната на 

разходоориентираността с изпитвания за икономическа възпроизводимост, защото 

тези изпитвания не са заместител на ценовия контрол. 

 

Изменение  982 

Анна Заборска, Иван Щефанец 

 

Предложение за директива 

Член 72 – параграф 1 – алинея 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Националните регулаторни органи не 

налагат, нито запазват в сила 

задължения по силата на настоящия 

член, ако установят, че е налице 

очевиден конкурентен натиск върху 

цените на дребно и че всяко 

задължение, наложено в съответствие с 

членове 67 – 71, и по-специално всяко 

изпитване за икономическа 

възпроизводимост, наложено в 

съответствие с член 68, гарантира 

ефективен и недискриминационен 

достъп. 

Националните регулаторни органи не 

налагат, нито запазват в сила 

задължения по силата на настоящия 

член за нови мрежови елементи в 

случай, че изграждането на мрежа 

допринася за наличието на мрежи с 

много голям капацитет, или ако 

установят, че е налице очевиден 

конкурентен натиск върху цените на 

дребно и че всяко задължение, 

наложено в съответствие с членове 67 –

 71, и по-специално всяко изпитване за 

икономическа възпроизводимост, 

наложено в съответствие с член 68, 

гарантира ефективен и 

недискриминационен достъп. 

Or. en 
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Изменение  983 

Анна Заборска, Иван Щефанец 

 

Предложение за директива 

Член 72 – параграф 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Когато на операторите е 

наложено задължение за ориентиране 

на цените към себестойността, върху 

тях пада тежестта да докажат, че 

таксите произтичат от 

себестойността, включително 

разумната възвръщаемост от 

инвестицията. За целите на 

изчисляването на разходите за 

ефективно предоставяне на услуги 

националните регулаторни органи 

могат да използват методи за 

отчитане на разходите, независими 

от методите, прилагани от 

съответното предприятие. 

Националните регулаторни органи 

могат да изискват от операторите 

пълна обосновка на техните цени и 

корекция на цените при 

необходимост. 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  984 

Миапетра Кумпула-Натри, Едуар Мартен, Зигмантас Балчитис, Виктор Негреску, 

Карлуш Зориню, Дан Ника, Йепе Кофод, Патриция Тоя 

 

Предложение за директива 

Член 72a (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 72a  

 Други свързани с достъпа задължения 

 1. Национален регулаторен орган 

 може да налага в съответствие с 

разпоредбите на член 66: 
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 а) да се предоставя на трети страни 

достъп до специфични активни 

мрежови елементи и услуги; 

 б) да се предоставят определени 

услуги на едро за препродажба от 

трети страни; 

 в) да се водят добросъвестно 

преговори с предприятия, които 

искат достъп; 

 г) да не се отменя вече предоставен 

достъп до инфраструктура; 

 дд) да се предоставя открит достъп 

до технически интерфейси, 

протоколи или други ключови 

технологии, които са незаменими за 

осигуряването на оперативна 

съвместимост на услугите, както и 

до виртуални мрежови услуги; 

 ее) да се предоставя съвместно 

разполагане или други форми за 

съвместно ползване на прилежащи 

съоръжения; 

 жж) да се предоставят определени 

услуги за осигуряване на оперативна 

съвместимост на услугите „от край 

до край“ за ползвателите, 

включително инфраструктура за 

софтуерна емулация на мрежи или 

роуминг в мобилни мрежи; 

 зз) да се предоставя достъп до 

системи за оперативна поддръжка 

или сходни програмни системи за 

осигуряване на лоялна конкуренция 

при предоставянето на услуги; 

 и) да се осигурява взаимосвързаност 

между мрежи или мрежова 

инфраструктура; 

 й) да се предоставя достъп до 

прилежащи услуги, като услуги по 

идентифициране, местоположение и 

присъствие. 

 Националните регулаторни органи 

могат да обвързват тези задължения 
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с условия за справедливост, разумност 

и своевременност. 

 2. Те отчитат по-специално следните 

фактори: 

 а) техническата и икономическата 

жизнеспособност на използването 

или изграждането на конкурентни 

съоръжения в светлината на 

темповете на развитие на пазара, 

като вземат предвид характера и 

вида на съответното взаимно 

свързване и/или достъп, включително 

жизнеспособността на други 

продукти за достъп до по-високо 

мрежово ниво, като например достъп 

до канали; 

 б) технологичния напредък във връзка 

с проектирането и управлението на 

мрежи; 

 вб) технико-икономическата 

обоснованост на предоставянето на 

предложения достъп с оглед на 

наличния капацитет; 

 гв) първоначалната инвестиция от 

собственика на инфраструктурата, 

като се вземат предвид всички 

направени публични инвестиции и 

свързаните с инвестициите рискове; 

 дг) необходимостта за защита на 

конкуренцията в дългосрочен план, с 

особено внимание върху икономически 

ефикасна и основана на 

инфраструктурата конкуренция; 

 ед) когато е целесъобразно, 

евентуалните права върху 

интелектуална собственост; 

 ж) предоставянето на 

общоевропейски услуги. 

Or. en 

 

Изменение  985 
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Анна Заборска, Иван Щефанец 

 

Предложение за директива 

Член 73 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

[...] заличава се 

Or. en 

 

Изменение  986 

Едуар Мартен 

 

Предложение за директива 

Член 73 – параграф 1 – алинея 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Когато националните регулаторни 

органи налагат задължения във връзка с 

възстановяването на разходите и 

ценовия контрол на оператори, 

определени като притежаващи 

значителна пазарна сила на даден 

пазар по отношение на услугата за 

терминиране на гласови повиквания, 

предоставяна на едро, те определят 

максимални симетрични цени за 

терминиране въз основа на разходите, 

направени от ефективен оператор. 

Оценката на ефективните разходи се 

основава на текущи стойности на 

разходите. Методологията за 

изчисляване на ефективните разходи се 

основава на подход за моделиране 

„отдолу нагоре“, при използване на 

дългосрочните допълнителни свързани с 

трафика разходи за услугата за 

терминиране на гласови повиквания, 

предоставяна на едро на трети страни. 

Когато националните регулаторни 

органи налагат задължения във връзка с 

възстановяването на разходите и 

ценовия контрол на даден пазар по 

отношение на услугата за терминиране 

на гласови повиквания, предоставяна на 

едро, те определят максимални 

симетрични цени за терминиране въз 

основа на разходите, направени от 

ефективен оператор. Оценката на 

ефективните разходи се основава на 

текущи стойности на разходите. 

Методологията за изчисляване на 

ефективните разходи се основава на 

подход за моделиране „отдолу нагоре“, 

при използване на дългосрочните 

допълнителни свързани с трафика 

разходи за услугата за терминиране на 

гласови повиквания, предоставяна на 

едро на трети страни. 

Or. en 

 



 

AM\1122811BG.docx 105/210 PE602.952v01-00 

 BG 

Изменение  987 

Евжен Тошеновски 

 

Предложение за директива 

Член 73 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. До [дата] Комисията, след 

консултация с ОЕРЕС, приема 

делегирани актове съгласно член 109, в 

съответствие с които националните 

регулаторни органи налагат единна 

максимална цена за терминиране на 

предприятията, определени като 

притежаващи значителна пазарна 

сила съответно на пазарите за 

терминиране на гласови повиквания 

във фиксирани и мобилни мрежи в 

Съюза. 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  988 

Дан Ника, Петър Курумбашев, Миапетра Кумпула-Натри 

 

Предложение за директива 

Член 73 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. До [дата] Комисията, след 

консултация с ОЕРЕС, приема 

делегирани актове съгласно член 109, в 

съответствие с които националните 

регулаторни органи налагат единна 

максимална цена за терминиране на 

предприятията, определени като 

притежаващи значителна пазарна 

сила съответно на пазарите за 

терминиране на гласови повиквания 

във фиксирани и мобилни мрежи в 

Съюза. 

заличава се 

Or. en 
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Изменение  989 

Евжен Тошеновски 

 

Предложение за директива 

Член 73 – параграф 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. При приемането на тези 

делегирани актове Комисията следва 

принципите, определени в параграф 1, 

първа алинея, и се придържа към 

критериите и параметрите, 

определени в приложение III. 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  990 

Дан Ника, Петър Курумбашев, Миапетра Кумпула-Натри 

 

Предложение за директива 

Член 73 – параграф 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. При приемането на тези 

делегирани актове Комисията следва 

принципите, определени в параграф 1, 

първа алинея, и се придържа към 

критериите и параметрите, 

определени в приложение III. 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  991 

Евжен Тошеновски 

 

Предложение за директива 

Член 73 – параграф 4 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 
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4. При прилагането на параграф 2 

Комисията гарантира, че единната 

цена за терминиране на гласови 

повиквания в мобилна мрежа не 

превишава 1,23 евроцента на минута, 

а единната цена за терминиране на 

гласови повиквания във фиксирана 

мрежа не превишава 0,14 евроцента 

на минута. Комисията взема предвид 

среднопретеглената стойност на 

максималните цени за терминиране в 

мобилна мрежа, определени в 

съответствие с принципите в 

параграф 1, алинея 1, които се 

прилагат на цялата територия на 

Съюза при първоначалното 

определяне на единната максимална 

цена за терминиране. 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  992 

Кая Калас 

 

Предложение за директива 

Член 73 – параграф 4 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. При прилагането на параграф 2 

Комисията гарантира, че единната 

цена за терминиране на гласови 

повиквания в мобилна мрежа не 

превишава 1,23 евроцента на минута, 

а единната цена за терминиране на 

гласови повиквания във фиксирана 

мрежа не превишава 0,14 евроцента 

на минута. Комисията взема предвид 

среднопретеглената стойност на 

максималните цени за терминиране в 

мобилна мрежа, определени в 

съответствие с принципите в 

параграф 1, алинея 1, които се 

прилагат на цялата територия на 

Съюза при първоначалното 

определяне на единната максимална 

заличава се 
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цена за терминиране. 

Or. en 

Обосновка 

Тази максимална цена следва да бъда приета в делегиран акт, а не в основното 

законодателство. В съответствие с член 104 от Правилника за дейността, това 

изменение се налага по наложителни причини, свързани с вътрешната логика на 

текста. 

 

Изменение  993 

Дан Ника, Петър Курумбашев, Миапетра Кумпула-Натри 

 

Предложение за директива 

Член 73 – параграф 4 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. При прилагането на параграф 2 

Комисията гарантира, че единната цена 

за терминиране на гласови повиквания в 

мобилна мрежа не превишава 

1,23 евроцента на минута, а единната 

цена за терминиране на гласови 

повиквания във фиксирана мрежа не 

превишава 0,14 евроцента на минута. 

Комисията взема предвид 

среднопретеглената стойност на 

максималните цени за терминиране в 

мобилна мрежа, определени в 

съответствие с принципите в 

параграф 1, алинея 1, които се 

прилагат на цялата територия на 

Съюза при първоначалното 

определяне на единната максимална 

цена за терминиране. 

4. Комисията гарантира, че 

единната цена за терминиране на 

гласови повиквания в мобилна мрежа не 

превишава 1 евроцент на минута, а 

единната цена за терминиране на 

гласови повиквания във фиксирана 

мрежа не превишава 0,12 евроцента на 

минута. 

Or. en 

 

Изменение  994 

Кришианис Каринш 

 

Предложение за директива 
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Член 73 – параграф 4 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. При прилагането на параграф 2 

Комисията гарантира, че единната цена 

за терминиране на гласови повиквания в 

мобилна мрежа не превишава 1,23 

евроцента на минута, а единната цена за 

терминиране на гласови повиквания във 

фиксирана мрежа не превишава 

0,14 евроцента на минута. Комисията 

взема предвид среднопретеглената 

стойност на максималните цени за 

терминиране в мобилна мрежа, 

определени в съответствие с 

принципите в параграф 1, алинея 1, 

които се прилагат на цялата територия 

на Съюза при първоначалното 

определяне на единната максимална 

цена за терминиране. 

4. При прилагането на параграф 2 

Комисията гарантира, че единната цена 

за терминиране на гласови повиквания в 

мобилна мрежа не превишава 0,94 

евроцента на минута, а единната цена за 

терминиране на гласови повиквания във 

фиксирана мрежа не превишава 

0,14 евроцента на минута. Комисията 

взема предвид среднопретеглената 

стойност на максималните цени за 

терминиране в мобилна мрежа, 

определени в съответствие с 

принципите в параграф 1, алинея 1, 

които се прилагат на цялата територия 

на Съюза при първоначалното 

определяне на единната максимална 

цена за терминиране. 

Or. en 

 

Изменение  995 

Дан Ника, Петър Курумбашев, Миапетра Кумпула-Натри 

 

Предложение за директива 

Член 73 – параграф 5 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Когато приема делегираните 

актове в съответствие с параграф 2, 

Комисията взема предвид при 

определянето на максималните цени 

за терминиране в Съюза общия брой 

на крайните ползватели във всяка 

държава членка с оглед на правилно 

претегляне, както и конкретните 

обстоятелства в отделните държави 

членки, които обуславят 

значителните различия между тях. 

заличава се 

Or. en 
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Изменение  996 

Евжен Тошеновски 

 

Предложение за директива 

Член 73 – параграф 5 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Когато приема делегираните 

актове в съответствие с параграф 2, 

Комисията взема предвид при 

определянето на максималните цени 

за терминиране в Съюза общия брой 

на крайните ползватели във всяка 

държава членка с оглед на правилно 

претегляне, както и конкретните 

обстоятелства в отделните държави 

членки, които обуславят 

значителните различия между тях. 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  997 

Евжен Тошеновски 

 

Предложение за директива 

Член 73 – параграф 6 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Комисията може да поиска от 

ОЕРЕС да разработи икономически 

модел с цел да ѝ окаже съдействие 

при определянето на максималните 

цени за терминиране в Съюза. 

Комисията взема предвид пазарната 

информация, предоставена от 

ОЕРЕС, от националните 

регулаторни органи или 

непосредствено от предприятията, 

които предоставят електронни 

съобщителни мрежи и услуги. 

заличава се 

Or. en 
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Изменение  998 

Дан Ника, Петър Курумбашев, Миапетра Кумпула-Натри 

 

Предложение за директива 

Член 73 – параграф 7 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

7. Комисията преразглежда 

делегираните актове, приети по 

силата на настоящия член, на всеки 

пет години. 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  999 

Евжен Тошеновски 

 

Предложение за директива 

Член 73 – параграф 7 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

7. Комисията преразглежда 

делегираните актове, приети по 

силата на настоящия член, на всеки 

пет години. 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  1000 

Давид Борели, Дарио Тамбурано 

 

Предложение за директива 

Член 74 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 74  заличава се 

Регулаторно третиране на новите 

мрежови елементи 
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1.  

Националните регулаторни органи не 

налагат задължения по отношение на 

нови мрежови елементи, които са 

част от съответния пазар, на който 

те възнамеряват да наложат или да 

запазят в сила задължения в 

съответствие с член 66 и членове 

67―72, и които операторът, 

определен като притежаващ 

значителна пазарна сила на 

съответния пазар, е внедрил или 

възнамерява да внедри, ако съвкупно са 

изпълнени следните условия: 

 

а) във връзка с внедряването на 

новите мрежови елементи могат да 

бъдат подавани предложения за 

съвместни инвестиции, в 

съответствие с прозрачна процедура 

и при условия, благоприятстващи 

устойчивата конкуренция в 

дългосрочен план, включително, наред 

с друго, разумни и 

недискриминационни условия за 

потенциалните cъинвеститори; 

гъвкавост по отношение на 

стойността и сроковете на 

предложения от всеки отделен 

съинвеститор ангажимент; 

възможност за увеличаване на 

стойността на ангажимента в 

бъдеще; предоставяне на реципрочни 

права от страна на съинвеститора 

след внедряването на 

инфраструктурата, обхваната от 

съвместната инвестиция; 

 

б) внедряването на новите мрежови 

елементи допринася значително за 

изграждането на мрежи с много 

голям капацитет; 

 

в) кандидатите за достъп, които не 

участват в съвместната инвестиция, 

могат да се ползват от същото 

качество, скорост, условия и обхват 

по отношение на крайните 

ползватели, както и преди 
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внедряването, посредством търговски 

договори, основани на справедливи и 

разумни условия, или посредством 

регулиран достъп, поддържан или 

адаптиран от националния 

регулаторен орган; 

При оценяването на посочените в 

първата алинея, буква а) предложения 

и процедури за съвместни инвестиции 

националните регулаторни органи 

гарантират, че тези предложения и 

процедури отговарят на критериите, 

определени в приложение IV. 

 

Or. en 

Обосновка 

Необходимо е, защото този член би могъл да проправи път за съществуването на 

нови влакнестооптични мрежи, без да се даде възможност на НРО да се намесват 

ефективно, когато това се наложи. 

 

Изменение  1001 

Миапетра Кумпула-Натри, Зигмантас Балчитис, Виктор Негреску, Карлуш 

Зориню, Дан Ника, Йепе Кофод, Патриция Тоя 

 

Предложение за директива 

Член 74 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 74  заличава се 

Регулаторно третиране на новите 

мрежови елементи 

 

1.  

Националните регулаторни органи не 

налагат задължения по отношение на 

нови мрежови елементи, които са 

част от съответния пазар, на който 

те възнамеряват да наложат или да 

запазят в сила задължения в 

съответствие с член 66 и членове 

67―72, и които операторът, 

определен като притежаващ 

значителна пазарна сила на 
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съответния пазар, е внедрил или 

възнамерява да внедри, ако съвкупно са 

изпълнени следните условия: 

а) във връзка с внедряването на 

новите мрежови елементи могат да 

бъдат подавани предложения за 

съвместни инвестиции, в 

съответствие с прозрачна процедура 

и при условия, благоприятстващи 

устойчивата конкуренция в 

дългосрочен план, включително, наред 

с друго, разумни и 

недискриминационни условия за 

потенциалните cъинвеститори; 

гъвкавост по отношение на 

стойността и сроковете на 

предложения от всеки отделен 

съинвеститор ангажимент; 

възможност за увеличаване на 

стойността на ангажимента в 

бъдеще; предоставяне на реципрочни 

права от страна на съинвеститора 

след внедряването на 

инфраструктурата, обхваната от 

съвместната инвестиция; 

 

б) внедряването на новите мрежови 

елементи допринася значително за 

изграждането на мрежи с много 

голям капацитет; 

 

в) кандидатите за достъп, които не 

участват в съвместната инвестиция, 

могат да се ползват от същото 

качество, скорост, условия и обхват 

по отношение на крайните 

ползватели, както и преди 

внедряването, посредством търговски 

договори, основани на справедливи и 

разумни условия, или посредством 

регулиран достъп, поддържан или 

адаптиран от националния 

регулаторен орган; 

 

При оценяването на посочените в 

първата алинея, буква а) предложения 

и процедури за съвместни инвестиции 

националните регулаторни органи 

гарантират, че тези предложения и 
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процедури отговарят на критериите, 

определени в приложение IV. 

Or. en 

Обосновка 

Настоящата рамка не пречи на съвместните инвестиции. Макар че членът може да 

спомогне за улесняване на нови влакнестооптични мрежи, той няма да позволи на 

НРО да се намесват ефективно, когато това се наложи. Проблематично е дали 

позоваването, направено в член 74, буква б), на „изграждането на мрежи с много 

голям капацитет“ установява йерархия между регулаторните цели, посочени в член 3. 

Освен това съвместните инвестиции поради самото си естество могат да доведат 

до координирано поведение, което от своя страна да генерира неконкурентни 

резултати. 

 

Изменение  1002 

Кая Калас 

 

Предложение за директива 

Член 74 – заглавие 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Регулаторно третиране на новите 

мрежови елементи 

Регулаторно третиране на новите 

мрежови елементи на мрежи с много 

голям капацитет 

Or. en 

Обосновка 

В съответствие с член 104 от Правилника за дейността, това изменение се налага по 

наложителни причини, свързани с вътрешната логика на текста. 

 

Изменение  1003 

Мишел Раймон 

от името на групата Verts/ALE 

Юлия Реда, Корнелия Ернст 

 

Предложение за директива 

Член 74 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 
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1. Националните регулаторни 

органи не налагат задължения по 

отношение на нови мрежови 

елементи, които са част от 

съответния пазар, на който те 

възнамеряват да наложат или да 

запазят в сила задължения в 

съответствие с член 66 и членове 

67―72, и които операторът, 

определен като притежаващ 

значителна пазарна сила на 

съответния пазар, е внедрил или 

възнамерява да внедри, ако съвкупно са 

изпълнени следните условия: 

заличава се 

а) във връзка с внедряването на 

новите мрежови елементи могат да 

бъдат подавани предложения за 

съвместни инвестиции, в 

съответствие с прозрачна процедура 

и при условия, благоприятстващи 

устойчивата конкуренция в 

дългосрочен план, включително, наред 

с друго, разумни и 

недискриминационни условия за 

потенциалните cъинвеститори; 

гъвкавост по отношение на 

стойността и сроковете на 

предложения от всеки отделен 

съинвеститор ангажимент; 

възможност за увеличаване на 

стойността на ангажимента в 

бъдеще; предоставяне на реципрочни 

права от страна на съинвеститора 

след внедряването на 

инфраструктурата, обхваната от 

съвместната инвестиция; 

 

б) внедряването на новите мрежови 

елементи допринася значително за 

изграждането на мрежи с много 

голям капацитет; 

 

в) кандидатите за достъп, които не 

участват в съвместната инвестиция, 

могат да се ползват от същото 

качество, скорост, условия и обхват 

по отношение на крайните 

ползватели, както и преди 

внедряването, посредством търговски 
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договори, основани на справедливи и 

разумни условия, или посредством 

регулиран достъп, поддържан или 

адаптиран от националния 

регулаторен орган; 

При оценяването на посочените в 

първата алинея, буква а) предложения 

и процедури за съвместни инвестиции 

националните регулаторни органи 

гарантират, че тези предложения и 

процедури отговарят на критериите, 

определени в приложение IV. 

 

Or. en 

Обосновка 

The proposed provisions on “new network elements” in Article 74 are problematic firstly 

because the concept remains undefined. Secondly, Article 74 impedes NRAs from intervening 

on “new network elements” if there are co-investment offers. This could be problematic 

because SMP operators can use their market position to the detriment of smaller companies. 

Operators investing in VHC networks should not profit from regulatory holidays. The 

successful ex-ante regulatory regime should apply as much to VHC networks as to Next 

Generation Networks and legacy networks (e.g. copper). 

The explicit reference made in Art 74 (b) to the “deployment of very high capacity networks” 

establishes a hierarchy between the regulatory objectives set out in Article 3. 

In addition, co-investment schemes are diverse, and some of them have the potential to create 

ineffectively competitive market outcomes. While the Commission’s proposal includes criteria 

in Annex IV as well as conditions against which co-investment offers should be judged 

(compliance with which would entitle the co-investment to effectively benefit from a 

regulatory holiday), these do not provide sufficient competition protections to warrant a 

relaxation of SMP regulation. It is also worth bearing in mind that co-investments by their 

nature can lead to coordinated behaviour, which in turn could produce uncompetitive 

outcomes. Deregulation subject to weak safeguards has to be prevented. Independent from the 

concept of co-investment, commercial agreements must not artificially lead to non-SMP 

findings and to the removal of the wholesale access obligations that are necessary to enable 

and maintain sustainable competition and thus consumer well-being in the form of lower 

prices, increased choice and more innovative products. 

 

Изменение  1004 

Фулвио Мартушело 

 

Предложение за директива 

Член 74 – параграф 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Националните регулаторни 

органи не налагат задължения по 

отношение на нови мрежови 

елементи, които са част от 

съответния пазар, на който те 

възнамеряват да наложат или да 

запазят в сила задължения в 

съответствие с член 66 и членове 

67―72, и които операторът, 

определен като притежаващ 

значителна пазарна сила на 

съответния пазар, е внедрил или 

възнамерява да внедри, ако съвкупно са 

изпълнени следните условия: 

заличава се 

а) във връзка с внедряването на 

новите мрежови елементи могат да 

бъдат подавани предложения за 

съвместни инвестиции, в 

съответствие с прозрачна процедура 

и при условия, благоприятстващи 

устойчивата конкуренция в 

дългосрочен план, включително, наред 

с друго, разумни и 

недискриминационни условия за 

потенциалните cъинвеститори; 

гъвкавост по отношение на 

стойността и сроковете на 

предложения от всеки отделен 

съинвеститор ангажимент; 

възможност за увеличаване на 

стойността на ангажимента в 

бъдеще; предоставяне на реципрочни 

права от страна на съинвеститора 

след внедряването на 

инфраструктурата, обхваната от 

съвместната инвестиция; 

 

б) внедряването на новите мрежови 

елементи допринася значително за 

изграждането на мрежи с много 

голям капацитет; 

 

в) кандидатите за достъп, които не 

участват в съвместната инвестиция, 

могат да се ползват от същото 

качество, скорост, условия и обхват 

 



 

AM\1122811BG.docx 119/210 PE602.952v01-00 

 BG 

по отношение на крайните 

ползватели, както и преди 

внедряването, посредством търговски 

договори, основани на справедливи и 

разумни условия, или посредством 

регулиран достъп, поддържан или 

адаптиран от националния 

регулаторен орган; 

При оценяването на посочените в 

първата алинея, буква а) предложения 

и процедури за съвместни инвестиции 

националните регулаторни органи 

гарантират, че тези предложения и 

процедури отговарят на критериите, 

определени в приложение IV. 

 

Or. en 

 

Изменение  1005 

Едуар Мартен 

 

Предложение за директива 

Член 74 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Националните регулаторни органи не 

налагат задължения по отношение на 

нови мрежови елементи, които са част 

от съответния пазар, на който те 

възнамеряват да наложат или да запазят 

в сила задължения в съответствие с 

член 66 и членове 67 – 72, и които 

операторът, определен като притежаващ 

значителна пазарна сила на съответния 

пазар, е внедрил или възнамерява да 

внедри, ако съвкупно са изпълнени 

следните условия: 

Националните регулаторни органи не 

налагат задължения по отношение на 

нови мрежови елементи, които са част 

от съответния пазар, на който те 

възнамеряват да наложат или да запазят 

в сила задължения в съответствие с 

член 66 и членове 67 – 72, и които 

операторът, определен като притежаващ 

значителна пазарна сила на съответния 

пазар, е внедрил или възнамерява да 

внедри, ако националният 

регулаторен орган достигне до 

заключението, че съвкупно са 

изпълнени следните условия: 

Or. en 

 

Изменение  1006 
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Хосе Бланко Лопес, Инмакулада Родригес-Пинеро Фернандес, Соледад Кабесон 

Руис 

 

Предложение за директива 

Член 74 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Националните регулаторни органи не 

налагат задължения по отношение на 

нови мрежови елементи, които са част 

от съответния пазар, на който те 

възнамеряват да наложат или да запазят 

в сила задължения в съответствие с 

член 66 и членове 67 – 72, и които 

операторът, определен като притежаващ 

значителна пазарна сила на съответния 

пазар, е внедрил или възнамерява да 

внедри, ако съвкупно са изпълнени 

следните условия: 

Независимо от правомощията им за 

последващо наблюдение, националните 

регулаторни органи не може да налагат 

задължения по отношение на нови 

мрежови елементи, които са част от 

съответния пазар, на който те 

възнамеряват да наложат или да запазят 

в сила задължения в съответствие с 

член 66 и членове 67 – 72, и които 

операторът, определен като притежаващ 

значителна пазарна сила на съответния 

пазар, е внедрил или възнамерява да 

внедри, ако съвкупно са изпълнени 

следните условия: 

Or. en 

 

Изменение  1007 

Кая Калас 

 

Предложение за директива 

Член 74 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Националните регулаторни органи не 

налагат задължения по отношение на 

нови мрежови елементи, които са част 

от съответния пазар, на който те 

възнамеряват да наложат или да 

запазят в сила задължения в 

съответствие с член 66 и членове 67 –

 72, и които операторът, определен като 

притежаващ значителна пазарна сила на 

съответния пазар, е внедрил или 

възнамерява да внедри, ако съвкупно са 

изпълнени следните условия: 

Националните регулаторни органи, 

които възнамеряват да наложат или 

запазят в сила задължения по 

отношение на нови мрежови елементи 

на мрежи с много голям капацитет в 

съответствие с член 66 и членове 67 –

 72, и които операторът, определен като 

притежаващ значителна пазарна сила на 

съответния пазар, е внедрил или 

възнамерява да внедри, вземат под 

внимание следните кумулативни 

условия, за да гарантират, че тези 

задължения са пропорционални и 
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обосновани: 

Or. en 

Обосновка 

В съответствие с член 104 от Правилника за дейността, това изменение се налага по 

наложителни причини, свързани с вътрешната логика на текста. 

 

Изменение  1008 

Евжен Тошеновски 

 

Предложение за директива 

Член 74 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Националните регулаторни органи не 

налагат задължения по отношение на 

нови мрежови елементи, които са част 

от съответния пазар, на който те 

възнамеряват да наложат или да запазят 

в сила задължения в съответствие с 

член 66 и членове 67 – 72, и които 

операторът, определен като притежаващ 

значителна пазарна сила на съответния 

пазар, е внедрил или възнамерява да 

внедри, ако съвкупно са изпълнени 

следните условия: 

Националните регулаторни органи 

може да определят да не налагат 

задължения по отношение на нови 

мрежови елементи, които са част от 

съответния пазар, на който те 

възнамеряват да наложат или да запазят 

в сила задължения в съответствие с 

член 66 и членове 67 – 72, и които 

операторът, определен като притежаващ 

значителна пазарна сила на съответния 

пазар, е внедрил или възнамерява да 

внедри, ако съвкупно са изпълнени 

следните условия: 

Or. en 

 

Изменение  1009 

Ан Сандер, Франсоаз Гростет 

 

Предложение за директива 

Член 74 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Националните регулаторни органи не 

налагат задължения по отношение на 

нови мрежови елементи, които са част 

от съответния пазар, на който те 

Националните регулаторни органи 

може да определят да не налагат 

задължения по отношение на нови 

мрежови елементи, които са част от 
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възнамеряват да наложат или да запазят 

в сила задължения в съответствие с 

член 66 и членове 67 – 72, и които 

операторът, определен като притежаващ 

значителна пазарна сила на съответния 

пазар, е внедрил или възнамерява да 

внедри, ако съвкупно са изпълнени 

следните условия: 

съответния пазар, на който те 

възнамеряват да наложат или да запазят 

в сила задължения в съответствие с 

член 66 и членове 67 – 72, и които 

операторът, определен като притежаващ 

значителна пазарна сила на съответния 

пазар, е внедрил или възнамерява да 

внедри, ако съвкупно са изпълнени 

следните условия: 

Or. en 

 

Изменение  1010 

Ева Каили 

 

Предложение за директива 

Член 74 – параграф 1 – алинея 1 – буква а 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) във връзка с внедряването на 

новите мрежови елементи могат да 

бъдат подавани предложения за 

съвместни инвестиции, в съответствие с 

прозрачна процедура и при условия, 

благоприятстващи устойчивата 

конкуренция в дългосрочен план, 

включително, наред с друго, разумни и 

недискриминационни условия за 

потенциалните cъинвеститори; 

гъвкавост по отношение на стойността и 

сроковете на предложения от всеки 

отделен съинвеститор ангажимент; 

възможност за увеличаване на 

стойността на ангажимента в бъдеще; 

предоставяне на реципрочни права от 

страна на съинвеститора след 

внедряването на инфраструктурата, 

обхваната от съвместната инвестиция; 

а) внедряването на новите мрежови 

елементи 

i) се извършва от съвместно 

предприятие от две или повече 

предприятия със съвместна 

собственост и едно или повече 

предприятия, участващи в 

съвместното предприятие, осигурява 

достъп на едро или се конкурира на 

пазара на дребно; или 

ii) е открито за подаване на 
предложения за съвместни инвестиции, 

в съответствие с прозрачна процедура и 

при условия, благоприятстващи 

устойчивата конкуренция в дългосрочен 

план, включително, наред с друго, 

разумни и недискриминационни 

условия за потенциалните 

cъинвеститори; гъвкавост по отношение 

на стойността и сроковете на 

предложения от всеки отделен 

съинвеститор ангажимент; възможност 

за увеличаване на стойността на 

ангажимента в бъдеще; предоставяне на 

реципрочни права от страна на 

съинвеститора след внедряването на 
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инфраструктурата, обхваната от 

съвместната инвестиция; или 

iii) се извършва от едно и също 

предприятие, което предоставя 

оферта на едро при условия, които са 

подобни на условията за съвместни 

инвестиции в подточка ii), 

благоприятстващи конкуренцията в 

дългосрочен план, включително, наред 

с другото, разумни и 

недискриминационни условия за 

потенциалните търсещи достъп; 

гъвкавост по отношение на 

стойността и сроковете на 

предложения от всеки отделен 

търсещ достъп ангажимент; 

възможност за увеличаване на 

стойността на ангажимента в 

бъдеще; 

Or. en 

 

Изменение  1011 

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

Руис 

 

Предложение за директива 

Член 74 – параграф 1 – алинея 1 – буква а 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) във връзка с внедряването на 

новите мрежови елементи могат да 

бъдат подавани предложения за 

съвместни инвестиции, в съответствие с 

прозрачна процедура и при условия, 

благоприятстващи устойчивата 

конкуренция в дългосрочен план, 

включително, наред с друго, разумни и 

недискриминационни условия за 

потенциалните cъинвеститори; 

гъвкавост по отношение на стойността и 

сроковете на предложения от всеки 

отделен съинвеститор ангажимент; 

възможност за увеличаване на 

стойността на ангажимента в бъдеще; 

а) във връзка с внедряването на 

новите мрежови елементи: 

i) могат да бъдат подавани предложения 

за съвместни инвестиции, в 

съответствие с прозрачна процедура и 

при условия, благоприятстващи 

устойчивата конкуренция в дългосрочен 

план, включително, наред с друго, 

разумни и недискриминационни 

условия за потенциалните 

cъинвеститори; гъвкавост по отношение 

на стойността и сроковете на 

предложения от всеки отделен 

съинвеститор ангажимент; възможност 

за увеличаване на стойността на 
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предоставяне на реципрочни права от 

страна на съинвеститора след 

внедряването на инфраструктурата, 

обхваната от съвместната инвестиция; 

ангажимента в бъдеще; предоставяне на 

реципрочни права от страна на 

съинвеститора след внедряването на 

инфраструктурата, обхваната от 

съвместната инвестиция; 

съответствие с изискванията, 

изложени в приложение IV; или 

ii) се извършва от едно и също 

предприятие, което предоставя 

оферта на едро при условия, 

благоприятстващи конкуренцията в 

дългосрочен план, включително, наред 

с другото, разумни и 

недискриминационни условия за 

потенциалните търсещи достъп; 

механизми за споделяне на риска; 

гъвкавост по отношение на 

стойността и сроковете на 

предложения от всеки отделен 

търсещ достъп ангажимент; 

възможност за увеличаване на 

стойността на ангажимента в 

бъдеще; 

Or. en 

Обосновка 

Както е посочено в изменението на член 71, параграф 2, буква д), съображение 166 

заявява необходимостта да се вземат под внимание сключени нови доброволни 

споразумения между оператори, за да се осигури регулаторна гъвкавост. 

Съвместните инвестиции са конкретен случай на търговско споразумение, но не 

единствен такъв. 

 

Изменение  1012 

Анна Заборска, Иван Щефанец 

 

Предложение за директива 

Член 74 – параграф 1 – алинея 1 – буква а 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) във връзка с внедряването на 

новите мрежови елементи могат да 

бъдат подавани предложения за 

съвместни инвестиции, в 

а) във връзка с внедряването на 

новите мрежови елементи 
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съответствие с прозрачна процедура 

и при условия, благоприятстващи 

устойчивата конкуренция в 

дългосрочен план, включително, наред 

с друго, разумни и 

недискриминационни условия за 

потенциалните cъинвеститори; 

гъвкавост по отношение на 

стойността и сроковете на 

предложения от всеки отделен 

съинвеститор ангажимент; 

възможност за увеличаване на 

стойността на ангажимента в 

бъдеще; предоставяне на реципрочни 

права от страна на съинвеститора 

след внедряването на 

инфраструктурата, обхваната от 

съвместната инвестиция; 

Or. en 

 

Изменение  1013 

Ангелика Ниблер, Херберт Ройл, Маркус Пипер 

 

Предложение за директива 

Член 74 – параграф 1 – алинея 1 – буква а 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) във връзка с внедряването на 

новите мрежови елементи могат да 

бъдат подавани предложения за 

съвместни инвестиции, в съответствие с 

прозрачна процедура и при условия, 

благоприятстващи устойчивата 

конкуренция в дългосрочен план, 

включително, наред с друго, разумни и 

недискриминационни условия за 

потенциалните cъинвеститори; 

гъвкавост по отношение на стойността и 

сроковете на предложения от всеки 

отделен съинвеститор ангажимент; 

възможност за увеличаване на 

стойността на ангажимента в бъдеще; 

предоставяне на реципрочни права от 

страна на съинвеститора след 

а) във връзка с внедряването на 

новите мрежови елементи могат да 

бъдат подавани предложения за 

съвместни инвестиции, в съответствие с 

прозрачна процедура и при условия, 

благоприятстващи устойчивата 

конкуренция в дългосрочен план, 

включително, наред с друго, разумни и 

недискриминационни условия за 

потенциалните cъинвеститори; 

гъвкавост по отношение на стойността и 

сроковете на предложения от всеки 

отделен съинвеститор ангажимент; 

възможност за увеличаване на 

стойността на ангажимента в бъдеще; 

предоставяне на реципрочни права от 

страна на съинвеститора след 
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внедряването на инфраструктурата, 

обхваната от съвместната инвестиция; 

внедряването на инфраструктурата, 

обхваната от съвместната инвестиция. 

Националните регулаторни органи 

определят ясни условия за съвместни 

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  1014 

Вернер Ланген, Сабине Ферхайен, Норберт Линс 

 

Предложение за директива 

Член 74 – параграф 1 – алинея 1 – буква а 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) във връзка с внедряването на 

новите мрежови елементи могат да 

бъдат подавани предложения за 
съвместни инвестиции, в 

съответствие с прозрачна процедура 

и при условия, благоприятстващи 

устойчивата конкуренция в 

дългосрочен план, включително, наред 

с друго, разумни и 

недискриминационни условия за 

потенциалните cъинвеститори; 

гъвкавост по отношение на 

стойността и сроковете на 

предложения от всеки отделен 

съинвеститор ангажимент; 

възможност за увеличаване на 

а) внедряването на новите мрежови 

елементи се извършва чрез съвместни 

инвестиции, които създават 

ефективна и устойчива конкуренция 

на съответния пазар или за които 

съществува основателно очакване в 

това отношение. Такъв е случаят при 

изпълнението на критериите, 

посочени в приложение IV; 



 

AM\1122811BG.docx 127/210 PE602.952v01-00 

 BG 

стойността на ангажимента в 

бъдеще; предоставяне на реципрочни 

права от страна на съинвеститора 

след внедряването на 

инфраструктурата, обхваната от 

съвместната инвестиция; 

Or. de 

 

Изменение  1015 

Кая Калас 

 

Предложение за директива 

Член 74 – параграф 1 – алинея 1 – буква а 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) във връзка с внедряването на 

новите мрежови елементи могат да 

бъдат подавани предложения за 

съвместни инвестиции, в 

съответствие с прозрачна процедура 

и при условия, благоприятстващи 

устойчивата конкуренция в 

дългосрочен план, включително, наред 

с друго, разумни и 

недискриминационни условия за 

потенциалните cъинвеститори; 
гъвкавост по отношение на стойността и 

сроковете на предложения от всеки 

отделен съинвеститор ангажимент; 

възможност за увеличаване на 

стойността на ангажимента в бъдеще; 

предоставяне на реципрочни права от 

страна на съинвеститора след 

внедряването на инфраструктурата, 

обхваната от съвместната инвестиция; 

а) внедряването на новите мрежови 

елементи е предмет на споразумение за 

съвместни инвестиции, в което 

условията са отворени за всеки 

потенциален съинвеститор и са 

договорени между предприятията въз 

основа на разумни, 

недискриминационни условия, 

включително технически и 

финансови условия; благоприятстващи 

устойчива конкуренция в дългосрочен 

план, гъвкавост по отношение на 

стойността и сроковете на предложения 

от всеки отделен съинвеститор 

ангажимент; възможност за увеличаване 

на стойността на ангажимента в бъдеще; 

предоставяне на реципрочни права от 

страна на съинвеститора след 

внедряването на инфраструктурата, 

обхваната от съвместната инвестиция; 

Or. en 

Обосновка 

В съответствие с член 104 от Правилника за дейността, това изменение се налага по 

наложителни причини, свързани с вътрешната логика на текста. 
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Изменение  1016 

Херберт Ройл, Ангелика Ниблер 

 

Предложение за директива 

Член 74 – параграф 1 – алинея 1 – буква а 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) във връзка с внедряването на 

новите мрежови елементи могат да 

бъдат подавани предложения за 

съвместни инвестиции, в съответствие 

с прозрачна процедура и при условия, 

благоприятстващи устойчивата 

конкуренция в дългосрочен план, 

включително, наред с друго, разумни и 

недискриминационни условия за 

потенциалните cъинвеститори; 

гъвкавост по отношение на стойността и 

сроковете на предложения от всеки 

отделен съинвеститор ангажимент; 

възможност за увеличаване на 

стойността на ангажимента в бъдеще; 

предоставяне на реципрочни права от 

страна на съинвеститора след 

внедряването на инфраструктурата, 

обхваната от съвместната инвестиция; 

а) при внедряването на новите 

мрежови елементи се използват модели 

за инвестиции в съответствие с 

прозрачна процедура, които 

благоприятстват устойчивата 

конкуренция в дългосрочен план. Те 

включват, наред с друго, модели за 

съвместни инвестиции, които се 

характеризират с разумни и 

недискриминационни условия за 

потенциалните cъинвеститори, 

гъвкавост по отношение на стойността и 

сроковете на предложения от всеки 

отделен съинвеститор ангажимент; 

възможност за увеличаване на 

стойността на ангажимента в бъдеще и 

предоставяне на реципрочни права от 

страна на съинвеститора след 

внедряването на инфраструктурата, 

обхваната от съвместната инвестиция; 

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  1017 

Едуар Мартен 

 

Предложение за директива 

Член 74 – параграф 1 – алинея 1 – буква а 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 
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а) във връзка с внедряването на 

новите мрежови елементи могат да 

бъдат подавани предложения за 

съвместни инвестиции, в съответствие с 

прозрачна процедура и при условия, 

благоприятстващи устойчивата 

конкуренция в дългосрочен план, 

включително, наред с друго, разумни и 

недискриминационни условия за 

потенциалните cъинвеститори; 

гъвкавост по отношение на стойността и 

сроковете на предложения от всеки 

отделен съинвеститор ангажимент; 

възможност за увеличаване на 

стойността на ангажимента в бъдеще; 

предоставяне на реципрочни права от 

страна на съинвеститора след 

внедряването на инфраструктурата, 

обхваната от съвместната инвестиция; 

а) внедряването на новите мрежови 

елементи е предмет на споразумение за 

съвместни инвестиции в съответствие с 

прозрачна процедура и при условия, 

благоприятстващи устойчивата 

конкуренция в дългосрочен план, 

включително, наред с друго, разумни и 

недискриминационни условия за 

потенциалните cъинвеститори; 

гъвкавост по отношение на стойността и 

сроковете на предложения от всеки 

отделен съинвеститор ангажимент; 

възможност за увеличаване на 

стойността на ангажимента в бъдеще; 

предоставяне на реципрочни права от 

страна на съинвеститора след 

внедряването на инфраструктурата, 

обхваната от съвместната инвестиция; 

Or. en 

 

Изменение  1018 

Ан Сандер, Франсоаз Гростет 

 

Предложение за директива 

Член 74 – параграф 1 – алинея 1 – буква а 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) във връзка с внедряването на 

новите мрежови елементи могат да 

бъдат подавани предложения за 

съвместни инвестиции, в съответствие с 

прозрачна процедура и при условия, 

благоприятстващи устойчивата 

конкуренция в дългосрочен план, 

включително, наред с друго, разумни и 

недискриминационни условия за 

потенциалните cъинвеститори; 

гъвкавост по отношение на стойността и 

сроковете на предложения от всеки 

отделен съинвеститор ангажимент; 

възможност за увеличаване на 

стойността на ангажимента в бъдеще; 

предоставяне на реципрочни права от 

а) внедряването на новите мрежови 

елементи е отворено за споразумение 

за съвместни инвестиции в съответствие 

с прозрачна процедура и при условия, 

благоприятстващи устойчивата 

конкуренция в дългосрочен план, 

включително, наред с друго, разумни и 

недискриминационни условия за 

потенциалните cъинвеститори; 

гъвкавост по отношение на стойността и 

сроковете на предложения от всеки 

отделен съинвеститор ангажимент; 

възможност за увеличаване на 

стойността на ангажимента в бъдеще; 

предоставяне на реципрочни права от 

страна на съинвеститора след 
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страна на съинвеститора след 

внедряването на инфраструктурата, 

обхваната от съвместната инвестиция; 

внедряването на инфраструктурата, 

обхваната от съвместната инвестиция; 

Or. en 

 

Изменение  1019 

Гунар Хьокмарк, Михал Бони, Бенд Бендсен 

 

Предложение за директива 

Член 74 – параграф 1 – алинея 1 – буква а 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) във връзка с внедряването на 

новите мрежови елементи могат да 

бъдат подавани предложения за 
съвместни инвестиции, в съответствие с 

прозрачна процедура и при условия, 

благоприятстващи устойчивата 

конкуренция в дългосрочен план, 

включително, наред с друго, разумни и 

недискриминационни условия за 

потенциалните cъинвеститори; 

гъвкавост по отношение на стойността и 

сроковете на предложения от всеки 

отделен съинвеститор ангажимент; 

възможност за увеличаване на 

стойността на ангажимента в бъдеще; 

предоставяне на реципрочни права от 

страна на съинвеститора след 

внедряването на инфраструктурата, 

обхваната от съвместната инвестиция; 

а) внедряването на новите мрежови 

елементи се извършва чрез съвместни 

инвестиции в съответствие с прозрачна 

процедура и при условия, 

благоприятстващи устойчивата 

конкуренция в дългосрочен план, 

включително, наред с друго, разумни и 

недискриминационни условия за 

потенциалните cъинвеститори; 

гъвкавост по отношение на стойността и 

сроковете на предложения от всеки 

отделен съинвеститор ангажимент; 

възможност за увеличаване на 

стойността на ангажимента в бъдеще; 

предоставяне на реципрочни права от 

страна на съинвеститора след 

внедряването на инфраструктурата, 

обхваната от съвместната инвестиция; 

Or. en 

 

Изменение  1020 

Анна Заборска, Иван Щефанец 

 

Предложение за директива 

Член 74 – параграф 1 – алинея 1 – буква а – подточка i (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 
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 i) се извършва от съвместно 

предприятие от две или повече 

предприятия със съвместна 

собственост и едно или повече 

предприятия, участващи в 

съвместното предприятие, осигурява 

достъп на едро или се конкурира на 

пазара на дребно; или 

Or. en 

 

Изменение  1021 

Анна Заборска, Иван Щефанец 

 

Предложение за директива 

Член 74 – параграф 1 – алинея 1 – буква a – подточка ii (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ii) е открито за подаване на 

предложения за съвместни 

инвестиции, в съответствие с 

прозрачна процедура и при условия, 

благоприятстващи устойчивата 

конкуренция в дългосрочен план, 

включително, наред с другото, 

разумни и недискриминационни 

условия за потенциалните 

cъинвеститори; гъвкавост по 

отношение на стойността и 

сроковете на предложения от всеки 

отделен съинвеститор ангажимент; 

възможност за увеличаване на 

стойността на ангажимента в 

бъдеще; предоставяне на реципрочни 

права от страна на съинвеститора 

след внедряването на 

инфраструктурата, обхваната от 

съвместната инвестиция; или 

Or. en 

 

Изменение  1022 

Анна Заборска, Иван Щефанец 
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Предложение за директива 

Член 74 – параграф 1 – алинея 1 – буква а – подточка iii (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 iii) се извършва от едно и също 

предприятие, което предоставя 

оферта на едро при условия, които са 

подобни на условията за съвместни 

инвестиции в подточка ii), 

благоприятстващи конкуренцията в 

дългосрочен план, включително, наред 

с друго, разумни и 

недискриминационни условия за 

потенциалните търсещи достъп; 

гъвкавост по отношение на 

стойността и сроковете на 

предложения от всеки отделен 

търсещ достъп ангажимент; 

възможност за увеличаване на 

стойността на ангажимента в 

бъдеще; 

Or. en 

 

Изменение  1023 

Вернер Ланген, Сабине Ферхайен, Норберт Линс 

 

Предложение за директива 

Член 74 – параграф 1 – алинея 1 – буква б 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) внедряването на новите мрежови 

елементи допринася значително за 

изграждането на мрежи с много голям 

капацитет; 

б) внедряването на новите мрежови 

елементи води до изграждането на 

мрежи с много голям капацитет или 

съществува основателно очакване в 

това отношение. 

Or. de 

 

Изменение  1024 

Вернер Ланген, Сабине Ферхайен, Норберт Линс 
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Предложение за директива 

Член 74 – параграф 1 – алинея 1 – буква в 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) кандидатите за достъп, които 

не участват в съвместната 

инвестиция, могат да се ползват от 

същото качество, скорост, условия и 

обхват по отношение на крайните 

ползватели, както и преди 

внедряването, посредством търговски 

договори, основани на справедливи и 

разумни условия, или посредством 

регулиран достъп, поддържан или 

адаптиран от националния 

регулаторен орган; 

заличава се 

Or. de 

 

Изменение  1025 

Ева Каили 

 

Предложение за директива 

Член 74 – параграф 1 – алинея 1 – буква в 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) кандидатите за достъп, които не 

участват в съвместната инвестиция, 

могат да се ползват от същото качество, 

скорост, условия и обхват по отношение 

на крайните ползватели, както и преди 

внедряването, посредством търговски 

договори, основани на справедливи и 

разумни условия, или посредством 

регулиран достъп, поддържан или 

адаптиран от националния регулаторен 

орган; 

в) кандидатите за достъп, които не 

участват в един от моделите за 

внедряване, посочени в буква а), могат 

да се ползват от същото качество, 

скорост, условия и обхват по отношение 

на крайните ползватели, както и преди 

внедряването, посредством търговски 

договори, основани на справедливи и 

разумни условия, или посредством 

регулиран достъп, поддържан или 

адаптиран от националния регулаторен 

орган до 8 години след влизането в 

сила на настоящата директива; 

Or. en 
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Изменение  1026 

Евжен Тошеновски 

 

Предложение за директива 

Член 74 – параграф 1 – алинея 1 – буква в 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) кандидатите за достъп, които не 

участват в съвместната инвестиция, 

могат да се ползват от същото качество, 

скорост, условия и обхват по отношение 

на крайните ползватели, както и преди 

внедряването, посредством търговски 

договори, основани на справедливи и 

разумни условия, или посредством 

регулиран достъп, поддържан или 

адаптиран от националния 

регулаторен орган; 

в) кандидатите за достъп, които не 

участват в съвместната инвестиция, 

могат да се ползват от същото качество, 

скорост, условия и обхват по отношение 

на крайните ползватели, както и преди 

внедряването, посредством търговски 

договори, основани на справедливи и 

разумни условия; 

Or. en 

 

Изменение  1027 

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

Руис 

 

Предложение за директива 

Член 74 – параграф 1 – алинея 1 – буква в 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) кандидатите за достъп, които не 

участват в съвместната инвестиция, 

могат да се ползват от същото качество, 

скорост, условия и обхват по отношение 

на крайните ползватели, както и преди 

внедряването, посредством търговски 

договори, основани на справедливи и 

разумни условия, или посредством 

регулиран достъп, поддържан или 

адаптиран от националния регулаторен 

орган; 

в) кандидатите за достъп, които не 

участват в един от моделите за 

внедряване, посочени в буква а), могат 

да се ползват от същото качество, 

скорост, условия и обхват по отношение 

на крайните ползватели, както и преди 

внедряването, посредством търговски 

договори, основани на справедливи и 

разумни условия, оценени от, или 

посредством регулиран достъп, 

поддържан или адаптиран от 

националния регулаторен орган; 

Or. en 
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Обосновка 

Съгласуваност с изменението на член 74, параграф 1, алинея 1, буква а). 

 

Изменение  1028 

Анна Заборска, Иван Щефанец 

 

Предложение за директива 

Член 74 – параграф 1 – алинея 1 – буква в 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) кандидатите за достъп, които не 

участват в съвместната инвестиция, 

могат да се ползват от същото качество, 

скорост, условия и обхват по отношение 

на крайните ползватели, както и преди 

внедряването, посредством търговски 

договори, основани на справедливи и 

разумни условия, или посредством 

регулиран достъп, поддържан или 

адаптиран от националния регулаторен 

орган; 

в) кандидатите за достъп, които не 

участват в един от моделите за 

внедряване, посочени в буква а), могат 

да се ползват от същото качество, 

скорост, условия и обхват по отношение 

на крайните ползватели, както и преди 

внедряването, посредством търговски 

договори, основани на справедливи и 

разумни условия, или посредством 

регулиран достъп, поддържан или 

адаптиран от националния регулаторен 

орган; 

Or. en 

 

Изменение  1029 

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

Руис 

 

Предложение за директива 

Член 74 – параграф 1 – алинея 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

При оценяването на посочените в 

първата алинея, буква а) предложения 

и процедури за съвместни инвестиции 

националните регулаторни органи 

гарантират, че тези предложения и 

процедури отговарят на критериите, 

определени в приложение IV. 

заличава се 
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Or. en 

Обосновка 

Съгласуваност с изменението на член 74, параграф 1, алинея 1, буква а). 

 

Изменение  1030 

Кая Калас 

 

Предложение за директива 

Член 74 – параграф 1 – алинея 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

При оценяването на посочените в 

първата алинея, буква а) предложения 

и процедури за съвместни инвестиции 

националните регулаторни органи 

гарантират, че тези предложения и 

процедури отговарят на критериите, 

определени в приложение IV. 

При оценяването на посочените в 

първата алинея, буква а) условия и 

процедури за съвместни инвестиции 

националните регулаторни органи 

гарантират, че тези условия и процедури 

отговарят на критериите, определени в 

приложение IV, и са в съответствие 

със законодателството в областта 

на конкуренцията. 

Когато условията за съвместни 

инвестиции са в съответствие с 

приложение IV, но могат да създадат 

ситуация на значително 

възпрепятстване на ефективната 

конкуренция, националните 

регулаторни органи осигуряват 

налагането на пропорционални и 

обосновани задължения за решаване 

на ситуацията в съответствие с 

членове 66 – 72. 

Or. en 

Обосновка 

В съответствие с член 104 от Правилника за дейността, това изменение се налага по 

наложителни причини, свързани с вътрешната логика на текста. 

 

Изменение  1031 

Вернер Ланген, Сабине Ферхайен, Норберт Линс 
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Предложение за директива 

Член 74 – параграф 1 – алинея 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

При оценяването на посочените в 

първата алинея, буква а) предложения 

и процедури за съвместни инвестиции 

националните регулаторни органи 

гарантират, че тези предложения и 

процедури отговарят на критериите, 

определени в приложение IV. 

Националният регулаторен орган 

гарантира, че условията за 

прилагането на параграф 1 са 

изпълнени. Ако установи, че тези 

условия не са спазени, той може да 

наложи изисквания съгласно член 66 и 

членове 67 – 72. 

Or. de 

 

Изменение  1032 

Ан Сандер, Франсоаз Гростет 

 

Предложение за директива 

Член 74 – параграф 1 – алинея 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

При оценяването на посочените в 

първата алинея, буква а) предложения и 

процедури за съвместни инвестиции 

националните регулаторни органи 

гарантират, че тези предложения и 

процедури отговарят на критериите, 

определени в приложение IV. 

При оценяването на посочените в 

първата алинея, буква а) предложения и 

споразумения за съвместни инвестиции 

националните регулаторни органи 

гарантират, че тези предложения и 

споразумения отговарят на критериите, 

определени в приложение IV. 

Or. en 

 

Изменение  1033 

Едуар Мартен 

 

Предложение за директива 

Член 74 – параграф 1 – алинея 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

При оценяването на посочените в 

първата алинея, буква а) предложения 

и процедури за съвместни инвестиции 

националните регулаторни органи 

При оценяването на посочените в 

първата алинея, буква а) условия и 

процедури за съвместни инвестиции 

националните регулаторни органи 
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гарантират, че тези предложения и 

процедури отговарят на критериите, 

определени в приложение IV. 

гарантират, че тези условия и процедури 

отговарят на критериите, определени в 

приложение IV. 

Or. en 

 

Изменение  1034 

Ева Каили 

 

Предложение за директива 

Член 74 – параграф 1 – алинея 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

При оценяването на посочените в 

първата алинея, буква а) предложения 

и процедури за съвместни инвестиции 
националните регулаторни органи 

гарантират, че тези предложения и 

процедури отговарят на критериите, 

определени в приложение IV. 

При оценяването на посочените в 

буква а), подточки ii) и iii) модели за 

внедряване националните регулаторни 

органи гарантират, че тези предложения 

и процедури отговарят на критериите, 

определени в приложение IV. 

Or. en 

 

Изменение  1035 

Анна Заборска, Иван Щефанец 

 

Предложение за директива 

Член 74 – параграф 1 – алинея 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

При оценяването на посочените в 

първата алинея, буква а) предложения 

и процедури за съвместни инвестиции 
националните регулаторни органи 

гарантират, че тези предложения и 

процедури отговарят на критериите, 

определени в приложение IV. 

При оценяването на посочените в 

буква а), подточки ii) и iii) модели за 

внедряване националните регулаторни 

органи гарантират, че тези предложения 

и процедури отговарят на критериите, 

определени в приложение IV. 

Or. en 
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Изменение  1036 

Гунар Хьокмарк, Хена Виркунен, Бенд Бендсен 

 

Предложение за директива 

Член 74 – параграф 1 – точка 1 (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (1) С цел насърчаване на 

ефективната конкуренция и 

внедряването на нови мрежови 

елементи и положителни за 

конкуренцията условия, държавите 

членки, като се консултират с 

ОЕРЕС, установяват справедливи и 

разумни правила за споделени мрежи 

и споразумения за достъп на 

търговска основа между оператори и 

доставчици на виртуални услуги. Тези 

правила и регулаторни условия 

служат за увеличаване на мрежовия 

трафик, за да се улесни 

възвръщаемостта на инвестициите, 

като по този начин се насърчава 

ефективната конкуренция и 

развитието към трансевропейски 

мрежи. 

Or. en 

 

Изменение  1037 

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

Руис 

 

Предложение за директива 

Член 74 – параграф 1 – алинея 2а (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Ако извършваните от националния 

регулаторен орган анализи доведат до 

заключение, че предложенията за 

съвместни инвестиции и/или 

търговските споразумения не 

благоприятстват устойчивата 

конкуренция, националният 
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регулаторен орган поддържа или 

адаптира подходящи регулаторни 

задължения за операторите, 

определени като притежаващи 

значителна пазарна сила на 

съответния пазар. 

Or. en 

Обосновка 

Търговските споразумения не трябва изкуствено да водят до премахването на 

задълженията за достъп, ако те са необходими за създаването и запазването на 

устойчива конкуренция. 

 

Изменение  1038 

Патриция Тоя 

 

Предложение за директива 

Член 75 – параграф 1 – алинея 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Когато национален регулаторен орган 

стигне до заключението, че 

задълженията, наложени от членове 67 –

 72 не са успели да допринесат за 

ефективна конкуренция и че са налице 

съществени и трайно установили се 

проблеми, свързани с конкуренцията 

и/или с пазарни неуспехи, констатирани 

във връзка с някои пазари на продукти 

за достъп на едро, той може, като 

извънредна мярка, в съответствие с 

разпоредбите на член 66, параграф 3, 

втора алинея, да наложи задължение на 

вертикално интегрираните предприятия 

да отделят в самостоятелно действащ 

стопански субект дейностите, свързани 

с предоставяне на едро на тези продукти 

за достъп. 

Когато национален регулаторен орган 

стигне до заключението, че 

задълженията, наложени от членове 67 –

 72 не са успели да допринесат за 

ефективна конкуренция и че са налице 

съществени и трайно установили се 

проблеми, свързани с конкуренцията 

и/или с пазарни неуспехи, констатирани 

във връзка с някои пазари на продукти 

за достъп на едро, той може, като 

извънредна мярка, в съответствие с 

разпоредбите на член 66, параграф 3, 

втора алинея, да наложи задължение на 

вертикално интегрираните предприятия 

да отделят в самостоятелно действащ 

стопански субект или в отделен правен 

субект дейностите, свързани с 

предоставяне на едро на тези продукти 

за достъп. 

Or. en 
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Изменение  1039 

Мишел Раймон 

от името на групата Verts/ALE 

Юлия Реда, Корнелия Ернст 

 

Предложение за директива 

Член 75 – параграф 1 – алинея 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Когато национален регулаторен орган 

стигне до заключението, че 

задълженията, наложени от членове 67 –

 72 не са успели да допринесат за 

ефективна конкуренция и че са налице 

съществени и трайно установили се 

проблеми, свързани с конкуренцията 

и/или с пазарни неуспехи, констатирани 

във връзка с някои пазари на продукти 

за достъп на едро, той може, като 

извънредна мярка, в съответствие с 

разпоредбите на член 66, параграф 3, 

втора алинея, да наложи задължение на 

вертикално интегрираните предприятия 

да отделят в самостоятелно действащ 

стопански субект дейностите, свързани 

с предоставяне на едро на тези продукти 

за достъп. 

Когато национален регулаторен орган 

стигне до заключението, че 

задълженията, наложени от членове 67 –

 72 не са достатъчни да допринесат за 

ефективна конкуренция и че са налице 

съществени и трайно установили се 

проблеми, свързани с конкуренцията 

и/или с пазарни неуспехи, констатирани 

във връзка с някои пазари на продукти 

за достъп на едро, той може, като 

извънредна мярка, в съответствие с 

разпоредбите на член 66, параграф 3, 

втора алинея, да наложи задължение на 

вертикално интегрираните предприятия 

да отделят в самостоятелно действащ 

стопански субект дейностите, свързани 

с предоставяне на едро на тези продукти 

за достъп. 

Or. en 

Обосновка 

Функционалното разделяне следва да бъде в набора от инструменти на НРО не само 

като последно възможно средство, а като мярка, целяща гарантиране на ефективна 

конкуренция. 

 

Изменение  1040 

Патриция Тоя 

 

Предложение за директива 

Член 75 – параграф 1 – алинея 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Този стопански субект доставя 

продукти и услуги за достъп на всички 
В случай на функционално разделяне 
този стопански субект доставя продукти 
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предприятия, включително на други 

стопански субекти в дружеството-

майка, при същите графици, ред и 

условия, включително по отношение на 

цена и ниво на обслужване, и 

посредством същите системи и процеси. 

и услуги за достъп на всички 

предприятия, включително на други 

стопански субекти в дружеството-

майка, при същите графици, ред и 

условия, включително по отношение на 

цена и ниво на обслужване, и 

посредством същите системи и процеси. 

Or. en 

Обосновка 

Националните регулаторни органи следва да имат възможността, когато е 

обосновано от националните обстоятелства, да надхвърлят правното разделяне и да 

налагат пълно разделяне на операциите на едро от тези на дребно. 

 

Изменение  1041 

Патриция Тоя 

 

Предложение за директива 

Член 75 – параграф 1 – алинея 2а (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Когато национален регулаторен орган 

стигне до заключението, че дори с 

налагането на задължение за 

функционално разделяне не е 

постигната ефективна конкуренция, 

той може да наложи задължение за 

правно разделяне. Това задължение 

може да включва забрана правно 

обособени дружества да се 

контролират от един(-ни) и същ(-и) 

краен(-ни) собственик(-ци) и всяко от 

дружествата може да упражнява 

върху другото решаващо влияние чрез 

права, договори или по друг начин. 

Or. en 

 

Изменение  1042 

Патриция Тоя 
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Предложение за директива 

Член 75 – параграф 2 – уводна част 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Когато национален регулаторен 

орган възнамерява да наложи 

задължение за функционално разделяне, 

той представя предложение до 

Комисията, което включва: 

2. Когато национален регулаторен 

орган възнамерява да наложи 

задължение за функционално или 

правно разделяне, той представя 

предложение до Комисията, което 

включва: 

Or. en 

 

Изменение  1043 

Евжен Тошеновски 

 

Предложение за директива 

Член 76 – параграф 1 – алинея 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Предприятията, които са определени 

като притежаващи значителна пазарна 

сила на един или няколко съответни 

пазара в съответствие с член 65 от 

настоящата директива информират 

националния регулаторен орган 

предварително и навреме, за да позволят 

на националния регулаторен орган да 

оцени последиците от планираната 

сделка, когато възнамеряват да 

прехвърлят своите активи относно 

мрежата за локален достъп или 

значителна част от тях към отделно 

юридическо лице с друг собственик, или 

да създадат отделна стопанска единица 

с цел предоставяне на всички 

доставчици на дребно, включително на 

своите собствени отдели за продажба на 

дребно, на напълно еквивалентни 

продукти за достъп. 

Предприятията, които са определени 

като притежаващи значителна пазарна 

сила на един или няколко съответни 

пазара в съответствие с член 65 от 

настоящата директива информират 

националния регулаторен орган три 

месеца предварително и навреме, за да 

позволят на националния регулаторен 

орган да оцени последиците от 

планираната сделка, когато 

възнамеряват да прехвърлят своите 

активи относно мрежата за локален 

достъп или значителна част от тях към 

отделно юридическо лице с друг 

собственик, или да създадат отделна 

стопанска единица с цел предоставяне 

на всички доставчици на дребно, 

включително на своите собствени 

отдели за продажба на дребно, на 

напълно еквивалентни продукти за 

достъп. 

Or. en 
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Изменение  1044 

Патриция Тоя 

 

Предложение за директива 

Член 76 – параграф 2 – алинея 4 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Въз основа на тази оценка, 

националният регулаторен орган налага, 

запазва, изменя или отменя задължения, 

в съответствие с членове 23 и 32, като 

прилага, по целесъобразност, 

разпоредбите на член 77. Със своето 

решение националният регулаторен 

орган може да придаде на ангажимента 

обвързваща сила, изцяло или отчасти. 

По изключение от разпоредбите на 

член 65, параграф 5, националният 

регулаторен орган може да придаде 

обвързваща сила на част от 

ангажиментите или на всички 

ангажименти, за цялата 

продължителност на периода, за който 

те са предложени. 

Въз основа на тази оценка, 

националният регулаторен орган налага, 

запазва, изменя или отменя задължения, 

в съответствие с членове 23 и 32. Със 

своето решение националният 

регулаторен орган може да придаде на 

ангажимента обвързваща сила, изцяло 

или отчасти. По изключение от 

разпоредбите на член 65, параграф 5, 

националният регулаторен орган може 

да придаде обвързваща сила на част от 

ангажиментите или на всички 

ангажименти, за цялата 

продължителност на периода, за който 

те са предложени. 

Or. en 

 

Изменение  1045 

Евжен Тошеновски 

 

Предложение за директива 

Член 77 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 77  заличава се 

Вертикално отделени предприятия  

1. Когато, в съответствие с член 65, 

национален регулаторен орган 

определя като притежаващо 

значителна пазарна сила на един или 

на няколко пазара на едро 

предприятие, което изцяло отсъства 
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от пазарите на електронни 

съобщителни услуги на дребно, той 

преценява дали въпросното 

предприятие притежава следните 

характеристики: 

а) всички дружества и структурни 

звена в рамките на предприятието, в 

това число всички дружества, които 

са под контрола, но не са непременно 

изцяло собственост на един(-ни) и 

същ(-и) краен(-ни) собственик(-ци), 

развиват текущите и планират 

бъдещите си дейности само на пазари 

на електронни съобщителни услуги на 

едро, поради което не извършват 

дейност на пазари на електронни 

съобщителни услуги на дребно за 

крайни ползватели в Съюза; 

 

б) предприятието не е сключило 

договор за изключителни права, нито 

договор с равностойна сила, с 

единствено и отделено предприятие, 

развиващо дейност надолу по 

веригата и активно на пазар на 

електронни съобщителни услуги на 

дребно за частни или търговски 

крайни ползватели. 

 

2. Ако националният регулаторен 

орган стигне до заключението че 

условията, определени в букви a) и б) 

от параграф 1 от настоящия член, са 

изпълнени, той може да наложи на 

въпросното предприятие задължения 

единствено по член 70 или член 71. 

 

3. Когато стигне до заключението че 

условията, определени в параграф 1, 

букви а) и б) от настоящия член, вече 

не се изпълняват, националният 

регулаторен орган преразглежда 

наложените на предприятието в 

съответствие с настоящия член 

задължения и прилага по 

целесъобразност членове 65―72. 

 

4. Също така националният 

регулаторен орган преразглежда 

наложените на предприятието 
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задължения в съответствие с 

настоящия член, когато въз основа на 

доказателствени материали относно 

договорните условия, предлагани от 

предприятието на неговите клиенти 

надолу по веригата, органът стигне 

до заключението, че конкуренцията е 

нарушена в ущърб на крайните 

ползватели, което поражда 

необходимост да бъдат наложени 

едно или няколко от задълженията, 

предвидени в членове 67, 68, 69 или 72, 

или да бъдат изменени 

задълженията, наложени в 

съответствие с параграф 2. 

5. Налагането на задълженията и 

тяхното преразглеждане в 

съответствие с настоящия член се 

осъществяват съгласно с 

процедурите, посочени в членове 23, 32 

и 33. 

 

Or. en 

 

Изменение  1046 

Мишел Раймон 

от името на групата Verts/ALE 

Юлия Реда, Корнелия Ернст 

 

Предложение за директива 

Член 77 – параграф 1 – буква б 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) предприятието не е сключило 

договор за изключителни права, нито 

договор с равностойна сила, с 

единствено и отделено предприятие, 

развиващо дейност надолу по веригата и 

активно на пазар на електронни 

съобщителни услуги на дребно за 

частни или търговски крайни 

ползватели. 

б) предприятието не е сключило 

договор за изключителни права, нито 

договор, който юридически или 

фактически е с равностойна сила, с 

единствено и отделено предприятие, 

развиващо дейност надолу по веригата и 

активно на пазар на електронни 

съобщителни услуги на дребно за 

частни или търговски крайни 

ползватели, и/или ограничаващо 

достъпа на трети страни до 

строителна инфраструктура, и/или 
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ограничаващо достъпа и 

използването на специфични мрежови 

елементи и прилежаща 

инфраструктура от трети страни. 

Or. en 

Обосновка 

От съществено значение е предприятията с дейност само на пазара на едро да не се 

възползват от своето монополно положение, като ограничават достъпа на трети 

страни. Затова изискванията за открит достъп са от съществено значение. Те 

следва да бъдат подложени на задължения за отделна счетоводна отчетност и 

ценови контрол, за да се гарантира пълна прозрачност. 

 

Изменение  1047 

Кая Калас 

 

Предложение за директива 

Член 77 - параграф 1 - буква ба (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ба) предприятието не е отделено 

предприятие, както е посочено в 

членове 75 и 76; 

Or. en 

Обосновка 

В съответствие с член 104 от Правилника за дейността, това изменение се налага по 

наложителни причини, свързани с вътрешната логика на текста. 

 

Изменение  1048 

Ан Сандер, Франсоаз Гростет 

 

Предложение за директива 

Член 77 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Ако националният регулаторен 

орган стигне до заключението че 

условията, определени в букви a) и б) от 

2. Ако националният регулаторен 

орган стигне до заключението че 

условията, определени в букви a) и б) от 
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параграф 1 от настоящия член, са 

изпълнени, той може да наложи на 

въпросното предприятие задължения 

единствено по член 70 или член 71. 

параграф 1 от настоящия член, са 

изпълнени, той може да наложи на 

въпросното предприятие задължения 

единствено по членове 67, 70, 71 и 72. 

Or. en 

 

Изменение  1049 

Кая Калас 

 

Предложение за директива 

Член 77 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Ако националният регулаторен 

орган стигне до заключението че 

условията, определени в букви a) и б) от 

параграф 1 от настоящия член, са 

изпълнени, той може да наложи на 

въпросното предприятие задължения 

единствено по член 70 или член 71. 

2. Ако националният регулаторен 

орган стигне до заключението че 

условията, определени в букви a) и б) от 

параграф 1 от настоящия член, са 

изпълнени, той може да наложи на 

въпросното предприятие задължения 

единствено по член 70 или член 72. 

Or. en 

Обосновка 

В съответствие с член 104 от Правилника за дейността, това изменение се налага по 

наложителни причини, свързани с вътрешната логика на текста. 

 

Изменение  1050 

Патриция Тоя 

 

Предложение за директива 

Член 77 - параграф 2а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2а. Националният регулаторен 

орган счита, че тези условия са 

изпълнени, дори ако предприятието 

предлага физическа връзка с крайните 

ползватели или предоставя пренос на 

сигнали и мрежови елементи за 

реализирането или развитието на 
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местна физическа инфраструктура за 

занаяти, стопански дейности и 

професии. 

Or. en 

 

Изменение  1051 

Патриция Тоя 

 

Предложение за директива 

Член 77 – параграф 4 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Също така националният 

регулаторен орган преразглежда 

наложените на предприятието 

задължения в съответствие с 

настоящия член, когато въз основа на 

доказателствени материали относно 

договорните условия, предлагани от 

предприятието на неговите клиенти 

надолу по веригата, органът стигне 

до заключението, че конкуренцията е 

нарушена в ущърб на крайните 

ползватели, което поражда 

необходимост да бъдат наложени 

едно или няколко от задълженията, 

предвидени в членове 67, 68, 69 или 72, 

или да бъдат изменени 

задълженията, наложени в 

съответствие с параграф 2. 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  1052 

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

Руис 

 

Предложение за директива 

Член 78 – параграф 2 – алинея 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 
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Националният регулаторен орган 

гарантира, че процесът по извеждане от 

експлоатация е по обявен график и при 

условия, които са прозрачни, 

включително подходящ период на 

предизвестие и преходен период, като 

също така установява наличието на 

алтернативни сравними продукти, 

осигуряващи достъп до мрежови 

елементи, които при необходимост да 

заместят изведената от експлоатация 

инфраструктура, с цел да се съхрани 

конкуренцията и да се защитят правата 

на крайните ползватели. 

Националният регулаторен орган 

гарантира, че процесът по извеждане от 

експлоатация е по обявен график и при 

условия, които са прозрачни, 

включително подходящ период на 

предизвестие и преходен период, като 

също така установява наличието на 

алтернативни сравними продукти, 

осигуряващи достъп до мрежови 

елементи, които при необходимост да 

заместят своевременно изведената от 

експлоатация инфраструктура, с цел да 

се съхрани конкуренцията и да се 

защитят правата на крайните 

ползватели. 

Or. en 

 

Изменение  1053 

Кая Калас 

 

Предложение за директива 

Член 78 – параграф 2 – алинея 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Националният регулаторен орган 

гарантира, че процесът по извеждане от 

експлоатация е по обявен график и при 

условия, които са прозрачни, 

включително подходящ период на 

предизвестие и преходен период, като 

също така установява наличието на 

алтернативни сравними продукти, 

осигуряващи достъп до мрежови 

елементи, които при необходимост да 

заместят изведената от експлоатация 

инфраструктура, с цел да се съхрани 

конкуренцията и да се защитят правата 

на крайните ползватели. 

Националният регулаторен орган 

гарантира, че процесът по извеждане от 

експлоатация е по обявен график и при 

условия, които са прозрачни, 

включително конкретен краен срок, 

подходящ период на предизвестие и 

преходен период, като също така 

установява наличието на равностойни 

продукти, осигуряващи достъп до 

мрежови елементи, които при 

необходимост да заместят изведената от 

експлоатация инфраструктура, с цел да 

се съхрани конкуренцията и да се 

защитят правата на крайните 

ползватели. 

Or. en 
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Обосновка 

В съответствие с член 104 от Правилника за дейността, това изменение се налага по 

наложителни причини, свързани с вътрешната логика на текста. 

 

Изменение  1054 

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

Руис 

 

Предложение за директива 

Член 78 – параграф 2 – алинея 2 – буква а 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) доставчикът на достъп видимо е 

осигурил подходящи условия за 

миграция, като това включва 

предоставянето на сравним продукт за 

алтернативен достъп, осигуряващ 

свързване със същите крайни 

ползватели, както наличния продукт при 

използването на съществуващата 

инфраструктура; както и 

а) доставчикът на достъп видимо е 

осигурил подходящи условия за 

миграция, като това включва 

своевременното предоставяне на 

сравним продукт за алтернативен 

достъп, осигуряващ свързване със 

същите потенциални крайни 

ползватели, както наличния продукт при 

използването на съществуващата 

инфраструктура; както и 

Or. en 

 

Изменение  1055 

Кая Калас 

 

Предложение за директива 

Член 78 – параграф 2 – алинея 2 – буква а 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) доставчикът на достъп видимо е 

осигурил подходящи условия за 

миграция, като това включва 

предоставянето на сравним продукт за 

алтернативен достъп, осигуряващ 

свързване със същите крайни 

ползватели, както наличния продукт при 

използването на съществуващата 

инфраструктура; както и 

а) доставчикът на достъп видимо е 

осигурил подходящи условия за 

миграция, като това включва 

предоставянето на продукт за 

равностоен достъп, осигуряващ 

свързване със същите крайни 

ползватели, както наличния продукт при 

използването на съществуващата 

инфраструктура; както и 
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Or. en 

Обосновка 

В съответствие с член 104 от Правилника за дейността, това изменение се налага по 

наложителни причини, свързани с вътрешната логика на текста. 

 

Изменение  1056 

Мишел Раймон 

от името на групата Verts/ALE 

Юлия Реда, Корнелия Ернст 

 

Предложение за директива 

Член 79 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Държавите членки гарантират, в 

контекста на специфичните национални 

условия, че всички крайни ползватели 

на тяхна територия имат достъп на 

поносима цена до наличните услуги за 

функционален достъп до интернет и 

гласови съобщителни услуги, при 

качеството, установено за тяхната 

територия, включително до базово 

свързване, най-малкото в определено 

местоположение. 

1. Държавите членки гарантират, в 

контекста на специфичните национални 

условия, че всички крайни ползватели 

на тяхна територия имат достъп на 

поносима цена до наличните услуги за 

широколентов достъп до интернет и 

гласови съобщителни услуги, при 

качеството, установено за тяхната 

територия, включително до базово 

свързване, най-малкото в определено 

местоположение. 

Or. en 

 

Изменение  1057 

Мишел Раймон 

от името на групата Verts/ALE 

Юлия Реда, Корнелия Ернст 

 

Предложение за директива 

Член 79 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Държавите членки дават 

определение за услугата за 

функционален достъп до интернет, 

посочена в параграф 1, която да 

заличава се 
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отразява подобаващо услугите, 

ползвани от мнозинството крайни 

ползватели на тяхна територия. За 

тази цел услугата за функционален 

достъп до интернет следва да е в 

състояние да поддържа минималния 

набор от услуги, определен в 

приложение V. 

Or. en 

 

Изменение  1058 

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

Руис 

 

Предложение за директива 

Член 79 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Държавите членки дават 

определение за услугата за 

функционален достъп до интернет, 

посочена в параграф 1, която да 

отразява подобаващо услугите, 

ползвани от мнозинството крайни 

ползватели на тяхна територия. За тази 

цел услугата за функционален достъп до 

интернет следва да е в състояние да 

поддържа минималния набор от услуги, 

определен в приложение V. 

2. Държавите членки дават 

определение за услугата за 

функционален достъп до интернет, 

посочена в параграф 1, която да 

отразява подобаващо услугите, 

ползвани от мнозинството крайни 

ползватели на тяхна територия. За тази 

цел услугата за функционален достъп до 

интернет следва да е в състояние както 

от гледна точка на скорост, така и 

на обема от данни да поддържа най-

малко минималния набор от услуги, 

определен в приложение V. Услугата за 

функционален достъп до интернет 

трябва да спазва задълженията 

относно отворения интернет, 

установени в Регламент (ЕС) 

2015/2120. 

Or. en 

 

Изменение  1059 

Барбара Капел, Лоренцо Фонтана, Анджело Чока 
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Предложение за директива 

Член 81 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Когато дадена държава членка 

надлежно докаже, съобразно 

резултатите от проучване на 

географското покритие, проведено в 

съответствие с член 22, параграф 1, че 

наличността в определено 

местоположение на услуги за 

функционален достъп до интернет, 

определени в съответствие с член 79, 

параграф 2, и на гласови съобщителни 

услуги не може да бъде осигурена при 

обичайни търговски условия или 

посредством други възможни 

инструменти на публичните политики, 

тя може да наложи съответни 

задължения за предоставяне на 

универсална услуга, с цел да бъдат 

удовлетворени всички обосновани 

искания за достъп до тези услуги на 

нейната територия. 

1. Когато дадена държава членка 

надлежно докаже, съобразно 

резултатите от проучване на 

географското покритие, проведено в 

съответствие с член 22, параграф 1, че 

наличността в определено 

местоположение на услуги за 

функционален достъп до интернет, 

определени в съответствие с член 79, 

параграф 2, и на гласови съобщителни 

услуги понастоящем не е осигурена 

при обичайни търговски условия или 

посредством други възможни 

инструменти на публичните политики, 

тя може да наложи съответни 

задължения за предоставяне на 

универсална услуга, с цел да бъдат 

удовлетворени всички обосновани 

искания за достъп до тези услуги на 

нейната територия. 

Or. en 

 

Изменение  1060 

Барбара Капел, Анджело Чока, Лоренцо Фонтана 

 

Предложение за директива 

Член 83 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Държавите членки гарантират, че 

при предоставянето на съоръжения и 

услуги в допълнение към онези, 

посочени в член 79, предприятията, 

предоставящи услугите по членове 79, 

81 и 82 предлагат условия, които не 

задължават крайните ползватели да 

плащат за съоръженията или услугите, 

които не са необходими или 

задължителни за предоставянето на 

1. Държавите членки гарантират, че 

при предоставянето на съоръжения и 

услуги в допълнение към онези, 

посочени в член 79, предприятията, 

предоставящи услуги за гласови 

съобщения и достъп до интернет по 

членове 79, 81 и 82 предлагат условия, 

които не задължават крайните 

ползватели да плащат за съоръженията 

или услугите, които не са необходими 
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изискваната услуга. или задължителни за предоставянето на 

изискваната услуга. 

Or. en 

 

Изменение  1061 

Хосе Бланко Лопес, Серхио Гутиерес Прието, Инмакулада Родригес-Пинеро 

Фернандес, Соледад Кабесон Руис 

 

Предложение за директива 

Член 85 – параграф1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Когато на базата на изчисленията на 

нетната себестойност, посочена в 

член 84, националните регулаторни 

органи установят, че дадено 

предприятие е предмет на 

несправедливо затруднение, държавите 

членки, по молба на засегнатото 

предприятие, вземат решение 

1. Когато на базата на изчисленията на 

нетната себестойност, посочена в 

член 84, националните регулаторни 

органи установят, че дадено 

предприятие е предмет на 

несправедливо затруднение, държавите 

членки, по молба на засегнатото 

предприятие, вземат решение: 

а) да въведат механизъм за 

компенсации на изчислената нетна 

себестойност за предприятието от 

публични средства при прозрачни 

условия; и/или 

б) да поделят нетната себестойност 

на задължителната универсална 

услуга между доставчиците на 

електронни съобщителни мрежи и 

услуги и предприятията, 

предоставящи услуги на 

информационното общество, 

определени в Директива 2000/31/ЕО, и 

които имат голямо широколентово 

потребление. 

Or. en 

Обосновка 

Държавите членки трябва да продължат да разполагат с гъвкавост за 

финансирането на режима на задължението за универсална услуга. 
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Изменение  1062 

Хосе Бланко Лопес, Серхио Гутиерес Прието, Инмакулада Родригес-Пинеро 

Фернандес, Соледад Кабесон Руис 

 

Предложение за директива 

Член 85 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

да въведат механизъм за компенсации 

на изчислената нетна себестойност 

за предприятието от обществени 

средства при прозрачни условия. 

Може да бъде финансирана само 

нетната себестойност на 

задълженията, посочени в членове 79, 

81 и 82, която се определя в 

съответствие с член 84. 

заличава се 

Or. en 

Обосновка 

Държавите членки трябва да продължат да разполагат с гъвкавост за 

финансирането на режима на задължението за универсална услуга. Съгласуваност с 

изменението на член 85, параграф 1. 

 

Изменение  1063 

Хосе Бланко Лопес, Серхио Гутиерес Прието, Инмакулада Родригес-Пинеро 

Фернандес, Соледад Кабесон Руис 

 

Предложение за директива 

Член 85 – параграф 2а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2. Когато нетната себестойност се 

споделя съгласно параграф 1, буква б), 

държавите членки установяват 

механизъм за споделяне, който се 

управлява от националните 

регулаторни органи или от орган, 

който е независим от бенефициерите 

под надзора на националните 

регулаторни органи. Може да бъде 

финансирана само нетната 

себестойност на задълженията, 
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посочени в членове 79, 81 и 82, която 

се определя в съответствие с член 84. 

Or. en 

Обосновка 

Държавите членки трябва да продължат да разполагат с гъвкавост за 

финансирането на режима на задължението за универсална услуга. Съгласуваност с 

изменението на член 85, параграф 1. 

 

Изменение  1064 

Хосе Бланко Лопес, Серхио Гутиерес Прието, Инмакулада Родригес-Пинеро 

Фернандес, Соледад Кабесон Руис 

 

Предложение за директива 

Член 85 – параграф 2б (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3. Механизмът за споделяне на 

разходите зачита принципите за 

прозрачност, минимално нарушаване 

на пазара, недопускане на 

дискриминация и пропорционалност в 

съответствие с принципите, 

посочени в приложение VІІ, част Б. 

Държавите членки може да 

предпочетат да не изискват вноски 

от предприятия, чийто национален 

оборот е под определени граници. 

Or. en 

Обосновка 

Държавите членки трябва да продължат да разполагат с гъвкавост за 

финансирането на режима на задължението за универсална услуга. Съгласуваност с 

изменението на член 85, параграф 1. 

 

Изменение  1065 

Хосе Бланко Лопес, Серхио Гутиерес Прието, Инмакулада Родригес-Пинеро 

Фернандес, Соледад Кабесон Руис 

 

Предложение за директива 
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Член 85 - параграф 2в (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4. Всички разноски във връзка с 

поделянето на разходите на 

задълженията за предоставяне на 

универсална услуга се разпределят и 

конкретизират за всяко предприятие. 

Разноските не се начисляват или 

събират от предприятия, които не 

предоставят услуги на територията 

на държавата членка, която прилага 

механизма за поделяне на разходите. 

Or. en 

Обосновка 

Държавите членки трябва да продължат да разполагат с гъвкавост за 

финансирането на режима на задължението за универсална услуга. Съгласуваност с 

изменението на член 85, параграф 1. 

 

Изменение  1066 

Евжен Тошеновски 

 

Предложение за директива 

Член 87 – параграф 4 – алинея 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

ОЕРЕС създава централен регистър 

на номерата с право на 

извънтериториално ползване, към 

който националните регулаторни 

органи подават съответната 

информация. 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  1067 

Кая Калас 

 

Предложение за директива 

Член 88 – параграф 6 – алинея 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

Когато правото за ползване на номера 

включва тяхната екстратериториална 

употреба в рамките на Съюза в 

съответствие с член 87, параграф 4, 

националният регулаторен орган 

прилага към разрешението за ползване 

конкретни условия, за да гарантира 

спазването на всички съответни 

национални правила за защита на 

потребителите и на националното 

законодателство във връзка с 

употребата на номерата, приложимо в 

държавите членки, в които се използват 

номерата. 

Когато правото за ползване на номера 

включва тяхната екстратериториална 

употреба в рамките на Съюза в 

съответствие с член 87, параграф 4, 

националният регулаторен орган 

прилага към разрешението за ползване 

конкретни условия, за да гарантира 

спазването на всички съответни 

национални правила за защита на 

потребителите и на националното 

законодателство във връзка с 

употребата на номерата, приложимо в 

държавите членки, в които се използват 

номерата. Държавите членки не може 

впоследствие да налагат 

допълнителни задължения към тези 

права на ползване. 

Or. en 

Обосновка 

Тъй като конкретните условия за спазване вече са приложени към правата за ползване 

във всички съответни държави членки, не трябва да е възможно те да добавят нови 

изисквания, тъй като това би създало пречка за вътрешния пазар. В съответствие с 

член 104 от Правилника за дейността, това изменение се налага по наложителни 

причини, свързани с вътрешната логика на текста. 

 

Изменение  1068 

Барбара Капел, Анджело Чока, Лоренцо Фонтана 

 

Предложение за директива 

Член 91 – параграф 1 – уводна част 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Когато това е технически и 

икономически възможно, и освен в 

случаите, при които повиканият краен 

ползвател е предпочел, поради 

търговски съображения, да ограничи 

достъпа на повикващи страни от 

определени географски райони, 

държавите членки гарантират, че 

1. Когато това е технически и 

икономически възможно, и освен в 

случаите, при които повиканият краен 

ползвател е предпочел, поради 

търговски съображения, да ограничи 

достъпа на повикващи страни от 

определени географски райони, 

държавите членки гарантират, че 
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националните регулаторни органи 

предприемат всички необходими 

стъпки, така че крайните ползватели да: 

националните регулаторни органи 

предприемат всички необходими 

стъпки, така че крайните ползватели на 

гласови съобщителни услуги да: 

Or. en 

 

Изменение  1069 

Мортен Хелвег Петерсен 

 

Предложение за директива 

Член 92 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Доставчиците на електронни 

съобщителни мрежи или услуги не 

прилагат каквито и да било 

дискриминационни изисквания или 

условия за достъп или ползване спрямо 

крайните ползватели въз основа 

националност или място на 

пребиваване, освен ако са налице 

обективни основания за различното им 

третиране. 

Доставчиците на електронни 

съобщителни мрежи или услуги не 

прилагат каквито и да било 

дискриминационни изисквания или 

условия за достъп или ползване спрямо 

крайните ползватели въз основа 

националност или място на 

пребиваване, освен ако са налице 

обективни основания за различното им 

третиране и то съответства на 

обхвата и тълкуването на основните 

права, посочени в член 52 от 

Хартата. 

Or. en 

 

Изменение  1070 

Хосе Бланко Лопес, Серхио Гутиерес Прието, Инмакулада Родригес-Пинеро 

Фернандес, Соледад Кабесон Руис 

 

Предложение за директива 

Член 92 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Доставчиците на електронни 

съобщителни мрежи или услуги не 

прилагат каквито и да било 

дискриминационни изисквания или 

1. Доставчиците на електронни 

съобщителни мрежи или услуги не 

прилагат каквито и да било 

дискриминационни изисквания или 
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условия за достъп или ползване спрямо 

крайните ползватели въз основа 

националност или място на 

пребиваване, освен ако са налице 

обективни основания за различното им 

третиране. 

условия за достъп или ползване спрямо 

крайните ползватели въз основа 

националност или място на 

пребиваване, освен ако са налице 

обективни основания за различното им 

третиране. 

Or. en 

Обосновка 

В своето предложение за единен пазар в областта на далекосъобщенията, 

публикувано на 11 септември 2013 г., Комисията вече предложи да се регулират 

повикванията в рамките на ЕС и текстови съобщения с произход държавата, в която 

клиентът е абонат на мобилна мрежа, до друга държава членка, с цел премахване на 

твърде високите допълнителни такси. Разпоредбата отново въвежда това 

предложение. 

 

Изменение  1071 

Хосе Бланко Лопес, Серхио Гутиерес Прието, Инмакулада Родригес-Пинеро 

Фернандес, Соледад Кабесон Руис 

 

Предложение за директива 

Член 92 – параграф 1а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2. Доставчиците на обществени 

електронни съобщителни услуги не 

прилагат по-високи тарифи за 

съобщителни услуги в рамките на ЕС 

до други държави членки, освен ако 

това не е обективно обосновано: 

 а) по отношение на съобщителните 

услуги по стационарни мрежи, спрямо 

тарифите за национални 

съобщителни услуги на голямо 

разстояние; 

 б) по отношение на съобщителните 

услуги по мобилни мрежи, спрямо 

евротарифите съответно за 

регулирани съобщителни услуги за 

роуминг на гласова телефония, пренос 

на данни и текстови съобщения, 

установени в Регламент (ЕО) 
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№ 2015/2120. 

Or. en 

Обосновка 

В своето предложение за единен пазар в областта на далекосъобщенията, 

публикувано на 11 септември 2013 г., Комисията вече предложи да се регулират 

повикванията в рамките на ЕС и текстови съобщения с произход държавата, в която 

клиентът е абонат на мобилна мрежа, до друга държава членка, с цел премахване на 

твърде високите допълнителни такси. Разпоредбата отново въвежда това 

предложение. 

 

Изменение  1072 

Мишел Раймон 

от името на групата Verts/ALE 

Юлия Реда, Корнелия Ернст 

 

Предложение за директива 

Член 92a (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 92a  

 1. Доставчиците на обществени 

електронни съобщителни услуги не 

прилагат тарифи за фиксирани и 

мобилни съобщителни услуги в 

рамките на ЕС до други държави 

членки, различни от тарифите за 

услуги в същата държава членка, 

освен ако доставчикът не докаже 

съществуването на преки разходи, 

които са обективно обосновани. 

 2. Шест месеца след влизането в сила 

на настоящата директива ОЕРЕС 

издава насоки за възстановяването на 

такива обективно обосновани преки 

разходи съгласно параграф 1. 

 3. Една година след влизането в сила 

на настоящата директива и всяка 

година след това Комисията 

представя доклад относно 

прилагането на задълженията от 

параграф 1, включително оценка за 
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развитието на тарифите за 

съобщителни услуги в рамките на ЕС. 

Or. en 

Обосновка 

This provision helps to build one pillar for a digital single market in telecoms and provides a 

simple and fair solution to expensive tariffs for international calls without having to regulate 

prices. Seeking to abolish any type of discriminatory practice, whether on access to services 

or prices for cross-border services, is very important for the creation of a true Digital Single 

Market for consumers. The prohibition of price differentiation based on the geographical 

origin and destination of a service is an adequate approach, and telecom providers should 

therefore never be allowed to have access or pricing policies based on these elements, unless 

unavoidable and significant additional costs need to be covered to offer the service. In these 

cases, the proposal foresees a wide exception where “objectively justified” additional costs 

are present. In that regard, the proposed Directive must include legal clarity as to what 

should be the general principles to determine exemptions to the non-discrimination rule and 

mandate BEREC and NRAs to develop more detailed guidelines. Furthermore, the Directive 

should call on the Commission and NRAs to closely monitor on a case-by-case basis that 

service providers are respecting the criteria when their prices are discriminatory. Operators 

often denounce the amount of revenue they theoretically will stop receiving if they cannot 

overprice cross-border services. Yet it is of equal importance to understand that the 

disappearance of these expensive charges will increase the use of cross-border telecom 

services, generate more demand and therefore more revenue for operators. 

 

Изменение  1073 

Евжен Тошеновски 

 

Предложение за директива 

Член 93 – заглавие 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Зачитане на основните права Основни права 

Or. en 

 

Изменение  1074 

Евжен Тошеновски 

 

Предложение за директива 

Член 93 – параграф 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Националните мерки относно 

достъпа на крайните ползватели до 

услуги и приложения чрез електронни 

съобщителни мрежи или ползването им 

трябва да зачитат основните права и 

свободи, гарантирани от Хартата на 

основните права и общите принципи на 

правото на Съюза. 

1. Националните мерки относно 

достъпа на крайните ползватели до 

услуги и приложения чрез електронни 

съобщителни мрежи или ползването им 

трябва да зачитат Хартата на основните 

права и общите принципи на правото на 

Съюза. 

Or. en 

 

Изменение  1075 

Евжен Тошеновски 

 

Предложение за директива 

Член 93 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Всички тези мерки, свързани с 

достъпа на крайните ползватели или с 

ползването от тях на услуги и 

приложения посредством електронни 

съобщителни мрежи, които водят до 

ограничаване на основните права и 

свободи, може да бъдат налагани 

единствено ако са предвидени в 

законодателството и зачитат основното 

съдържание на засегнатите права и 

свободи, са целесъобразни, 

пропорционални и необходими и по 

същество съответстват на признати от 

Съюза цели от общ интерес или на 

потребността от защита на правата и 

свободите на другите в съответствие с 

член 52, параграф 1 от Хартата на 

основните права на Европейския Съюз и 

с общите принципи на правото на 

Съюза, включително ефективна 

съдебна защита и справедлив процес. 

Съответно, тези мерки може да бъдат 

вземани единствено при надлежно 

спазване на принципа за презумпцията 

за невинност и правото на 

2. Всички тези мерки, свързани с 

достъпа на крайните ползватели или с 

ползването от тях на услуги и 

приложения посредством електронни 

съобщителни мрежи, които водят до 

ограничаване на упражняването на 

тези права и свободи, може да бъдат 

налагани единствено ако са предвидени 

в законодателството и зачитат тези 

права и свободи, признати с Хартата, 

са пропорционални и необходими и по 

същество съответстват на признати от 

Съюза цели от общ интерес или на 

потребността от защита на правата и 

свободите на другите в съответствие с 

член 52, параграф 1 от Хартата на 

основните права на Европейския Съюз и 

с общите принципи на правото на 

Съюза, включително правото на 

ефективни правни средства за защита 

и на справедлив съдебен процес. 

Съответно, тези мерки може да бъдат 

вземани единствено при надлежно 

спазване на принципа за презумпцията 

за невинност и правото на 
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неприкосновеност на личния живот. 

Гарантира се предварителна, 

справедлива и безпристрастна 

процедура, включително правото на 

изслушване на засегнатото лице или 

лица, при зачитане на необходимостта 

от подходящи условия и процедурни 

правила в надлежно обосновани спешни 

случаи в съответствие с Хартата на 

основните права на Европейския съюз. 

Гарантира се правото на ефективен и 

своевременен съдебен контрол. 

неприкосновеност на личния живот. 

Гарантира се предварителна, 

справедлива и безпристрастна 

процедура, включително правото на 

изслушване на засегнатото лице или 

лица, при зачитане на необходимостта 

от подходящи условия и процедурни 

правила в надлежно обосновани спешни 

случаи в съответствие с Хартата. 

Or. en 

 

Изменение  1076 

Мортен Хелвег Петерсен 

 

Предложение за директива 

Член 93 - параграф 2а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2а. Най-късно до … [дата], с цел да 

се допринесе за съгласуваното 

прилагане на зачитането на 

основните права, ОЕРЕС, след 

консултация със заинтересованите 

страни и в тясно сътрудничество с 

Комисията и Агенцията на 

Европейския съюз за основните права 

(FRA), издава насоки относно общите 

подходи за гарантиране, че 

националните мерки, свързани с 

достъпа на крайните ползватели или 

с ползването от тях на услуги и 

приложения посредством електронни 

съобщителни мрежи, зачитат 

основните права и свободи, 

гарантирани от Хартата и от 

общите принципи на правото на 

Съюза. 

Or. en 
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Изменение  1077 

Андраш Дюрк 

 

Предложение за директива 

Член 94 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавите членки не запазват в сила 

и не въвеждат в своето национално 

законодателство разпоредби за 

защита на крайните ползватели по 

въпросите, обхванати в настоящия 

дял, които се отклоняват от 

предвидените в настоящия дял 

разпоредби, включително повече или 

по-малко строги разпоредби, с които 

да гарантират различно равнище на 

защита, освен ако в настоящия дял е 

предвидено друго. 

заличава се 

Or. en 

Обосновка 

Считаме, че настоящият подход позволява на държавите членки да адаптират 

рамката на ЕС към специфичните национални потребности и технологичния 

напредък, определяйки решения, насочени към конкретни търговски практики, 

установени на националните пазари, и определяйки референтни показатели, които 

помагат за постепенното подобряване на секторната защита на крайните 

ползватели в Съюза. Максималната хармонизация може да доведе до намаляване на 

гаранциите за крайните ползватели. Настоящото законодателство осигурява 

подходяща рамка за защита на крайните ползватели. 

 

Изменение  1078 

Хосе Бланко Лопес, Серхио Гутиерес Прието, Инмакулада Родригес-Пинеро 

Фернандес, Соледад Кабесон Руис 

 

Предложение за директива 

Член 94 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавите членки не запазват в сила и 

не въвеждат в своето национално 

законодателство разпоредби за защита 

на крайните ползватели по въпросите, 

Държавите членки при никакви 

обстоятелства не въвеждат в своето 

национално законодателство разпоредби 

за защита на крайните ползватели, които 
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обхванати в настоящия дял, които се 

отклоняват от предвидените в 

настоящия дял разпоредби, 

включително повече или по-малко 

строги разпоредби, с които да 

гарантират различно равнище на 

защита, освен ако в настоящия дял е 

предвидено друго. 

подкопават предвидените в настоящия 

дял разпоредби, тъй като той 

представлява минималното ниво на 

защита, което трябва да се преследва в 

Съюза. 

Or. en 

 

Изменение  1079 

Кришианис Каринш 

 

Предложение за директива 

Член 95 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

[...] заличава се 

Or. en 

 

Изменение  1080 

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

Руис, Серхио Гутиерес Прието 

 

Предложение за директива 

Член 95 – параграф 4a (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4a. Доставчиците на обществено 

достъпни електронни съобщителни 

услуги, различни от междуличностни 

съобщителни услуги, които не са 

посредством номер, включват 

информацията, спомената в 

параграфи 1, 2 и 4, като част от 

самия договор. 

Or. en 
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Изменение  1081 

Евжен Тошеновски 

 

Предложение за директива 

Член 95 – параграф 5 – алинея 1 – уводна част 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Най-късно до [дата на влизане в сила + 

12 месеца], ОЕРЕС взема решение 

относно образец на резюме на договор, 

в който са изброени основните елементи 

на изискваната съгласно параграфи 1 и 2 

информация. Тези основни елементи 

съдържат като минимум пълна 

информация за следното: 

Най-късно до [дата на влизане в сила + 

12 месеца], Комисията взема решение 

относно образец на резюме на договор, 

в който са изброени основните елементи 

на изискваната съгласно параграфи 1 и 2 

информация. Тези основни елементи 

съдържат като минимум пълна 

информация за следното: 

Or. en 

 

Изменение  1082 

Барбара Капел, Анджело Чока, Лоренцо Фонтана 

 

Предложение за директива 

Член 95 – параграф 6 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Доставчиците на услуги за 

достъп до интернет и доставчиците на 

обществени междуличностни 

съобщителни услуги посредством 

номер предлагат на крайните 

ползватели възможност да следят и 

контролират използването на всяка от 

тези услуги, фактурирани въз основа на 

времетраене или обем на 

потреблението. Тази възможност 

включва достъп до навременна 

информация относно потреблението на 

услуги от тарифния план. 

6. Доставчиците на услуги за 

достъп до интернет и доставчиците на 

обществени гласови съобщителни 

услуги предлагат на крайните 

ползватели възможност да следят и 

контролират използването на всяка от 

тези услуги, фактурирани въз основа на 

времетраене или обем на 

потреблението. Тази възможност 

включва достъп до навременна 

информация относно потреблението на 

услуги от тарифния план. 

Or. en 

 

Изменение  1083 
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Барбара Капел, Анджело Чока, Лоренцо Фонтана 

 

Предложение за директива 

Член 96 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Националните регулаторни 

органи гарантират, че посочената в 

приложение VIII информация се 

публикува в ясна, изчерпателна и 

достъпна форма от предприятията, 

предоставящи обществени електронни 

съобщителни услуги, различни от 

междуличностни съобщителни 
услуги, които не са посредством 

номер, или от самия национален 

регулаторен орган. Националните 

регулаторни органи могат да 

определят допълнителни изисквания 

по отношение на формата, в която 

трябва да се публикува тази 

информация. 

1. Националните регулаторни 

органи гарантират, че посочената в 

приложение VIII информация се 

публикува в ясна, изчерпателна и 

достъпна форма от предприятията, 

предоставящи обществени гласови 

съобщителни услуги или обществено 

достъпни услуги за достъп до 

интернет. 

Or. en 

 

Изменение  1084 

Барбара Капел, Анджело Чока, Лоренцо Фонтана 

 

Предложение за директива 

Член 96 – параграф 2 – алинея 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Националните регулаторни органи 

гарантират, че крайните ползватели се 

ползват с безплатен достъп до най-

малко едно независимо средство за 

сравнение, което им дава възможност да 

сравняват и оценяват цените и 

тарифите, както и качеството на 

предоставяне на различните обществени 

електронни съобщителни услуги, 

различни от междуличностни 

съобщителни услуги, които не са 

посредством номер. 

Националните регулаторни органи биха 

могли да гарантират, че крайните 

ползватели се ползват с безплатен 

достъп до най-малко едно независимо 

средство за сравнение, което им дава 

възможност да сравняват и оценяват 

цените и тарифите, както и качеството 

на предоставяне на различните 

обществени електронни съобщителни 

услуги, различни от междуличностни 

съобщителни услуги, които не са 

посредством номер. 
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Or. en 

 

Изменение  1085 

Хосе Бланко Лопес, Серхио Гутиерес Прието, Инмакулада Родригес-Пинеро 

Фернандес, Соледад Кабесон Руис 

 

Предложение за директива 

Член 98 – параграф 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Крайните ползватели имат 

правото да прекратят сключения от тях 

договор без да заплащат разходи, когато 

доставчикът на обществени електронни 

съобщителни услуги, различни от 

междуличностни съобщителни услуги, 

които не са посредством номер, ги 

уведоми за предложени от него промени 

в договорните условия, освен когато 

предложените промени са 

изключително в интерес на крайния 

ползвател или са необходими с оглед 

на въвеждането на законодателни или 

регулаторни промени. Доставчиците 

уведомяват крайните ползватели за 

подобни промени в срок не по-кратък от 

един месец преди въвеждането им и 

същевременно с това ги уведомяват и за 

правото им да прекратят договора си без 

да заплащат разходи, в случай че не 

приемат новите условия. Държавите 

членки гарантират, че уведомяването се 

извършва по ясен и изчерпателен начин, 

на траен носител и във формат, избран 

от крайния ползвател в момента на 

сключване на договора. 

3. Крайните ползватели имат 

правото да прекратят сключения от тях 

договор без да заплащат разходи, когато 

доставчикът на обществени електронни 

съобщителни услуги, различни от 

междуличностни съобщителни услуги, 

които не са посредством номер, ги 

уведоми за предложени от него промени 

в договорните условия, освен когато 

предложените промени са стриктно 

необходими с оглед на въвеждането на 

законодателни или регулаторни 

промени. Доставчиците уведомяват 

крайните ползватели за подобни 

промени в срок не по-кратък от един 

месец преди въвеждането им и 

същевременно с това ги уведомяват и за 

правото им да прекратят договора си без 

да заплащат разходи, в случай че не 

приемат новите условия. Държавите 

членки гарантират, че уведомяването се 

извършва по ясен и изчерпателен начин, 

на траен носител и във формат, избран 

от крайния ползвател в момента на 

сключване на договора. 

Or. en 

 

Изменение  1086 

Хосе Бланко Лопес, Серхио Гутиерес Прието, Инмакулада Родригес-Пинеро 

Фернандес, Соледад Кабесон Руис 
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Предложение за директива 

Член 98 – параграф 4a (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4a. Всяко значително 

непрекъснато или редовно повтарящо 

се разминаване между 

действителните показатели на 

електронната съобщителна услуга 

относно параметрите за качество на 

услугата и показателите, обявени от 

доставчика на електронни 

съобщителни услуги, когато 

съответните факти са установени 

чрез подходящ механизъм за 

наблюдение, одобрен от националния 

регулаторен орган, се счита за 

несъответствие на показателите за 

целите на задействане на средствата 

за правна защита, с които разполага 

потребителят съгласно правото на 

Съюза и националното право. 

Or. en 

 

Изменение  1087 

Хосе Бланко Лопес, Серхио Гутиерес Прието, Инмакулада Родригес-Пинеро 

Фернандес, Соледад Кабесон Руис 

 

Предложение за директива 

Член 99 – параграф 1 – алинея 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

В случай на смяна на доставчик на 

услуги за достъп до интернет, 

засегнатите доставчици предоставят на 

крайния ползвател съответната 

информация преди началото и в хода на 

процеса на смяна, с цел да се осигури 

непрекъснатост на услугата. 

Приемащият доставчик гарантира 

активирането на своята услуга на 

договорената с крайния потребител 

дата. Прехвърлящият доставчик 

В случай на смяна на доставчик на 

електронни съобщителни услуги, 

различни от междуличностни 

съобщителни услуги, които не са 

посредством номер, засегнатите 

доставчици предоставят на крайния 

ползвател съответната информация 

преди началото и в хода на процеса на 

смяна, с цел да се осигури 

непрекъснатост на услугата. 

Приемащият доставчик гарантира 
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продължава да предоставя своите 

услуги при същите условия до 

активирането на услугите на приемащия 

доставчик. Прекъсването на услугата по 

време на процеса на смяна на оператора 

не надвишава един работен ден. 

активирането на своята услуга на 

договорената с крайния потребител 

дата. Прехвърлящият доставчик 

продължава да предоставя своите 

услуги при същите условия до 

активирането на услугите на приемащия 

доставчик. Прекъсването на услугата по 

време на процеса на смяна на оператора 

не надвишава един работен ден. 

Or. en 

 

Изменение  1088 

Перванш Берес, Едуар Мартен 

 

Предложение за директива 

Член 105 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

В съответствие с разпоредбите на 

приложение X държавите членки 

гарантират оперативна съвместимост на 

посочената в тях битова цифрова 

телевизионна техника. 

В съответствие с разпоредбите на 

приложение X държавите членки 

гарантират оперативна съвместимост на 

посочената в тях битова цифрова радио 

и телевизионна техника. 

Or. fr 

 

Изменение  1089 

Перванш Берес, Едуар Мартен 

 

Предложение за директива 

Член 105 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

В съответствие с разпоредбите на 

приложение X държавите членки 

гарантират оперативна съвместимост на 

посочената в тях битова цифрова 

телевизионна техника. 

В съответствие с разпоредбите на 

приложение X държавите членки 

гарантират оперативна съвместимост на 

посочената в тях битова цифрова радио 

и телевизионна техника. 

Or. fr 



 

AM\1122811BG.docx 173/210 PE602.952v01-00 

 BG 

 

Изменение  1090 

Перванш Берес, Едуар Мартен 

 

Предложение за директива 

Член 106 – параграф 1 – алинея 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавите членки могат да налагат 

разумни задължения за пренос на 

определени радио и телевизионни 

канали и свързани допълващи ги услуги, 

особено услуги за достъп, целящи 

предоставяне на подходящ достъп за 

крайни ползватели с увреждания, и 

услуги по пренос на данни за 

свързана/хибридна телевизия и 

електронни програмни указатели, 

върху попадащи под тяхната 

юрисдикция предприятия, които 

предоставят електронни съобщителни 

мрежи за разпространение на радио или 

телевизионни канали на обществото, 

когато значителен брой крайни 

ползватели на такива мрежи ги 

използват като основно средство за 

получаване на радио и телевизионни 

канали. Такива задължения се налагат 

само когато са необходими за 

постигането на цели от общ интерес, 

както те са ясно определени от всяка 

държава членка, и са пропорционални и 

прозрачни. 

Държавите членки могат да налагат 

разумни задължения за пренос на радио 

канали, аудиовизуални медийни услуги 

и свързани допълващи ги услуги, 

особено услуги за достъп, целящи 

предоставяне на подходящ достъп за 

крайни ползватели с увреждания, както 

и услуги по пренос на данни и даващи 

възможност за достъп на крайните 

ползватели до свързана/хибридна 

телевизия и до посочените в 

електронните програмни указатели 

услуги, върху попадащи под тяхната 

юрисдикция предприятия, които 

предоставят електронни съобщителни 

мрежи и услуги за разпространение на 

радио или аудиовизуални медийни 

услуги на обществото, когато 

значителен брой крайни ползватели на 

такива мрежи и услуги ги използват като 

основно средство за получаване на 

радио и аудиовизуални медийни услуги. 

Такива задължения се налагат само 

когато са необходими за постигането на 

цели от общ интерес, както те са ясно 

определени от всяка държава членка, и 

са пропорционални и прозрачни. 

Or. fr 

 

Изменение  1091 

Миапетра Кумпула-Натри, Флавио Дзанонато, Тереза Грифин, Зигмантас 

Балчитис, Виктор Негреску, Карлуш Зориню, Дан Ника, Йепе Кофод 

 

Предложение за директива 

Член 106 – параграф 1 – алинея 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавите членки могат да налагат 

разумни задължения за пренос на 

определени радио и телевизионни 

канали и свързани допълващи ги 

услуги, особено услуги за достъп, 

целящи предоставяне на подходящ 

достъп за крайни ползватели с 

увреждания, и услуги по пренос на 

данни за свързана/хибридна телевизия и 

електронни програмни указатели, върху 

попадащи под тяхната юрисдикция 

предприятия, които предоставят 

електронни съобщителни мрежи за 

разпространение на радио или 

телевизионни канали на обществото, 

когато значителен брой крайни 

ползватели на такива мрежи ги 

използват като основно средство за 

получаване на радио и телевизионни 

канали. Такива задължения се налагат 

само когато са необходими за 

постигането на цели от общ интерес, 

както те са ясно определени от всяка 

държава членка, и са пропорционални и 

прозрачни. 

Държавите членки могат да налагат 

разумни задължения за пренос на 

определени радио и аудиовизуални 

медийни услуги и свързани допълващи 

ги услуги, особено услуги за достъп, 

целящи предоставяне на подходящ 

достъп за крайни ползватели с 

увреждания, и услуги по пренос на 

данни и позволяващи достъпа на 

крайните ползватели до 
свързана/хибридна телевизия и до 

посочените услуги в електронни 

програмни указатели, върху попадащи 

под тяхната юрисдикция предприятия, 

които предоставят електронни 

съобщителни мрежи и услуги за 

разпространение на радио или 

аудиовизуални медийни услуги на 

обществото, когато значителен брой 

крайни ползватели на такива мрежи и 

услуги ги използват като основно 

средство за получаване на радио и 

аудиовизуални медийни услуги. Такива 

задължения се налагат само когато са 

необходими за постигането на цели от 

общ интерес, както те са ясно 

определени от всяка държава членка, и 

са пропорционални и прозрачни. 

Or. en 

Обосновка 

Споменаването на „телевизионни канали“ следва да се актуализира, като се замени с 

„аудиовизуални медийни услуги“, за да стане разпоредбата по-съобразена с бъдещето 

и технологично неутрална. 

 

Изменение  1092 

Перванш Берес, Едуар Мартен 

 

Предложение за директива 

Член 106 – параграф 2 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Нито параграф 1 от настоящия 

член, нито член 57, параграф 2 не 

засягат възможността на държавите 

членки да определят подходящо 

възнаграждение, ако има такова, по 

отношение на мерките, предприети в 

съответствие с настоящия член, като 

същевременно гарантират, че при 

сходни обстоятелства не се допуска 

дискриминация в отношението към 

предприятията, които предоставят 

електронни съобщителни мрежи. 

Когато се предоставя възнаграждение, 

държавите членки гарантират неговото 

пропорционално и прозрачно прилагане. 

2. Нито параграф 1 от настоящия 

член, нито член 57, параграф 2 не 

засягат възможността на държавите 

членки да определят подходящо 

възнаграждение, ако има такова, чрез 

правна разпоредба, що се отнася до 
мерките, предприети в съответствие с 

настоящия член, като същевременно 

гарантират, че при сходни 

обстоятелства не се допуска 

дискриминация в отношението към 

предприятията, които предоставят 

мрежи и услуги. Когато се предоставя 

възнаграждение, държавите членки 

гарантират неговото пропорционално и 

прозрачно прилагане. 

Or. fr 

 

Изменение  1093 

Барбара Капел, Анджело Чока, Лоренцо Фонтана 

 

Предложение за директива 

Член 107 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Без да се засяга член 83, 

параграф 2, държавите членки 

гарантират, че националните 

регулаторни органи са в състояние да 

изискват от всички предприятия, които 

предоставят услуги за достъп до 

интернет и/или обществени 

междуличностни съобщителни услуги 

посредством номер, да осигуряват на 

крайните ползватели всички или някои 

от допълнителните възможности, 

изброени в приложение VI, част Б, 

според техническите възможности и 

икономическата целесъобразност, както 

и всички или някои от допълнителните 

възможности, изброени в 

приложение VI, част А. 

1. Без да се засяга член 83, 

параграф 2, държавите членки 

гарантират, че националните 

регулаторни органи са в състояние да 

изискват от всички предприятия, които 

предоставят услуги за достъп до 

интернет и/или гласови съобщителни 

услуги, да осигуряват на крайните 

ползватели всички или някои от 

допълнителните възможности, изброени 

в приложение VI, част Б, според 

техническите възможности и 

икономическата целесъобразност, както 

и всички или някои от допълнителните 

възможности, изброени в 

приложение VI, част А. 
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Or. en 

 

Изменение  1094 

Евжен Тошеновски 

 

Предложение за директива 

Член 109 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 109  заличава се 

Упражняване на делегирането  

1. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове при спазване на предвидените 

в настоящия член условия. 

 

2. Делегирането на правомощия, 

посочено в членове, се възлага на 

Комисията за неопределен срок от 

време от … [датата на влизане в сила 

на основния законодателен акт или 

всяка друга дата, определена от 

съзаконодателите]. 

 

3. Делегирането на правомощия, 

посочено в членове 40, 60, 73, 102 и 108, 

може да бъде оттеглено по всяко 

време от Европейския парламент или 

от Съвета. С решението за 

оттегляне се прекратява посоченото 

в него делегиране на правомощия. То 

поражда действие в деня след 

публикуването на решението в 

Официален вестник на Европейския 

съюз или на по-късна, посочена в 

решението дата. То не засяга 

действителността на делегираните 

актове, които вече са в сила. 

 

4. Преди да приеме делегиран акт, 

Комисията се консултира с 

експертите, определени от всяка 

държава членка в съответствие с 

принципите, залегнали в 

Междуинституционалното 

споразумение от 13 април 2016 г. за 
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по-добро законотворчество. 

5. Веднага след като приеме делегиран 

акт, Комисията нотифицира акта 

едновременно на Европейския 

парламент и Съвета. 

 

6. Делегиран акт, приет съгласно 

членове 40, 60, 73, 102 и 108, влиза в 

сила единствено ако нито 

Европейският парламент, нито 

Съветът са представили възражения 

в срок от [два месеца] след 

нотифицирането на акта на 

Европейския парламент и на Съвета 

или ако преди изтичането на този 

срок и Европейският парламент, и 

Съветът са уведомили Комисията, че 

няма да представят възражения. Този 

срок се удължава с [два месеца] по 

инициатива на Европейския 

парламент или на Съвета. 

 

Or. en 

 

Изменение  1095 

Херберт Ройл, Маркус Пипер 

 

Предложение за директива 

Член 114 – параграф 1а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1a. В този контекст той по-

специално преценява дали 

определението за „мрежи с много 

голям капацитет“ съответства на 

най-ефективната технология, която 

се използва понастоящем на пазара, 

от гледна точка на работните 

показатели – широчина на 

честотната лента за предаването в 

права и обратна посока, 

стабилността, свързаните с 

грешките параметри, закъснението и 

промяната му. Ако настъпят 

значими подобрения в това 
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отношение или ако други работни 

показатели са доказали 

практическото си значение, 

определението може да бъде 

адаптирано. 

Or. de 

Обосновка 

Определението за „мрежи с много голям капацитет“ се основава на съвременната 

технология, която понастоящем се използва на пазара. Чрез редовния преглед на 

определението се гарантира, че разгръщането на най-ефективните мрежи ще 

продължава винаги да бъде насърчавано и в бъдеще. 

 

Изменение  1096 

Ангелика Ниблер, Херберт Ройл, Маркус Пипер 

 

Предложение за директива 

Член 114 – параграф 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Прегледът се извършва с оглед 

на социалното, икономическото и 

технологичното развитие, като взема 

предвид, inter alia, мобилността и 

скоростта на пренос на данни с оглед на 

преобладаващите технологии, 

използвани от мнозинството крайни 

ползватели. Комисията представя 

доклад до Европейския парламент и 

Съвета относно резултатите от прегледа. 

3. Прегледът се извършва с оглед 

на социалното, икономическото и 

технологичното развитие, като взема 

предвид, inter alia, мобилността и 

скоростта на пренос на данни с оглед на 

преобладаващите технологии, 

използвани от мнозинството крайни 

ползватели. В рамките на този 

преглед се оценява също и 

определението за „мрежа с много 

голям капацитет“ и се извършва 

преглед дали определението все още 

съответства на настоящите 

изисквания въз основа на 

технологичните развития и 

променящите се пазарни условия. 
Комисията представя доклад до 

Европейския парламент и Съвета 

относно резултатите от прегледа. 

Or. de 
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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 в бъдеще да се извършват промени в настоящото 

определение. 

 

Изменение  1097 

Мортен Хелвег Петерсен 

 

Предложение за директива 

Член 114 – параграф 3а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3a. Комисията прави периодичен 

преглед на прилагането на 

зачитането на основните права, 

посочено в член 93. Такъв преглед се 

извършва на всеки пет години. 

Or. en 

 

Изменение  1098 

Барбара Капел, Анджело Чока, Лоренцо Фонтана 

 

Предложение за директива 

Приложение I – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Условията, изброени в настоящото 

приложение, представляват 

максималния списък от условия, които 

могат да бъдат добавени към общите 

разрешения за електронни съобщителни 

мрежи и услуги, с изключение на 

междуличностни съобщителни услуги, 

които не са посредством номера ï 

(част А), електронни съобщителни 

мрежи (част Б), електронни 

съобщителни услуги, с изключение на 

междуличностни съобщителни 

Условията, изброени в настоящото 

приложение, представляват 

максималния списък от условия, които 

могат да бъдат добавени към общите 

разрешения за електронни съобщителни 

мрежи и услуги, с изключение на 

междуличностни съобщителни услуги, 

които не са посредством номера ï 

(част А), електронни съобщителни 

мрежи (част Б), гласови съобщителни 

услуги и услуги за достъп до 

интернет (част В), ï правата за 
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услуги, които не са посредством 

номера (част В), ï правата за ползване 

на радиочестоти (част Г) и правата за 

ползване на номера (част Д). 

ползване на радиочестоти (част Г) и 

правата за ползване на номера (част Д). 

Or. en 

 

Изменение  1099 

Мишел Раймон 

от името на групата Verts/ALE 

Юлия Реда, Корнелия Ернст 

 

Предложение за директива 

Приложение I – част A – точка 4 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Възможности за законно 

прихващане от компетентните 

национални власти в съответствие с 

Директива 2002/58/ЕО и Директива 

95/46/ЕО на Европейския парламент и 

на Съвета от 24 октомври 1995 г. за 

защита на физическите лица при 

обработването на лични данни и за 

свободното движение на тези 

данни54. 

заличава се 

_________________  

54 OВ L 281, 23.11.1995 г, стр. 31.  

Or. en 

 

Изменение  1100 

Барбара Капел, Анджело Чока, Лоренцо Фонтана 

 

Предложение за директива 

Приложение I – част A – точка 4 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Възможности за законно 

прихващане от компетентните 

национални власти в съответствие с 

4. Възможности за законно 

прихващане от компетентните 

национални власти, когато 
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Директива 2002/58/ЕО и Директива 

95/46/ЕО на Европейския парламент и 

на Съвета от 24 октомври 1995 г. за 

защита на физическите лица при 

обработването на лични данни и за 

свободното движение на тези данни54. 

доставчикът е установен или 

експлоатира електронна 

съобщителна мрежа и в съответствие 

с Директива 2002/58/ЕО и Директива 

95/46/ЕО на Европейския парламент и 

на Съвета от 24 октомври 1995 г. за 

защита на физическите лица при 

обработването на лични данни и за 

свободното движение на тези данни и 

Директива 2014/41/ЕС на Европейския 

парламент и на Съвета ат 3 април 

2014 г. относно Европейска заповед за 

разследване по наказателноправни 

въпроси. 

_________________  

54 OВ L 281, 23.11.1995 г, стр. 31.  

Or. en 

 

Изменение  1101 

Миапетра Кумпула-Натри, Едуар Мартен, Зигмантас Балчитис, Виктор Негреску, 

Карлуш Зориню, Дан Ника, Йепе Кофод 

 

Предложение за директива 

Приложение I – част A – точка 7 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

7. Задължения за достъп извън 

предвидените в член 13 от настоящата 

директива, които се прилагат за 

предприятия, предоставящи електронни 

съобщителни мрежи или услуги. 

7. Задължения за достъп извън 

предвидените в член 13 от настоящата 

директива, които се прилагат за 

предприятия, предоставящи електронни 

съобщителни мрежи или услуги, 

включително с цел избягване на 

съмнения, съгласно член 59, 

параграф 2. 

Or. en 

Обосновка 

С цел свързване с член 59, параграф 2 относно симетрично задължение. 
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Изменение  1102 

Едуар Мартен 

 

Предложение за директива 

Приложение I – част Б – точка 6а (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 6a. Условия за преоценка на 

правата за ползване, когато срокът 

им надхвърля минимума, определен в 

настоящата директива. 

Or. en 

 

Изменение  1103 

Миапетра Кумпула-Натри, Тереза Грифин, Зигмантас Балчитис, Виктор 

Негреску, Карлуш Зориню, Дан Ника, Йепе Кофод 

 

Предложение за директива 

Приложение І – част Г – точка 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Задължение за предоставяне на 

услуга или за използване на вид 

технология в рамките на сроковете, 

определени в член 49 от настоящата 

директива, включително, когато е 

приложимо, изисквания за покритие и 

качество на услугата. 

1. Задължение за предоставяне на 

услуга или за използване на вид 

технология в рамките на сроковете, 

определени в член 49 от настоящата 

директива, за да се обхванат близо 

100% от европейските граждани, и 

когато е приложимо, изисквания за 

качество на услугата. 

Or. en 

 

Изменение  1104 

Ева Каили 

 

Предложение за директива 

Приложение І – част Г – точка 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Задължение за предоставяне на 

услуга или за използване на вид 

1. Задължение за предоставяне на 

услуга или за използване на вид 
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технология в рамките на сроковете, 

определени в член 49 от настоящата 

директива, включително, когато е 

приложимо, изисквания за покритие и 

качество на услугата. 

технология в рамките на сроковете, 

определени в член 49 от настоящата 

директива, за да се обхванат близо 

100% от европейските граждани, и 

когато е приложимо, изисквания за 

качество на услугата. 

Or. en 

 

Изменение  1105 

Перванш Берес, Едуар Мартен 

 

Предложение за директива 

Приложение ІІ – част 2 – буква б 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) Достъп до електронни програмни 

указатели (ЕПУ). 

б) Достъп до електронни програмни 

указатели (ЕПУ), включително за 

информацията, даваща възможност 

на крайните ползватели за достъп до 

свързаните телевизионни услуги. 

Or. fr 

 

Изменение  1106 

Миапетра Кумпула-Натри, Тереза Грифин, Зигмантас Балчитис, Виктор 

Негреску, Карлуш Зориню, Дан Ника, Йепе Кофод 

 

Предложение за директива 

Приложение II – част 2 – буква б 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) Достъп до електронни програмни 

указатели (ЕПУ). 

б) Достъп до електронни програмни 

указатели (ЕПУ), включително услуги 

по пренос на данни за и позволяващи 

достъпа на крайните ползватели до 

свързана/хибридна телевизия. 

Or. en 
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Обосновка 

Включването на „услуги по пренос на данни за и позволяващи достъпа на крайните 

ползватели до свързана/хибридна телевизия“ в приложение II, част II, буква б) 

изразява условията, при които достъпът трябва да се предоставя по технологично 

неутрален и съобразен с бъдещето начин. По този начин НРО могат да налагат 

задължения за достъп с цел справяне с практики, които пречат на конкуренцията, в 

ущърб на европейските потребители (услуги по пренос на данни за свързана/хибридна 

телевизия могат да включват аудиовизуални медийни услуги, радио и аудио услуги, но и 

интерактивни услуги като приложения, игри и гласуване, клипове, текстове, 

изображения и графики). 

 

Изменение  1107 

Перванш Берес 

 

Предложение за директива 

Приложение ІІ – част 2 – буква ба (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ба) Достъп до функциите за кеширане 

Or. fr 

 

Изменение  1108 

Миапетра Кумпула-Натри, Йепе Кофод, Дан Ника, Карлуш Зориню, Виктор 

Негреску, Зигмантас Балчитис 

 

Предложение за директива 

Приложение II – част 2a (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 в) Достъп до съоръжения за 

кеширане. 

Or. en 

Обосновка 

„Съоръженията за кеширане“ играят все по-важна роля в разпространението на 

аудиовизуални услуги по заявка. Следва да направим оценка на това развитие и да 

позволим на НРО да налагат задължения, ако е необходимо. 
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Изменение  1109 

Дан Ника, Петър Курумбашев, Миапетра Кумпула-Натри 

 

Предложение за директива 

Приложение III 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

КРИТЕРИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА 

ЦЕНИ НА ЕДРО ЗА ТЕРМИНИРАНЕ 

НА ПОВИКВАНИЯ 

заличава се 

Критерии и параметри за определяне 

на цените на едро за терминиране на 

повикванията, посочени в член 73, 

параграф 4, на пазарите на фиксирана 

и мобилна връзка: 

 

а) съответните допълнителни 

разходи по услугата на едро за 

терминиране представляват 

разликата между общите 

дългосрочни разходи на един 

оператор, предоставящ своята пълна 

гама от услуги, и общите дългосрочни 

разходи на този оператор, не 

предоставящ на едро на трети 

страни услугата за терминиране; 

 

б) на съответната добавка за 

терминиране следва да се припишат 

само тези свързани с трафика 

разходи, които биха били избегнати в 

отсъствие на услугата на едро за 

терминиране на гласови повиквания; 

 

в) разходите за допълнителен мрежов 

капацитет се включват само ако са 

направени с оглед на потребността 

от увеличаване на капацитета за 

целите на преноса на допълнителен 

трафик във връзка с терминирането 

на гласови повиквания на едро; 

 

г) таксите за използване на 

радиочестотния спектър не се 

включват в добавката за 

терминиране на повиквания в 

мобилна мрежа; 

 

д) включват се само разходите за  
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търговия на едро, пряко свързани с 

услугата за терминиране на гласови 

повиквания, предоставяна на едро на 

трети страни; 

е) приема се, че всички оператори на 

фиксирани мрежи предоставят 

услуги за терминиране на гласови 

повиквания при същите разходи за 

труд за единица продукция като 

ефикасния оператор, независимо от 

техния размер; 

 

ж) за операторите на мобилни 

мрежи минималният ефективен 

мащаб се определя на най-малко 20%; 

 

з) подходът, който следва да се 

използва при изчисляването на 

амортизацията на активите, е 

икономическата амортизация; както 

и 

 

и) изборът на технология за 

моделираните мрежи следва да бъде 

ориентиран към бъдещото развитие 

на основата на мрежи с IP ядро, като 

се отчитат различните технологии, 

които е вероятно да се използват през 

периода на валидност на 

максималната цена. По отношение 

на фиксираните мрежи се приема, че 

повикванията се осъществяват 

изключително с пакетна комутация. 

 

Or. en 

 

Изменение  1110 

Миапетра Кумпула-Натри, Дан Ника, Йепе Кофод, Карлуш Зориню, Виктор 

Негреску, Зигмантас Балчитис 

 

Предложение за директива 

Приложение IV 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

[...] заличава се 
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Or. en 

 

Изменение  1111 

Кая Калас 

 

Предложение за директива 

Приложение ІV – подзаглавие 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА СЪВМЕСТНА 

ИНВЕСТИЦИЯ 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА 

УСЛОВИЯ ЗА СЪВМЕСТНА 

ИНВЕСТИЦИЯ 

Or. en 

Обосновка 

В съответствие с член 104 от Правилника за дейността, това изменение се налага по 

наложителни причини, свързани с вътрешната логика на текста. 

 

Изменение  1112 

Вернер Ланген, Сабине Ферхайен, Норберт Линс 

 

Предложение за директива 

Член IV – параграф 1 – уводна част 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

При оценяването на предложения за 

съвместна инвестиция в съответствие с 

член 74, параграф 1, буква г), 

националните регулаторни органи 

проверяват дали са изпълнени следните 

критерии: 

При оценяването на предложения за 

съвместна инвестиция в съответствие с 

член 74, параграф 1, буква г), 

националните регулаторни органи 

проверяват дали са изпълнени следните 

критерии или дали съществува 

обосновано очакване, че те ще бъдат 

изпълнени: 

Or. de 

 

Изменение  1113 

Анна Заборска, Иван Щефанец 
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Предложение за директива 

Приложение ІV – параграф 1 – уводна част 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

При оценяването на предложения за 

съвместна инвестиция в съответствие с 

член 74, параграф 1, буква г), 

националните регулаторни органи 

проверяват дали са изпълнени следните 

критерии: 

При оценяването на предложения за 

съвместна инвестиция или достъп на 

едро в съответствие с член 74, 

параграф 1, буква г), националните 

регулаторни органи проверяват дали са 

изпълнени следните критерии: 

Or. en 

 

Изменение  1114 

Кая Калас 

 

Предложение за директива 

Приложение ІV – параграф 1 – уводна част 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

При оценяването на предложения за 

съвместна инвестиция в съответствие с 

член 74, параграф 1, буква г), 

националните регулаторни органи 

проверяват дали са изпълнени следните 

критерии: 

При оценяването на условия за 

съвместна инвестиция в съответствие с 

член 74, параграф 1, буква г), 

националните регулаторни органи 

проверяват дали са изпълнени следните 

критерии: 

Or. en 

Обосновка 

В съответствие с член 104 от Правилника за дейността, това изменение се налага по 

наложителни причини, свързани с вътрешната логика на текста. 

 

Изменение  1115 

Вернер Ланген, Сабине Ферхайен, Норберт Линс 

 

Предложение за директива 

Приложение IV – параграф 1 – буква a 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) Предложението за съвместна а) На съответният пазар 
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инвестиция е отворено към всички 

предприятия, заявяващи интерес през 

жизнения цикъл на мрежата, 

изградена по силата на 

предложението за съвместна 

инвестиция, при спазване на 

принципа за недопускане на 

дискриминация. Операторът със 

значителна пазарна сила може да 

включи в предложението разумни 

условия по отношение на 

финансовите възможности на 

предприятията, съгласно които 

потенциалните съинвеститори 

трябва да докажат, че са в състояние 

да извършват разсрочени плащания, 

въз основа на които се планира 

внедряването, и че са приели 

стратегически план, въз основа на 

който се изготвят плановете за 

средносрочно изграждане и т.н. 

съществуват поне три независими 

мрежи; 

Or. de 

 

Изменение  1116 

Мишел Раймон 

от името на групата Verts/ALE 

Юлия Реда, Корнелия Ернст 

 

Предложение за директива 

Приложение IV – параграф 1 – буква б – уводна част 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) Предложението за съвместна 

инвестиция е прозрачно: 

б) Предложението за съвместна 

инвестиция е справедливо, разумно, 

недискриминационно и прозрачно: 

Or. en 

 

Изменение  1117 

Вернер Ланген, Сабине Ферхайен, Норберт Линс 

 

Предложение за директива 
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Приложение IV – параграф 1 – буква б – уводна част 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) Предложението за съвместна 

инвестиция е прозрачно: 

б) Проектът за съвместна 

инвестиция не дискриминира нито 

един участник; 

Or. de 

 

Изменение  1118 

Кая Калас 

 

Предложение за директива 

Приложение IV – параграф 1 – буква б – уводна част 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) Предложението за съвместна 

инвестиция е прозрачно: 

б) Условията за съвместна 

инвестиция са прозрачни: 

Or. en 

Обосновка 

В съответствие с член 104 от Правилника за дейността, това изменение се налага по 

наложителни причини, свързани с вътрешната логика на текста. 

 

Изменение  1119 

Вернер Ланген, Сабине Ферхайен, Норберт Линс 

 

Предложение за директива 

Приложение IV – параграф 1 – буква б – тире 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

– Предложението е достъпно и 

лесно откриваемо на уебсайта на 

оператора със значителна пазарна 

сила; 

заличава се 

Or. de 
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Изменение  1120 

Кая Калас 

 

Предложение за директива 

Приложение ІV – параграф 1 – буква б – тире 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

– Предложението е достъпно и 

лесно откриваемо на уебсайта на 

оператора със значителна пазарна сила; 

– Условията са достъпни и лесно 

откриваеми на уебсайта на оператора 

със значителна пазарна сила; 

Or. en 

Обосновка 

В съответствие с член 104 от Правилника за дейността, това изменение се налага по 

наложителни причини, свързани с вътрешната логика на текста. 

 

Изменение  1121 

Вернер Ланген, Сабине Ферхайен, Норберт Линс 

 

Предложение за директива 

Приложение IV – параграф 1 – буква б – тире 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

– На всeки потенциалeн 

участник, заявил интерес, се 

предоставят без неоснователно 

забавяне изчерпателни и подробни 

условия, включващи правната форма 

на договора за съвместна инвестиция 

и, по целесъобразност, меморандум с 

правилата за управление на 

инструмента за съвместно 

инвестиране; и 

заличава се 

Or. de 

 

Изменение  1122 

Анна Заборска, Иван Щефанец 

 

Предложение за директива 

Приложение ІV – параграф 1 – буква б – тире 2 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

– На всeки потенциалeн участник, 

заявил интерес, се предоставят без 

неоснователно забавяне изчерпателни и 

подробни условия, включващи правната 

форма на договора за съвместна 

инвестиция и, по целесъобразност, 

меморандум с правилата за управление 

на инструмента за съвместно 

инвестиране; както и 

– На всеки потенциален участник, 

заявил интерес, се предоставят без 

неоснователно забавяне изчерпателни и 

подробни условия, включващи правната 

форма на договора за съвместна 

инвестиция или достъп на едро и, по 

целесъобразност, меморандум с 

правилата за управление на инструмента 

за съвместно инвестиране; както и 

Or. en 

 

Изменение  1123 

Вернер Ланген, Сабине Ферхайен, Норберт Линс 

 

Предложение за директива 

Приложение IV – параграф 1 – буква б – тире 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

– Подробностите за самия 

процес, като например пътната 

карта за полагане на основите и 

разгръщане на проекта за съвместна 

инвестиция, трябва да бъдат 

предварително определени, 

разбираемо разяснени в писмен вид и 

предоставени на всички потенциални 

съинвеститори, като не се допуска 

дискриминация. 

заличава се 

Or. de 

 

Изменение  1124 

Анна Заборска, Иван Щефанец 

 

Предложение за директива 

Приложение ІV – параграф 1 – буква б – тире 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

– Подробностите за самия процес, – Подробностите за самия процес, 
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като например пътната карта за 

полагане на основите и разгръщане на 

проекта за съвместна инвестиция, 

трябва да бъдат предварително 

определени, разбираемо разяснени в 

писмен вид и предоставени на всички 

потенциални съинвеститори, като не се 

допуска дискриминация. 

като например пътната карта за 

моделите за внедряване съгласно 

член 74, параграф 1, буква а), 

подточки ii) и iii) на нови мрежови 

елементи, трябва да бъдат 

предварително определени, разбираемо 

разяснени в писмен вид и предоставени 

на всички потенциални съинвеститори и 

търсещи достъп, като не се допуска 

дискриминация. 

Or. en 

 

Изменение  1125 

Вернер Ланген, Сабине Ферхайен, Норберт Линс 

 

Предложение за директива 

Приложение IV – параграф 1 – буква в – уводна част 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) Предложението за съвместна 

инвестиция включва условия за 

потенциалните съинвеститори, 

благоприятстващи устойчивата 

конкуренция в дългосрочен план, и по-

специално: 

в) Нито един доставчик със 

значителна пазарна сила на 

съответния пазар не може да държи 

повече от 50% от пазара на дребно 

при мрежи, изградени чрез проекти за 

съвместни инвестиции. 

Or. de 

 

Изменение  1126 

Анна Заборска, Иван Щефанец 

 

Предложение за директива 

Приложение IV – параграф 1 – буква в – уводна част 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) Предложението за съвместна 

инвестиция включва условия за 

потенциалните съинвеститори, 

благоприятстващи устойчивата 

конкуренция в дългосрочен план, и по-

специално: 

в) Предложението включва условия 

за потенциалните съинвеститори и 

търсещите достъп, благоприятстващи 

устойчивата конкуренция в дългосрочен 

план, и по-специално: 
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Or. en 

 

Изменение  1127 

Кая Калас 

 

Предложение за директива 

Приложение IV – параграф 1 – буква в – уводна част 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) Предложението за съвместна 

инвестиция включва условия за 

потенциалните съинвеститори, 

благоприятстващи устойчивата 

конкуренция в дългосрочен план, и по-

специално: 

в) Условията за съвместна 

инвестиция включват условия за 

потенциалните съинвеститори, 

благоприятстващи устойчивата 

конкуренция в дългосрочен план, и по-

специално: 

Or. en 

Обосновка 

В съответствие с член 104 от Правилника за дейността, това изменение се налага по 

наложителни причини, свързани с вътрешната логика на текста. 

 

Изменение  1128 

Вернер Ланген, Сабине Ферхайен, Норберт Линс 

 

Предложение за директива 

Приложение IV – параграф 1 – буква в – тире 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

– На всички предприятия трябва 

да бъдат предложени справедливи, 

разумни и недискриминационни 

условия за участие в договора за 

съвместна инвестиция към момента 

на тяхното присъединяване, 

включително по отношение на 

финансовия принос, изискван за 

придобиването на определени права 

по отношение на защитата на 

съинвеститорите въз основа на тези 

права, както по време на фазата на 

изграждане, така и през 

заличава се 
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експлоатационната фаза, например 

посредством предоставянето на 

неотменими права за ползване през 

прогнозираната продължителност на 

жизнения цикъл на мрежата, обект 

на съвместната инвестиция, както и 

по отношение на условията за 

присъединяване към договора за 

съвместна инвестиция и за 

евентуалното му прекратяване. 

Недопускането на дискриминация в 

конкретния случай не означава, че на 

всички потенциални съинвеститори 

трябва да бъдат предложени напълно 

идентични условия, в това число и 

финансови, а че всички различия в 

предложените условия трябва да са 

оправдани въз основа на едни и същи 

обективни, прозрачни, 

недискриминационни и предсказуеми 

критерии, като например броя на 

линиите на крайни ползватели, за 

които е поет ангажимент. 

Or. de 

 

Изменение  1129 

Анна Заборска, Иван Щефанец 

 

Предложение за директива 

Приложение ІV – параграф 1 – буква в – тире 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

– На всички предприятия трябва да 

бъдат предложени справедливи, 

разумни и недискриминационни 

условия за участие в договора за 

съвместна инвестиция към момента на 

тяхното присъединяване, включително 

по отношение на финансовия принос, 

изискван за придобиването на 

определени права по отношение на 

защитата на съинвеститорите въз основа 

на тези права, както по време на фазата 

на изграждане, така и през 

– На всички предприятия трябва да 

бъдат предложени справедливи, 

разумни и недискриминационни 

условия за участие в договора за 

съвместна инвестиция или достъп на 

едро към момента на тяхното 

присъединяване, включително по 

отношение на финансовия принос, 

изискван за придобиването на 

определени права по отношение на 

защитата на съинвеститорите и 

търсещите достъп въз основа на тези 
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експлоатационната фаза, например 

посредством предоставянето на 

неотменими права за ползване през 

прогнозираната продължителност на 

жизнения цикъл на мрежата, обект на 

съвместната инвестиция, както и по 

отношение на условията за 

присъединяване към договора за 

съвместна инвестиция и за евентуалното 

му прекратяване. Недопускането на 

дискриминация в конкретния случай не 

означава, че на всички потенциални 

съинвеститори трябва да бъдат 

предложени напълно идентични 

условия, в това число и финансови, а че 

всички различия в предложените 

условия трябва да са оправдани въз 

основа на едни и същи обективни, 

прозрачни, недискриминационни и 

предсказуеми критерии, като например 

броя на линиите на крайни ползватели, 

за които е поет ангажимент. 

права, както по време на фазата на 

изграждане, така и през 

експлоатационната фаза, например 

посредством предоставянето на 

неотменими права за ползване през 

прогнозираната продължителност на 

жизнения цикъл на нововнедрените 

мрежови елементи, както и по 

отношение на условията за 

присъединяване към договора за 

съвместна инвестиция или достъп на 

едро и за евентуалното му прекратяване. 

Справедливите, разумни и 

недискриминационни условия 

гарантират възстановяване на 

разходите и вземат под внимание 

рисковете, свързани с инвестициите 

на оператора. Недопускането на 

дискриминация в конкретния случай не 

означава, че на всички потенциални 

съинвеститори или търсещи достъп 

трябва да бъдат предложени напълно 

идентични условия, в това число и 

финансови, а че всички различия в 

предложените условия трябва да са 

оправдани въз основа на едни и същи 

обективни, прозрачни, 

недискриминационни и предсказуеми 

критерии, като например броя на 

линиите на крайни ползватели, за които 

е поет ангажимент. 

Or. en 

 

Изменение  1130 

Мишел Раймон 

от името на групата Verts/ALE 

Юлия Реда, Корнелия Ернст 

 

Предложение за директива 

Приложение ІV – параграф 1 – буква в – тире 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

– На всички предприятия трябва да 

бъдат предложени справедливи, 

– На всички предприятия трябва да 

бъдат предложени справедливи, 
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разумни и недискриминационни 

условия за участие в договора за 

съвместна инвестиция към момента на 

тяхното присъединяване, включително 

по отношение на финансовия принос, 

изискван за придобиването на 

определени права по отношение на 

защитата на съинвеститорите въз основа 

на тези права, както по време на фазата 

на изграждане, така и през 

експлоатационната фаза, например 

посредством предоставянето на 

неотменими права за ползване през 

прогнозираната продължителност на 

жизнения цикъл на мрежата, обект на 

съвместната инвестиция, както и по 

отношение на условията за 

присъединяване към договора за 

съвместна инвестиция и за евентуалното 

му прекратяване. Недопускането на 

дискриминация в конкретния случай не 

означава, че на всички потенциални 

съинвеститори трябва да бъдат 

предложени напълно идентични 

условия, в това число и финансови, а че 

всички различия в предложените 

условия трябва да са оправдани въз 

основа на едни и същи обективни, 

прозрачни, недискриминационни и 

предсказуеми критерии, като например 

броя на линиите на крайни ползватели, 

за които е поет ангажимент. 

разумни и недискриминационни 

условия за участие в договора за 

съвместна инвестиция към момента на 

тяхното присъединяване, включително 

по отношение на финансовия принос, 

изискван за придобиването на 

определени права по отношение на 

достъпа до отделни линии, защитата 

на съинвеститорите въз основа на тези 

права, както по време на фазата на 

изграждане, така и през 

експлоатационната фаза, например 

посредством предоставянето на 

неотменими права за ползване през 

прогнозираната продължителност на 

жизнения цикъл на мрежата, обект на 

съвместната инвестиция, както и по 

отношение на условията за 

присъединяване към договора за 

съвместна инвестиция и за евентуалното 

му прекратяване. Недопускането на 

дискриминация в конкретния случай не 

означава, че на всички потенциални 

съинвеститори трябва да бъдат 

предложени напълно идентични 

условия, в това число и финансови, а че 

всички различия в предложените 

условия трябва да са оправдани въз 

основа на едни и същи обективни, 

прозрачни, недискриминационни и 

предсказуеми критерии, като например 

броя на линиите на крайни ползватели, 

за които е поет ангажимент. 

Or. en 

Обосновка 

Настоящите разпоредби за съвместни инвестиционни практики не позволяват на 

местни доставчици на интернет услуги (ДИУ) или ДИУ с нестопанска цел да 

участват в инвестициите, ограничавайки тази възможност само до по-големи и 

утвърдени участници. Въпреки че мрежите на Общността и местните участници се 

доказаха като успешни в свързването на общностите в необлагодетелствано 

положение както в градските, така и селските райони, би било естествено те да 

бъдат считани за равноправни членове на екосистемата в областта на 

далекосъобщенията и да им се даде справедлив и равен достъп до възможности за 

съвместни инвестиции. 
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Изменение  1131 

Вернер Ланген, Сабине Ферхайен, Норберт Линс 

 

Предложение за директива 

Приложение IV – параграф 1 – буква в – тире 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

– Предложението трябва да 

позволява гъвкавост по отношение на 

стойността и графика на 

ангажиментите, предложени от 

всеки съинвеститор, например 

посредством договорен и евентуално 

нарастващ процентен дял от общия 

брой линии на крайни ползватели в 

дадена зона, с които съинвеститорът 

има възможността да се ангажира 

постепенно и който се определя на 

единична база, давайки възможност 

на по-малките съинвеститори 

постепенно да увеличават участието 

си като същевременно гарантират 

подходящо равнище на първоначалния 

ангажимент. Финансовият принос, 

който следва да предостави всеки 

съинвеститор, се определя при 

отчитане на факта, че включилите 

се по-рано инвеститори поемат по-

голям риск и влагат капитал на по-

ранен етап. 

заличава се 

Or. de 

 

Изменение  1132 

Анна Заборска, Иван Щефанец 

 

Предложение за директива 

Приложение ІV – параграф 1 – буква в – тире 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

– Предложението трябва да 

позволява гъвкавост по отношение на 

– Предложението трябва да 

позволява гъвкавост по отношение на 
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стойността и графика на ангажиментите, 

предложени от всеки съинвеститор, 

например посредством договорен и 

евентуално нарастващ процентен дял от 

общия брой линии на крайни ползватели 

в дадена зона, с които съинвеститорът 

има възможността да се ангажира 

постепенно и който се определя на 

единична база, давайки възможност 

на по-малките съинвеститори 

постепенно да увеличават участието 

си като същевременно гарантират 

подходящо равнище на първоначалния 

ангажимент. Финансовият принос, 

който следва да предостави всеки 

съинвеститор, се определя при отчитане 

на факта, че включилите се по-рано 

инвеститори поемат по-голям риск и 

влагат капитал на по-ранен етап. 

стойността и графика на ангажиментите, 

предложени от всеки съинвеститор или 

доставчик на достъп на едро, 

например посредством договорен и 

евентуално нарастващ процентен дял от 

общия брой линии на крайни ползватели 

в дадена зона, с които съинвеститорът 

или търсещият достъп има 

възможността да се ангажира 

постепенно, като същевременно 

гарантират подходящо равнище на 

първоначалния ангажимент. 

Финансовият принос, който следва да 

предостави всеки съинвеститор или 

търсещ достъп, се определя при 

отчитане на факта, че включилите се по-

рано инвеститори поемат по-голям риск 

и влагат капитал на по-ранен етап. 

Or. en 

 

Изменение  1133 

Вернер Ланген, Сабине Ферхайен, Норберт Линс 

 

Предложение за директива 

Приложение IV – параграф 1 – буква в – тире 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

– Увеличението на размера на 

премията в течение на времето 

следва да се счита за обосновано, 

когато ангажиментът е поет на по-

късен етап, както и за новите 

съинвеститори, присъединили се към 

съвместната инвестиция след 

стартирането на проекта, така че да 

се отрази отслабването на риска и да 

се насърчат капиталовложенията 

през по-ранните етапи. 

заличава се 

Or. de 
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Изменение  1134 

Анна Заборска, Иван Щефанец 

 

Предложение за директива 

Приложение ІV – параграф 1 – буква в – тире 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

– Увеличението на размера на 

премията в течение на времето следва да 

се счита за обосновано, когато 

ангажиментът е поет на по-късен етап, 

както и за новите съинвеститори, 

присъединили се към съвместната 

инвестиция след стартирането на 

проекта, така че да се отрази 

отслабването на риска и да се насърчат 

капиталовложенията през по-ранните 

етапи. 

– Увеличението на размера на 

премията в течение на времето следва да 

се счита за обосновано, когато 

ангажиментът е поет на по-късен етап, 

както и за новите съинвеститори или 

търсещи достъп, присъединили се 

след стартирането на проекта, така че да 

се отрази отслабването на риска и да се 

насърчат капиталовложенията през по-

ранните етапи. 

Or. en 

 

Изменение  1135 

Анна Заборска, Иван Щефанец 

 

Предложение за директива 

Приложение ІV – параграф 1 – буква в – тире 3а (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 – Условия, отразяващи 

свързаните с използването рискове, 

произтичащи например от ниска 

степен на усвояване в сравнение с 

цялостното покритие, трябва да се 

считат за оправдани. 

Or. en 

 

Изменение  1136 

Вернер Ланген, Сабине Ферхайен, Норберт Линс 

 

Предложение за директива 

Приложение IV – параграф 1 – буква в – тире 4 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

– Договорът за съвместна 

инвестиция трябва да позволява 

прехвърлянето на придобити от 

съинвеститорите права на други 

съинвеститори, или на трети 

страни, които желаят да се 

присъединят към договора, като 

приобретателят се задължава да 

изпълни всички първоначални 

задължения на прехвърлителя 

съгласно договора за съвместна 

инвестиция. 

заличава се 

Or. de 

 

Изменение  1137 

Анна Заборска, Иван Щефанец 

 

Предложение за директива 

Приложение ІV – параграф 1 – буква в – тире 4 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

– Договорът за съвместна 

инвестиция трябва да позволява 

прехвърлянето на придобити от 

съинвеститорите права на други 

съинвеститори, или на трети страни, 

които желаят да се присъединят към 

договора, като приобретателят се 

задължава да изпълни всички 

първоначални задължения на 

прехвърлителя съгласно договора за 

съвместна инвестиция. 

– Договорите за съвместна 

инвестиция или достъп на едро трябва 

да позволяват прехвърлянето на 

придобити права на други 

съинвеститори, търсещи достъп или 

на трети страни, които желаят да се 

присъединят към договора за 

съвместна инвестиция или достъп на 

едро, като приобретателят се задължава 

да изпълни всички първоначални 

задължения на прехвърлителя съгласно 

договора за съвместна инвестиция или 

достъп на едро. 

Or. en 

 

Изменение  1138 

Вернер Ланген, Сабине Ферхайен, Норберт Линс 
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Предложение за директива 

Приложение IV – параграф 1 – буква в – тире 5 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

– Съинвеститорите трябва да 

си предоставят реципрочни права, 

при справедливи и разумни условия, за 

достъп до инфраструктурата, обект 

на съвместната инвестиция, за 

целите на предоставяне на услуги 

надолу по веригата, включително за 

крайните ползватели, в 

съответствие с прозрачни условия, 

ясно изложени в предложението за 

съвместна инвестиция и в 

последващия договор, по-специално 

когато съинвеститорите са 

поединично и отделно отговорни за 

изграждането на конкретни части 

от мрежата. В случай че бъде 

създаден инструмент за съвместно 

инвестиране, той трябва да 

предоставя на всички съинвеститори 

пряк или непряк достъп до мрежата, 

въз основа на еквивалетност на 

вложенията и в съответствие със 

справедливи и разумни условия, в това 

число финансови условия, които 

отразяват различните равнища на 

риск за отделните съинвеститори. 

заличава се 

Or. de 

 

Изменение  1139 

Анна Заборска, Иван Щефанец 

 

Предложение за директива 

Приложение ІV – параграф 1 – буква в – тире 5 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

– Съинвеститорите трябва да си 

предоставят реципрочни права, при 

справедливи и разумни условия, за 

– Съинвеститорите трябва да си 

предоставят реципрочни права, при 

справедливи и разумни условия, за 
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достъп до инфраструктурата, обект на 

съвместната инвестиция, за целите на 

предоставяне на услуги надолу по 

веригата, включително за крайните 

ползватели, в съответствие с прозрачни 

условия, ясно изложени в 

предложението за съвместна инвестиция 

и в последващия договор, по-специално 

когато съинвеститорите са поединично 

и отделно отговорни за изграждането на 

конкретни части от мрежата. В случай 

че бъде създаден инструмент за 

съвместно инвестиране, той трябва да 

предоставя на всички съинвеститори 

пряк или непряк достъп до мрежата, въз 

основа на еквивалетност на 

вложенията и в съответствие със 

справедливи и разумни условия, в това 

число финансови условия, които 

отразяват различните равнища на риск 

за отделните съинвеститори. 

достъп до инфраструктурата, обект на 

съвместната инвестиция, за целите на 

предоставяне на услуги надолу по 

веригата, включително за крайните 

ползватели, в съответствие с прозрачни 

условия, ясно изложени в 

предложението за съвместна инвестиция 

и в последващия договор, по-специално 

когато съинвеститорите са поединично 

и отделно отговорни за изграждането на 

конкретни части от мрежата. В случай 

че бъде създаден инструмент за 

съвместно инвестиране, той трябва да 

предоставя на всички съинвеститори 

пряк или непряк достъп до мрежата, въз 

основа на еквивалентност на изхода и 

в съответствие със справедливи и 

разумни условия, в това число 

финансови условия, които отразяват 

различните равнища на риск за 

отделните съинвеститори. 

Or. en 

 

Изменение  1140 

Анна Заборска, Иван Щефанец 

 

Предложение за директива 

Приложение IV – параграф 1 – буква г 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) Предложението за съвместна 

инвестиция гарантира устойчиви 

инвестиции, които да отговарят на 

бъдещите потребности посредством 

внедряването на нови мрежови 

елементи, които значително 

допринасят за изграждането на 

мрежи с много голям капацитет. 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  1141 
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Вернер Ланген, Сабине Ферхайен, Норберт Линс 

 

Предложение за директива 

Приложение IV – параграф 1 – буква г 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) Предложението за съвместна 

инвестиция гарантира устойчиви 

инвестиции, които да отговарят на 

бъдещите потребности посредством 

внедряването на нови мрежови 

елементи, които значително 

допринасят за изграждането на 

мрежи с много голям капацитет. 

г) Проектът за съвместна 

инвестиция не трябва да има за цел да 

предизвиква или да води до 

ограничаване на конкуренцията 

между участниците или между 

участниците и други доставчици на 

един и същи съответен пазар. 

Подобни споразумения или структури 

водят например до картелите за 

подялба на пазари, обмен на 

информация, координиране на цените 

или споразумения по отношение на 

технологичните иновации. 

Or. de 

 

Изменение  1142 

Кая Калас 

 

Предложение за директива 

Приложение IV – параграф 1 – буква г 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) Предложението за съвместна 

инвестиция гарантира устойчиви 

инвестиции, които да отговарят на 

бъдещите потребности посредством 

внедряването на нови мрежови 

елементи, които значително допринасят 

за изграждането на мрежи с много 

голям капацитет. 

г) Условията за съвместна 

инвестиция гарантират устойчиви 

инвестиции, които да отговарят на 

бъдещите потребности посредством 

внедряването на нови мрежови 

елементи, които значително допринасят 

за изграждането на мрежи с много 

голям капацитет. 

Or. en 

Обосновка 

В съответствие с член 104 от Правилника за дейността, това изменение се налага по 

наложителни причини, свързани с вътрешната логика на текста. 
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Изменение  1143 

Вернер Ланген, Сабине Ферхайен, Норберт Линс 

 

Предложение за директива 

Приложение IV – параграф 1 – буква га 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 га) Проектът за съвместна 

инвестиция няма нито преки, нито 

косвени ефекти на препятстване, 

които биха попречили на навлизането 

на съответния пазар. 

Or. de 

Изменение  1144 

Перванш Берес, Едуар Мартен 

 

Предложение за директива 

Приложение V – точка 11a (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (11а) аудиовизуални медийни услуги 

Or. fr 

 

Изменение  1145 

Миапетра Кумпула-Натри, Тереза Грифин, Дан Ника, Йепе Кофод, Карлуш 

Зориню, Виктор Негреску, Зигмантас Балчитис 

 

Предложение за директива 

Приложение V – точка 11а (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (11a) аудиовизуални медийни услуги 

Or. en 
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Обосновка 

Ако запазим подхода да се използва списък за определяне на услугите, които могат да 

бъдат поддържани от услугите за функционален достъп до интернет, 

аудиовизуалните медийни услуги следва да бъдат добавени към този списък. 

Универсалният достъп да широколентови мрежи играе жизненоважна роля за това 

обществените медийни услуги да служат на приобщаващото цифрово общество в 

епохата на интернет. 

 

Изменение  1146 

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

Руис 

 

Предложение за директива 

Приложение V – точка 11а (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (11a) услуги на електронното 

здравеопазване 

Or. en 

 

Изменение  1147 

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

Руис 

 

Предложение за директива 

Приложение VІ – подзаглавие 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ЕВЕНТУАЛНИТЕ 

НЕТНИ РАЗХОДИ, АКО ИМА 

ТАКИВА, ПРИ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ЗА 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УНИВЕРСАЛНА 

УСЛУГА В СЪОТВЕТСТВИЕ С 

ЧЛЕНОВЕ 84 И 85 

ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ЕВЕНТУАЛНИТЕ 

НЕТНИ РАЗХОДИ, АКО ИМА 

ТАКИВА, ПРИ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ЗА 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УНИВЕРСАЛНА 

УСЛУГА И СЪЗДАВАНЕ НА 

МЕХАНИЗЪМ ЗА 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ИЛИ 

ПОДЕЛЯНЕ НА РАЗХОДИТЕ В 

СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛЕНОВЕ 84 И 85 

Or. en 
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Обосновка 

Държавите членки трябва да продължат да разполагат с гъвкавост за 

финансирането на режима на задължението за универсална услуга. Съгласуваност с 

изменението на член 85, параграф 1. 

 

Изменение  1148 

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

Руис 

 

Предложение за директива 

Приложение VII – подзаглавие 1а (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ЧАСТ А: ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА 

НЕТНИТЕ РАЗХОДИ 

Or. en 

Обосновка 

Държавите членки трябва да продължат да разполагат с гъвкавост за 

финансирането на режима на задължението за универсална услуга. Съгласуваност с 

изменението на член 85, параграф 1. 

 

Изменение  1149 

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

Руис 

 

Предложение за директива 

Приложение VII – параграф 3 – алинея 2а (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ЧАСТ Б: ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА 

НЕТНИ РАЗХОДИ ПО 

ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ЗА 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА 

УНИВЕРСАЛНА УСЛУГА 

 Възстановяването или 

финансирането на нетни разходи по 

задълженията за предоставяне на 

универсална услуга изисква 

определените предприятия със 
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задължения за предоставяне на 

универсална услуга да бъдат 

компенсирани за услугите, които те 

предлагат при нетърговски условия. 

Тъй като компенсирането предполага 

прехвърляне на финансови средства, 

държавите членки следва да 

гарантират, че то се извършва 

обективно, прозрачно, 

пропорционално и без дискриминация. 

Това означава, че прехвърлянето на 

финансови средства води до 

минималното възможно нарушение 

на конкуренцията и 

потребителското търсене. 

 В съответствие с член 85, параграф 3, 

механизмът за поделяне на разходите 

на основата на фонд следва да 

използва прозрачни и неутрални 

средства за събиране на вноските, 

които избягват опасността от 

дублиране на вноските на входа и 

изхода на предприятията. 

 Независимият орган, който управлява 

фонда, отговаря за събирането на 

вноските от предприятията, които 

се смятат за задължени да 

предоставят средства за покриване 

на нетните разходи на задълженията 

за предоставяне на универсална услуга 

в държавата членка, и контролира 

прехвърлянето на средства и/или 

административни плащания в полза 

на предприятията, които имат право 

да получават финансови средства от 

фонда. 

Or. en 

Обосновка 

Държавите членки трябва да продължат да разполагат с гъвкавост за 

финансирането на режима на задължението за универсална услуга. Съгласуваност с 

изменението на член 85, параграф 1. 

Изменение  1150 

Перванш Берес, Едуар Мартен 
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Предложение за директива 

Приложение X – заглавие 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

ОПЕРАТИВНА СЪВМЕСТИМОСТ НА 

БИТОВАТА ЦИФРОВА ТЕХНИКА, 

ПОСОЧЕНА В ЧЛЕН 105 

(Не се отнася до българския текст.) 

Or. fr 

 

Изменение  1151 

Перванш Берес, Едуар Мартен 

 

Предложение за директива 

Приложение X – част 2а (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2а. Оперативна съвместимост по 

отношение на приемането на 

радиосигнал 

Or. fr 

 

Изменение  1152 

Перванш Берес 

 

Предложение за директива 

Приложение X – част 2б (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2б. Всяко радиоустройство, 

пуснато на пазара за продажба или за 

отдаване под наем, или предлагано в 

Съюза, трябва да е в състояние да 

предоставя цифрови и аналогови 

радиоуслуги съгласно приетите 

стандарти от призната европейска 

организация за стандартизация. За 

всяко преносимо устройство, 

продадено в Съюза, което включва 

цифров и/или аналогов 
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радиоприемник, този приемник ще 

бъде активиран. 

Or. fr 

 


