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КРАТКА ОБОСНОВКА

Предложението оказва значително въздействие върху достъпа до съдържание, 
свободата на изразяване на мнение, свободата на информация и свободата на медиите, 
както и върху плурализма на културата и медиите като цяло в областите на 
радиочестотния спектър, мрежовата инфраструктура и неутралността на мрежите.

По отношение на прилагането на последния Телекомуникационен пакет в държавите 
членки то е прибързано и пренебрегва все още липсващите резултати на назначената от 
самата Комисия експертна група по въпросите на радиочестотния спектър.

Предложението не предоставя решение на основния проблем, свързан с преодоляването 
на недостатъчните стимули за инвестиции за изграждането на устойчива мрежова 
инфраструктура. Желанието за разрешаване на този проблем чрез повторна намеса в 
честотния спектър в ущърб на радиоразпръскването и безжичните средства за 
производство и прехвърлянето освен това на правомощията на държавите членки на 
равнището на Съюза е неприемливо.

Радиочестотният спектър е обществено благо и е от съществено значение за 
извършване на обществени, културни, социални и икономически задачи. С прегледа на 
Телекомуникационния пакет от 2009 г. Комисията пое задължението при управлението 
на радиочестотния спектър да се съобразява в еднаква степен и по подходящ начин с 
тези аспекти. С това условията на Телекомуникационния пакет представляват 
задължителната база на всяка политика на Европейския съюз в областта на 
радиочестотния спектър. Настоящото предложение не взема по никакъв начин предвид 
този принцип.

Радиочестотният спектър служи за задоволяване на най-различни обществени интереси 
в държавите членки. Тук съществуват редица национални и регионални особености, 
които следва да се вземат под внимание. Поради това държавите членки трябва да 
продължат да имат възможност да организират своя радиочестотен спектър. Наред с 
наземното радиоразпръскване това включва също така културния и творческия сектор.

Започнатите обсъждания на различните ползватели на радиочестотен спектър във 
връзка с повишаването на ефективността, както и с разработването на концепции за 
съвместно използване и на нови, по-надеждни терминални устройства не трябва да 
бъдат спъвани посредством ново законодателство.

Интернет предлага огромен потенциал за обществено и икономическо развитие. В тази 
връзка от основно значение са свободният и отворен характер на медията, 
функциониращата и ефективна мрежа, както и приобщаващата мрежова архитектура, 
която предоставя на всички групи в обществото и участници на пазара 
недискриминационен достъп до всяко съдържание, както и възможности за активно 
участие. Правната защита на неутралността на мрежите е основна предпоставка за 
използването на този потенциал и предварително условие за осигуряването на 
многообразие и плурализъм. Поради своя отворен и недискриминационен характер 
интернет се превърна в инструмент за насърчаване на иновациите за общественото и 
икономическото развитие. Неутралността на мрежите е необходима предпоставка за 
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равните възможности по отношение на комуникациите, за гарантирането на свободата 
на комуникация и информация, както и за културното многообразие и разнообразието 
на мненията и медийния плурализъм. По този причина неутралността и отвореният 
характер на мрежата са обществено благо, което трябва да се защитава и съхранява и да 
не се оставя единствено на пазарните сили.

За тази цел равното третиране по принцип на всички пакети с данни, които не трябва да 
се дискриминират поради съдържание, услуга, приложение, произход или цел, е 
основна предпоставка. Необходимо е да се предотвратява забавянето, увреждането или 
блокирането на съдържание, услуги или приложения, а контролът върху съдържанието 
от страна на операторите на мрежи трябва да се изключва. Неутралност на мрежата „в 
олекотен вид“ в съответствие с предложението на Комисията, която фактически 
подронва този основен принцип, би означавало край на неутралността на мрежата и 
установяване на интернет с две скорости.

Специализираните или управляваните услуги могат да съществуват успоредно с 
интернет, при условие че са напълно отделени от него, не ограничават неговия отворен 
характер и всеки разполага с възможността да се свързва с интернет, като качеството на 
услугите съответства на актуалното състояние на технологиите. Специализираните 
услуги не трябва да се въвеждат за сметка на по-нататъшното развитие на отворените 
мрежи, поради което тяхното създаване и съществуване трябва да бъде обвързано с 
изпълнението на строги условия.

Необходимо е да се налага пълен отказ на блокирането на съдържание в отворената 
мрежа. Процедурата за „уведомяване и премахване“ се е доказала и по отношение на 
тежки престъпления.

Предложенията на Комисията допускат дискриминация на съдържанието и 
приоритизиране на трафика, което е в противоречие с общото разбиране за неутралност 
на мрежите. Те дават повод за опасения, че конкуренцията на пазарите на електронни 
съобщителни услуги по-скоро ще намалее, което неизбежно ще окаже отрицателно 
въздействие върху плурализма на медиите и разнообразието на мненията в Европа.

По отношение на избраната правна форма на регламента на много места липсва 
достатъчна яснота на правните норми.

Ако Комисията оттегли своето предложение и в рамките на обичайна процедура на 
консултация предостави възможност за достатъчно обсъждания, за да представи на тази 
основа след това ново, балансирано предложение за създаване на единен пазар в 
областта на далекосъобщенията, това би било приветствано в голяма степен.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по култура и образование приканва водещата комисия по промишленост, 
изследвания и енергетика да включи в доклада си следните изменения:



AD\1015295BG.doc 5/50 PE522.810v02-00

BG

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) В един добре функциониращ единен 
пазар на цифровите съобщения следва 
да се гарантира свободата на
предоставяне на електронни 
съобщителни мрежи и услуги на всеки 
клиент в ЕС и правото на всеки краен
потребител да избере най-добрата 
оферта на пазара и тази свобода не 
бива да бъде спъвана от разпокъсаност 
на пазара, дължаща се на национални 
граници. Действащата регулаторна 
рамка за електронните съобщения не 
дава окончателно решение на тази 
фрагментарност, с нейните 
национални, а не общосъюзни, 
режими за общи разрешения, 
национални схеми за разпределяне на 
радиочестотния спектър, разлики в 
продуктите за достъп, с които 
разполагат доставчиците на 
електронни съобщителни услуги в 
различните държави членки и 
различни набори от правила за 
потребителите, приложими за 
конкретния отрасъл. Правилата на 
ЕС, в много случаи само определят 
основната линия и често се прилагат 
по различен начин от държавите 
членки.

(3) В един добре функциониращ единен 
пазар на цифровите съобщения
възможността на всяко лице на 
достъп до електронни съобщителни 
мрежи и услуги в ЕС, свободата на 
тяхното предоставяне и правото на 
всеки краен ползвател да избере най-
добрата оферта на пазара трябва да се 
гарантира и да се определя от 
лоялната конкуренция и не бива да 
бъде спъвана от разпокъсаност на 
пазара, дължаща се на национални 
граници.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Настоящият регламент цели да 
гарантира доизграждането на единния 
пазар за електронните съобщения чрез 
действия по три широки, преплитащи се 
оси. Първо, регламентът трябва да 
осигури свобода за трансграничното 
предоставяне на електронни 
съобщителни услуги и мрежи в 
различни държави членки, ползвайки 
концепцията за единно европейско 
разрешение, което създава условия за 
осигуряване на по-голяма устойчивост и 
предсказуемост на съдържанието и 
мерките за прилагане на специфичните 
за отрасъла правила в целия ЕС. Второ, 
необходимо е да се позволи достъп при 
далеч по-сходни условия до основни 
ресурси за трансгранично предоставяне 
на електронни съобщителни мрежи и 
услуги, не само за безжичните 
широколентови съобщения, за които и 
лицензираният, и нелицензираният 
радиочестотен спектър са от основно 
значение, но и за стационарните 
мрежови връзки. Трето, с оглед 
съгласуването на условията за бизнес и 
за изграждане на увереност у 
гражданите да ползват цифровите 
технологии, настоящият регламент 
следва да хармонизира правилата за 
защита на крайните ползватели, особено 
на потребителите. Това включва 
правилата за недискриминация, 
договорна информация, прекратяване и 
прехвърляне на договори, в допълнение 
към правилата за достъп до онлайн 
съдържание, приложения и услуги и за 
управление на трафика, които не само 
защитават крайните ползватели, но 
едновременно с това и гарантират, че
„екосистемата“ Интернет ще 
продължи да функционира гладко като 
двигател за иновациите. Освен това, по-
нататъшните реформи при роуминга би 
трябвало да накарат потребителите да 

(6) Настоящият регламент цели да 
гарантира доизграждането на единния 
пазар за електронните съобщения чрез 
действия по три широки, преплитащи се 
оси. Първо, регламентът трябва да 
осигури свобода за трансграничното 
предоставяне на електронни 
съобщителни услуги и мрежи в 
различни държави членки, ползвайки 
концепцията за единно европейско 
разрешение, което създава условия за 
осигуряване на по-голяма устойчивост и 
предсказуемост на съдържанието и 
мерките за прилагане на специфичните 
за отрасъла правила в целия ЕС. Второ, 
необходимо е да се позволи достъп при 
далеч по-сходни условия до основни 
ресурси за трансгранично предоставяне 
на електронни съобщителни мрежи и 
услуги, не само за безжичните 
широколентови съобщения, за които и 
лицензираният, и нелицензираният 
радиочестотен спектър са от основно 
значение, но и за стационарните 
мрежови връзки. Трето, с оглед 
съгласуването на условията за бизнес и 
за изграждане на увереност у 
гражданите да ползват цифровите 
технологии, настоящият регламент 
следва да хармонизира правилата за 
защита на крайните ползватели, особено 
на потребителите. Това включва 
правилата за недискриминация, 
договорна информация, прекратяване и 
прехвърляне на договори, в допълнение 
към правилата за неутралността на 
мрежите, защитата на 
недискриминационния достъп до 
онлайн съдържание, приложения и 
услуги и за управление на трафика, 
които не само защитават крайните 
ползватели, но едновременно с това и 
гарантират, че „екосистемата“ 
интернет ще продължи да 
функционира гладко като двигател за 
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не изключват телефоните си, докато 
пътуват в ЕС и с времето би трябвало да 
доведат до сближаване при 
ценообразуването и другите условия за 
услугата в ЕС.

иновациите. Освен това, по-
нататъшните реформи при роуминга би 
трябвало да накарат крайните 
ползватели да не изключват 
телефоните си, докато пътуват в ЕС и с 
времето би трябвало да доведат до 
сближаване при ценообразуването и 
другите условия за услугата в ЕС.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Радиочестотният спектър е
обществен и важен ресурс за
вътрешния пазар на мобилни, 
безжични широколентови и 
спътникови съобщения в ЕС. 
Развитието на безжичните 
широколентови съобщения спомага за 
изпълнението на програмата в 
областта на цифровите технологии 
за Европа и по-специално за 
осигуряването на достъп до
широколентова връзка със скорост не 
по-малко от 30 Mbps до 2020 г. за 
всички граждани на ЕС, както и за
осигуряването на широколентов 
достъп в ЕС с възможно най-висока 
скорост и капацитет. ЕС обаче 
изостава от други големи региони в 
света — Северна Америка, Африка и 
части от Азия — по отношение на 
въвеждането и разпространението на 
безжични широколентови технологии 
от последно поколение, които са 
необходими за постигането на тези 
цели на политиката. 
Неорганизираният процес на издаване 
на разрешителни и на предоставяне 
на лентата от 800 MHz за безжични 
широколентови съобщения и фактът, 
че повече от половината държави 

(17) Радиочестотният спектър е
обществено благо и изключително 
оскъден и ограничен ресурс. Той е от 
основно значение за извършване на 
разнородни обществени, културни, 
социални и икономически задачи, за 
публичния достъп до информация, за 
правото на свобода на изразяване на 
мнение, както и за медийния 
плурализъм, и следва да отразява тези 
цели. С прегледа на
Телекомуникационния пакет от 
2009 г. Комисията пое задължението 
при управлението на радиочестотния 
спектър да се съобразява в еднаква 
степен и по подходящ начин с тези 
аспекти. Следователно условията на 
Телекомуникационния пакет 
представляват задължителната 
основа на всяка политика на
Европейския съюз в областта на 
радиочестотния спектър. Ето защо 
трябва да се осигури и в бъдеще 
действието на програмата за 
политиката в областта на 
радиочестотния спектър в рамките на 
тази регулаторна рамка и в 
съответствие със съдържащите се в 
нея принципи. Съгласно член 6, 
параграф 5 от Решението за 
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членки искат дерогация или по други 
причини не са предоставили тази 
лента в срока, предвиден в Решение № 
243/2012/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета от 14 март 
2012 година за създаване на 
многогодишна програма за политиката 
в областта на радиочестотния спектър
текст от значение (RSPP), 
свидетелстват, че са необходими 
спешни действия дори в рамките на
срока на действие на сегашната 
RSPP. Мерките на ЕС за 
хармонизиране на условията за 
осигуряване и ефективно използване 
на радиочестотния спектър за 
безжични широколентови съобщения 
по силата на Решение 676/2002/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета се
оказаха недостатъчни за решаването 
на този проблем.

програмата за политиката в 
областта на радиочестотния 
спектър (RSPP) Комисията представя
на Европейския парламент и на Съвета
до 1 януари 2015 г. доклад за това дали
се налагат действия по 
хармонизиране на допълнителните 
честотни ленти.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Прилагането на различни
национални политики създава 
несъответствия и раздробява 
вътрешния пазар, което препятства 
на въвеждането на общосъюзни 
услуги и доизграждането на 
вътрешния пазар за безжични 
широколентови комуникации. По-
конкретно това би могло да създаде 
неравни условия за достъп до тези 
услуги, да затрудни конкуренцията 
между фирмите от различни 
държави членки и да ограничи 
инвестициите в по-модерни мрежи и 
технологии и появата на новаторски 

(18) Телекомуникационният пакет на 
ЕС, след неговото преразглеждане 
през 2009, установява принципите за 
управление на спектъра. 
Радиочестотният спектър служи за 
задоволяване на най-различни 
обществени интереси в държавите 
членки. Тук съществуват редица
национални и регионални особености, 
които следва да се вземат под 
внимание. Поради това държавите 
членки следва да запазят също и
правото си да приемат мерки за 
организиране на своя радиочестотен 
спектър, които са необходими за
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услуги, като по този начин лиши 
гражданите и фирмите от 
повсеместни интегрирани 
висококачествени услуги и 
операторите на безжични 
широколентови съобщения от 
допълнителни приходи благодарение 
на нарасналата ефективност 
вследствие широкомащабни и по-
интегрирани дейности. Следователно 
предприемането на действия на 
равнище ЕС по отношение на 
определени аспекти на 
радиочестотния спектър следва да
съпътства развитието на широко 
интегрирано покритие на модерни 
безжични широколентови 
съобщителни услуги в целия ЕС. 
Същевременно държавите членки 
следва да запазят правото си да приемат 
мерки за организиране на своя 
радиочестотен спектър за целите на 
обществения ред, обществената 
сигурност и отбраната.

извършването на специални културни, 
обществени и аудиовизуални задачи. 
Наред с наземното радиоразпръскване 
и културния и творческия сектор 
това включва също така обществения 
ред и сигурност, както и отбраната.
Следователно действията на 
равнището на Съюза по отношение 
на някои аспекти от разпределението 
на радиочестотен спектър следва да 
продължават да подкрепят 
динамичния подход към управлението 
на спектъра, който признава 
компетентността на държавите 
членки в тази област и зачита 
културните, аудиовизуалните и 
медийните политики на всяка 
държава членка. В случай на 
конфликти между държавите членки 
във връзка с използването на 
радиочестотния спектър на 
Комисията се възлага координираща и 
допълваща роля за подпомагане на 
държавите – членки на ЕС.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Съгласуваността и 
последователността при правата за 
ползване на радиочестотния спектър 
следва да се подобрят, поне за 
честотните ленти, които са били 
хармонизирани за безжични, 
стационарни, такива с мигриращи 
потребители и мобилни широколентови 
съобщителни услуги. Това включва 
честотните ленти, посочени на равнище 
Международен съюз по 
далекосъобщения (ITU) за модерни 
системи за международни мобилни 
далекосъобщения (IMT), както и 

(20) Съгласуваността и 
последователността при правата за 
ползване на радиочестотния спектър 
следва да се подобрят за честотните 
ленти, които са били хармонизирани за 
безжични, стационарни, такива с 
мигриращи потребители и мобилни 
широколентови съобщителни услуги.
Това включва честотните ленти, 
посочени на равнище Международен 
съюз по далекосъобщения (ITU) за 
модерни системи за международни 
мобилни далекосъобщения (IMT), както 
и използваните за локални мрежи с 
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използваните за локални мрежи с 
достъп чрез радиовръзка (RLAN), като 
например 2,4 GHz и 5 GHz. Това следва 
да се отнася и за честотните ленти, 
които в бъдеще могат да бъдат 
хармонизирани за безжични 
широколентови съобщителни услуги
(например това предстои за 
честотните ленти от 700 MHz, 1,5 
GHz и 3,8-4,2 GHz), както е предвидено 
в член 3, буква б) от RSPP и в 
становището на Групата за 
политиката в областта на 
радиочестотния спектър (RSPG) 
относно „Стратегическите 
предизвикателства, пред които е 
изправена Европа в търсенето на 
отговор на нарастващото търсене на 
честотен спектър за безжичен 
широколентов достъп“, прието на 13 
юни 2013 г.;

достъп чрез радиовръзка (RLAN), като 
например 2,4 GHz и 5 GHz. Това следва 
да се отнася и за честотните ленти, 
които в бъдеще могат да бъдат 
хармонизирани за безжични 
широколентови съобщителни услуги в 
съответствие с 
Директива 2002/21/ЕО.

Обосновка

Допълнителното уточняване може да бъде тълкувано погрешно в смисъл че във връзка 
с това не е необходима процедурата за съвместно вземане на решение, предвидена в 
Директива 2002/21/ЕО (Рамкова директива). Въпросът, кои честотни ленти трябва 
да бъдат интегрирани в „координиран радиочестотен спектър“ представлява 
неизбежно политическо решение, а не техническа мярка за прилагане.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Що се отнася до другите основни 
съществени условия, с които могат да 
бъдат обвързани правата за ползване на 
радиочестотен спектър за безжичен 
широколентов достъп, то сближаването 
в прилагането в отделните държави 
членки на регулаторните принципи и 
критерии, които се определят с 

(24) Що се отнася до другите основни 
съществени условия, с които могат да 
бъдат обвързани правата за ползване на 
радиочестотен спектър за безжичен 
широколентов достъп, то сближаването 
в прилагането в отделните държави 
членки на регулаторните принципи и 
критерии, които се определят с 
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настоящия регламент, ще бъде 
подпомогнато посредством механизъм 
за координиране, чрез който Комисията 
и компетентните органи на останалите 
държави членки имат възможност 
предварително да изразят забележките 
си по разпределянето на правата за 
ползване на дадена държава членка и по 
този начин Комисията има 
възможност, като вземе предвид 
становищата на държавите членки, 
да отлага прилагането на всяко 
предложение, което изглежда не е в 
съответствие с правото на ЕС.

настоящия регламент, ще бъде 
подпомогнато посредством механизъм 
за координиране, чрез който Комисията 
и компетентните органи на останалите 
държави членки имат възможност 
предварително да изразят забележките 
си по разпределянето на правата за 
ползване на дадена държава членка.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36) В контекста на постепенния 
преход към изцяло базирани на IP 
мрежи, недостигът на продукти за 
свързаност, базирани на IP за 
различните класове услуги с 
гарантирано качество на услугата, 
което позволява комуникационни 
пътеки през множество мрежови 
домейни в мрежови граници, в една, но 
също и в няколко държави членки, 
спъва развитието на приложения, 
които разчитат на достъпа до други 
мрежи и по този начин ограничава 
технологичните иновации. Освен 
това настоящата ситуация не 
позволява масовото разпространение 
на ползите, свързани с управлението и 
предоставянето на базирани на IP 
мрежи и продукти за връзка с 
гарантирано качество на услугата, а 
именно подобрена сигурност, 
надеждност и гъвкавост, 
рентабилност и по-бързо 
предоставяне, което е от полза за 
операторите на мрежи, 

заличава се
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доставчиците на услуги и крайните 
ползватели. Необходим е прочее 
хармонизиран подход към 
проектирането и предоставянето на 
такива продукти при разумни 
условия, включително, когато е 
необходимо, възможност за 
кръстосани доставки от страна на 
съответните предприятия за 
електронни съобщителни услуги.

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 42

Текст, предложен от Комисията Изменение

(42) В случаите, когато разпоредбите 
в глави 4 и 5 на настоящия регламент 
разглеждат въпроси, свързани с 
крайните ползватели, тези 
разпоредби следва да се прилагат не 
само по отношение на 
потребителите, но и към други 
крайни ползватели, главно 
микропредприятия. По тяхно искане, 
крайните ползватели, различни от 
потребителите, следва да разполагат 
с възможността в индивидуални 
договори да договарят различни 
условия.

заличава се

Обосновка

„Краен ползвател“ и „потребител“ са сами по себе си вече различни понятия. 
Възможността за дерогация от разпоредбите на настоящия регламент, които не са 
ясно определени, отново създава правна несигурност.

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 45
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(45) Интернет се разви през последните 
десетилетия като отворена платформа за 
иновации с лесен достъп за крайните 
ползватели, доставчиците на 
съдържание и приложения и 
доставчиците на интернет.
Съществуващата регулаторна рамка на 
ЕС цели да гарантира на крайните 
ползватели достъпа до информация и 
възможността да я разпространяват или 
да ползват приложения и услуги по свой 
избор. Обаче докладът на Органа на 
европейските регулатори в областта на 
електронните съобщения (ОЕРЕС) 
относно практиките при управлението 
на трафика, публикуван през май
2012 г., и поръчаното от 
Изпълнителната агенция за 
потребителите и здравеопазването 
проучване относно функционирането на 
пазара за достъп до интернет и 
предоставяне на интернет услуги от 
гледната точка на потребителите, 
публикувано през декември 2012 г., 
показват, че значителен брой крайни 
ползватели са засегнати от някои 
практики за управление на трафика, 
които блокират или забавят
специфични приложения.

(45) Интернет се разви през последните 
десетилетия като отворена платформа за 
иновации с лесен достъп за крайните 
ползватели, доставчиците на 
съдържание и приложения и 
доставчиците на интернет. Равното 
третиране по принцип и 
недискриминацията при преноса на 
пакети с данни, независимо от 
съдържанието, услугата, 
приложението, произхода или целта, 
трябва да се осигури законодателно в 
целия ЕС, за да се гарантира, че всеки 
ползвател на интернет услуги има по 
принцип открит достъп до всяко 
съдържание, услуга или приложение 
от всякакъв вид в интернет или че 
сам може да ги предлага съгласно 
принципа на неутралност на 
мрежата. Операторите на мрежи за 
достъп подлежат на общо 
задължение за доставка на пакети от 
данни, като независимо от произхода 
и целта или от пренасяното 
съдържание, услуги и приложения 
предоставят на ползвателите 
преносни услуги с подходящо 
качество, съответстващо на 
технологичния напредък. 
Откритостта и 
недискриминационните 
характеристики на интернет са 
ключови двигатели на иновациите, 
средство за защита на свободата на 
медиите, на медийния плурализъм и 
на културното многообразие, както и 
на икономическата ефикасност. Тези 
основни характеристики служат за 
гарантиране на свободата и 
многообразието на мнения, на 
медиите и на културата. 
Съществуващата регулаторна рамка на 
ЕС цели да гарантира на крайните 
ползватели достъпа до информация и 
възможността да я разпространяват или 
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да ползват приложения и услуги по свой 
избор. Обаче докладът на Органа на 
европейските регулатори в областта на 
електронните съобщения (ОЕРЕС) 
относно практиките при управлението 
на трафика, публикуван през май
2012 г., и поръчаното от 
Изпълнителната агенция за 
потребителите и здравеопазването 
проучване относно функционирането на 
пазара за достъп до интернет и 
предоставяне на интернет услуги от 
гледната точка на потребителите, 
публикувано през декември 2012 г., 
показват, че значителен брой крайни 
ползватели са засегнати от някои 
практики за управление на трафика, 
които блокират или забавят определено 
съдържание, определени услуги или 
определени приложения. Тези 
тенденции изискват ясни правила, за 
да бъде установен принципът на 
неутралност на мрежата на равнище 
ЕС, за да се запази отвореният 
характер на интернет и да се избегне 
разпокъсването на единния пазар от 
мерките на отделни държави членки. 
Отвореният интернет, 
функциониращ съгласно принципа за 
полагане на максимални усилия, не 
трябва да бъде повлиян отрицателно 
чрез разработването на други 
продукти и услуги.

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 46

Текст, предложен от Комисията Изменение

(46) Свободата на крайните ползватели 
да имат достъп до и да разпространяват 
информация, както и законно
съдържание, да работят с приложения и 
да ползват услуги по техен избор зависи 
от спазването на съответното 

(46) Правото на крайните ползватели 
да имат достъп до и да разпространяват 
информация, както и съдържание, да 
работят с приложения и да ползват 
услуги по техен избор зависи от 
спазването на съответното европейско и 
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европейско и национално 
законодателство. Настоящият 
регламент определя граници за 
всякакви ограничения на тази свобода 
от страна на доставчиците на 
обществени електронни 
съобщителни услуги, но без да се 
засягат други разпоредби от 
законодателството на ЕС, 
включително тези относно 
авторското право и Директива 
2000/31/ЕО.

национално законодателство.

Обосновка

Позоваването на европейското законодателство и на законодателството на 
държавите членки е достатъчно. Допълнителното уточняване би могло да се тълкува 
погрешно.

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 47

Текст, предложен от Комисията Изменение

(47) В един отворен интернет, 
доставчиците на обществени 
електронни съобщителни услуги следва, 
в рамките на договорно установени 
ограничения на обема от данни и 
скорости на услуги за интернет 
достъп, да не блокират, забавят, 
влошават качеството или налагат 
ограничения на определено 
съдържание, приложения или услуги, 
или на конкретни части от тях, освен в 
случаите на ограничен брой разумни 
мерки за управление на трафика.
Подобни мерки следва да бъдат 
прозрачни, пропорционални и 
недискриминационни. Разумното 
управление на трафика обхваща 
предотвратяването или 
възпрепятстването на тежки 
престъпления, включително 

(47) В един отворен интернет, 
доставчиците на обществени 
електронни съобщителни услуги не 
трябва да изтриват, блокират, 
забавят, влошават качеството или
предпочитат определено съдържание, 
приложения или услуги, или на 
конкретни части от тях, освен в 
случаите на ясно определен в 
настоящия регламент и конкретно 
мотивиран брой разумни мерки за 
управление на трафика. Мерките за 
управление на трафика трябва да 
бъдат прозрачни, необходими и
пропорционални. Те могат да се 
считат за пропорционални само 
когато  еднаквите видове трафик се 
третират еднакво. Следва да се
забрани всяка дискриминация спрямо 
определено съдържание, приложения 
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доброволни действия на 
доставчиците да попречат на 
достъпа до и разпространението на 
детска порнография. Свеждането до 
минимум на последствията от 
претоварването на мрежата следва 
да се смята за разумно действие, при 
условие че претоварването на 
мрежата е временно или при 
изключителни обстоятелства.

или услуги чрез използването на цени 
или дискриминационни условия, 
свързани с обема и скоростта на 
данните.

Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 47 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(47a) Настоящият регламент не 
засяга разпоредбите на Директива 
2002/58/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета от 12 юли 2002 г. 
относно обработката на лични данни 
и защита на правото на 
неприкосновеност на личния живот в 
сектора на електронните 
комуникации (Директива за правото 
на неприкосновеност на личния 
живот и електронните 
комуникации).

Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 48

Текст, предложен от Комисията Изменение

(48) Тарифите, изчислявани на база 
обем на трафика следва да се смятат за 
съвместими с принципа на отворения 
интернет, дотогава докато позволяват на 
крайните ползватели да изберат 
тарифата, съответстваща на нормалното 

(48) Тарифите, изчислявани на база 
обем на трафика следва да се смятат за 
съвместими с принципа на отворения 
интернет, дотогава докато позволяват на 
крайните ползватели да изберат 
тарифата, съответстваща на нормалното 
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им потребление на данни въз основа на 
ясна информация относно условията и 
последствията от този избор.
Същевременно подобни тарифи следва 
да позволяват на доставчиците на 
обществени електронни съобщителни 
услуги да адаптират по-добре 
капацитета на мрежата предвид 
очакваните обеми от данни. От 
съществено значение е крайните 
ползватели да разполагат с цялата 
информация преди да изразят съгласие с 
каквито и да е ограничения на обема от 
данни, на скоростта или с приложимите 
тарифи, да могат по всяко време да 
следят потреблението си и, ако поискат, 
лесно да се сдобиват с увеличение на 
лимита, за който са абонирани.

им потребление на данни въз основа на 
ясна информация относно условията и 
последствията от този избор.
Същевременно подобни тарифи следва 
да позволяват на доставчиците на 
обществени електронни съобщителни 
услуги да адаптират по-добре 
капацитета на мрежата предвид 
очакваните обеми от данни. От 
съществено значение е крайните 
ползватели да разполагат с цялата 
информация преди да изразят съгласие с 
каквито и да е ограничения на обема от 
данни, на скоростта или с приложимите 
тарифи, да могат по всяко време да 
следят потреблението си и, ако поискат, 
лесно да се сдобиват с увеличение на 
лимита, за който са абонирани, и по 
недискриминационен начин да се 
прилагат ограничения в обема на 
интернет трафика независимо от 
подателя, получателя, вида, 
съдържанието, услугата или 
приложението в съответствие с 
принципа за неутралност на 
мрежата.

Изменение 14

Предложение за регламент
Съображение 49

Текст, предложен от Комисията Изменение

(49) Налице е и търсене при крайните 
ползватели на услуги и приложения, 
които изискват по-високо и 
гарантирано качество на услугата от 
страна на доставчиците на обществени 
електронни съобщителни услуги или от 
страна на доставчиците на съдържание, 
приложения или услуги. Такива услуги 
могат да включват inter alia, излъчване 
по интернет протокол (телевизия по 
интернет протокол), видеоконферентни 
връзки и някои свързани със 

(49) Налице е и търсене при крайните 
ползватели на услуги и приложения, 
които изискват по-високо качество на 
услугата от страна на доставчиците на 
обществени електронни съобщителни 
услуги или от страна на доставчиците на 
съдържание, приложения или услуги.
Такива услуги могат да включват inter 
alia излъчване по интернет протокол
(телевизия по интернет протокол), 
видеоконферентни връзки, игри и някои 
свързани със здравеопазването 
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здравеопазването приложения.
Крайните ползватели също следва да 
разполагат със свободата да сключват 
договори за предоставяне на 
специализирани услуги с по-високо 
качество било с доставчиците на 
обществени електронни съобщителни 
услуги, било с доставчиците на 
съдържание, приложения и услуги.

приложения. Крайните ползватели също 
следва да разполагат със свободата да 
сключват договори на доброволна 
основа за предоставяне на 
специализирани услуги с по-високо 
качество било с доставчиците на 
обществени електронни съобщителни 
услуги, било с доставчиците на 
съдържание, приложения и услуги.
Когато се сключват такива 
споразумения с интернет доставчик, 
този доставчик гарантира, че по-
високото качество не е за сметка на 
ефективността, финансовата 
достъпност или качеството на 
услугите по предоставяне на достъп 
до интернет и че не се ограничава 
неутралността на мрежите. 
Специализираните услуги обаче следва 
да останат изключение и не следва да 
се пускат на пазара или да се 
използват масово като заместник на 
услугата по предоставяне на 
интернет достъп.

Изменение 15

Предложение за регламент
Съображение 50

Текст, предложен от Комисията Изменение

(50) Освен това е налице търсене от 
страна на доставчиците на приложения, 
съдържание и услуги за предоставяне на 
преносни услуги, разчитащи на гъвкави
параметри на качеството, включително 
по-ниски нива на приоритет за 
трафика, който не е спешен. 
Необходимо е доставчиците на 
съдържание, приложения и на услуги да 
имат възможността да договарят такива
гъвкави параметри на качеството с 
доставчиците на обществени 
електронни съобщителни услуги с оглед 
предоставянето на специализирани 
услуги и се очаква тази възможност 

(50) Освен това е налице търсене от 
страна на доставчиците на приложения, 
съдържание и услуги за предоставяне на 
преносни услуги, разчитащи на 
параметри на качеството. С оглед на 
предоставянето на специализирани 
услуги в затворени мрежи е
необходимо доставчиците на 
съдържание, приложения и на услуги да 
имат възможността да договарят такива
специфични параметри на качеството с 
доставчиците на обществени 
електронни съобщителни услуги за 
ограничена група ползватели. Това би 
могло да стимулира разработването на 
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да играе важна роля при
разработването на нови услуги, като 
например междумашинната 
комуникация. Същевременно подобна 
гъвкавост би позволила на
доставчиците на обществени 
електронни съобщителни услуги да 
регулират по-добре трафика и да 
предотвратяват претоварването на 
мрежата. Доставчиците на 
съдържание, приложения и услуги и 
доставчиците на обществени 
електронни съобщителни услуги 
следва да са в състояние свободно да 
сключват специални договори за 
услуги на определено ниво на качество 
на услугата, доколкото тези 
споразумения не навреждат сериозно 
на общото качество на услугите за 
достъп до интернет.

нови услуги, като например 
междумашинната комуникация.
Специализираните услуги не трябва 
да вредят на качеството на услугите 
за достъп до интернет, нито да се 
предлагат на пазара или да се 
използват вместо интернет. Те са 
допустими само когато за това 
съществува доказана техническа и 
фактическа потребност, която 
надхвърля собствения икономически
интерес, за да може да се предложат 
критични в реално време приложения 
със специфични параметри на 
качеството. В случай че 
специализираните услуги се предлагат 
или пускат на пазара от оператори 
на мрежи за достъп, те подлежат на 
задължението да предлагат 
същевременно услуга за достъп до 
отворен интернет в съответствие с 
принципа за неутралност на 
мрежата и по смисъла на 
съображение 45 и те не могат да 
вредят на нейното качество. Всички 
услуги на отворения интернет 
подлежат на принципа за полагане на 
максимални усилия.

Изменение 16

Предложение за регламент
Съображение 51

Текст, предложен от Комисията Изменение

(51) Националните регулаторни органи 
играят ключова роля за това крайните 
ползватели да разполагат ефективно с 
възможността да упражняват тази 
свобода и да разполагат с достъп до 
отворен интернет. За тази цел 
националните регулаторни органи 
следва да имат задължения за 
мониторинг и докладване и да 

(51) Националните регулаторни органи 
играят ключова роля за това крайните 
ползватели да разполагат ефективно с 
възможността да разполагат с достъп до 
отворен интернет. За тази цел 
националните регулаторни органи 
следва да имат задължения за 
мониторинг и докладване и да 
гарантират, че доставчиците на 
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гарантират, че доставчиците на 
обществени електронни съобщителни 
услуги спазват правилата и че е налице 
недискриминационен достъп до 
интернет услуги с високо качество, 
което не е влошено от специализирани 
услуги. В оценката си за евентуално 
общо влошаване на услугите за достъп 
до интернет националните регулаторни 
органи следва ползват параметри за 
качество, като срокове и надеждност
(закъснение, колебание, загуба на 
пакети), равнища и ефект от 
претоварването в мрежата, 
действителни спрямо обявени скорости, 
показатели на услугите за достъп до 
интернет в сравнение със 
специализирани услуги и качеството във 
възприятието на крайните ползватели.
Националните регулаторни органи 
следва да разполагат с правомощия да 
налагат изисквания за минимално 
качество на услугите на всички или на 
отделни доставчици на обществени 
електронни съобщителни услуги, ако 
това е нужно, за да се предотврати общо 
влошаване/намаляване на качеството на 
достъпа до интернет услуги.

обществени електронни съобщителни 
услуги спазват правилата и че е налице 
недискриминационен достъп до 
интернет услуги с високо качество, 
което не е влошено от специализирани 
услуги. Националните регулаторни 
органи следва да създадат ясни и 
разбираеми механизми за известяване 
и обезщетение за крайните 
ползватели, изложени на 
дискриминация, ограничаване или 
намеса в онлайн съдържание, услуги 
или приложения. В оценката си за 
евентуално общо влошаване на услугите 
за достъп до интернет националните 
регулаторни органи следва ползват 
параметри за качество, като срокове и 
надеждност (закъснение, колебание, 
загуба на пакети), равнища и ефект от 
претоварването в мрежата, 
действителни спрямо обявени скорости, 
показатели на услугите за достъп до 
интернет в сравнение със 
специализирани услуги и качеството във 
възприятието на крайните ползватели.
Националните регулаторни органи 
следва да разполагат с правомощия да 
налагат изисквания за минимално 
качество на услугите на всички или на 
отделни доставчици на обществени 
електронни съобщителни услуги, ако 
това е нужно, за да се предотврати общо 
влошаване/намаляване на качеството на 
достъпа до интернет услуги.

Изменение 17

Предложение за регламент
Съображение 68

Текст, предложен от Комисията Изменение

(68) За да се отчитат пазарните и 
технологични промени, на Комисията 
следва да се делегира правомощието 
да приема актове в съответствие с 
член 290 от Договора за 

заличава се
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функционирането на Европейския 
съюз във връзка с адаптирането на 
приложение V. От особена важност е 
по време на подготвителната си 
работа Комисията да провежда 
подходящи консултации, 
включително на експертно равнище. 
При подготовката и изготвянето на 
делегираните актове Комисията 
следва да осигури едновременното и 
своевременно предаване на 
съответните документи по подходящ 
начин на Европейския парламент и 
Съвета.

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – буква д а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дa) да гарантират, че целият 
интернет трафик се третира равно, 
без проява на дискриминация, 
ограничение или намеса, независимо 
от неговия подател, получател, вид, 
съдържание, устройство, услуга или 
приложение;

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 2 – точка 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) „хармонизиран радиочестотен 
спектър за безжични широколентови 
съобщителни услуги“ означава 
радиочестотния спектър, спрямо който 
условията за наличност и ефективно 
използване са хармонизирани на 
равнище ЕС, по-специално съгласно 

(8) „хармонизиран радиочестотен 
спектър за безжични широколентови 
съобщителни услуги“ означава 
радиочестотния спектър, спрямо който 
условията за наличност и ефективно 
използване са хармонизирани на 
равнище ЕС, съгласно разпоредбите и 
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Решение 676/2002/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета27, и който служи 
за електронни съобщителни услуги, 
различни от радиоразпръскване;

процедурите, предвидени в Директива 
2002/21/ЕО, и съгласно Решение 
676/2002/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета27, и който служи за 
електронни съобщителни услуги, 
различни от радиоразпръскване;

__________________ __________________
27 Решение № 676/2002/ЕO на 
Европейския парламент и на Съвета от 7 
март 2002 година относно 
регулаторната рамка за политиката на 
Европейската общност в областта на 
радиочестотния спектър (Решение за 
радиочестотния спектър) (ОВ L 108,
24.4.2002 г., стр. 1).

27 Решение № 676/2002/ЕO на 
Европейския парламент и на Съвета от 7 
март 2002 година относно 
регулаторната рамка за политиката на 
Европейската общност в областта на 
радиочестотния спектър (Решение за 
радиочестотния спектър) (ОВ L 108,
24.4.2002 г., стр. 1).

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 2 – точка 11 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11a) „принцип за полагане на 
максимални усилия“ означава да се 
гарантира, че заявленията за 
предаване на данни се обслужват в 
хронологичния ред на тяхното 
постъпване във възможно най-кратък 
срок и независимо от съдържанието, 
услугата, приложението, произхода 
или целта;

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 2 – точка 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) „продукт за връзка с гарантирано 
качеството на услугата (ГКУ)“ 
означава продукт, който се 
предоставя чрез обмен през интернет 
протокол (IP) и който позволява на 

заличава се
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потребителите да осъществяват 
канал за връзка през IP между точка 
на свързване и една или няколко 
крайни точки на стационарна мрежа, 
и който осигурява също определени 
показатели на мрежата от крайна 
точка до крайна точка за 
предоставяне на специфични услуги 
на крайните ползватели въз основа на 
предоставяното определено 
гарантирано качество на услугата, на 
базата на конкретни параметри;

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 2 – точка 12 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12a) „мотивирано управление на 
трафика“ означава управление на 
трафика, което чрез дерогация от 
принципа за полагане на максимални 
усилия е допустимо, когато се налага 
от технически съображения и е в 
съответствие с основните принципи 
на необходимост, целесъобразност, 
гарантиране на ефикасността, 
недискриминация и прозрачност, 
както и на останалите предпоставки 
на настоящия регламент;

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 2 – точка 12 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12б) „неутралност на мрежата“ 
означава принципа на равно 
третиране на целия интернет 
трафик, без проява на дискриминация, 
ограничение или намеса, независимо 
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от неговия подател, получател, вид, 
съдържание, устройство, услуга или 
приложение;

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 2 – точка 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

14) „услуга за достъп до интернет“ 
означава обществено достъпна 
електронна съобщителна услуга, която 
предоставя възможност за връзка с 
интернет и съответно връзка между
практически всички крайни точки, 
свързани с интернет, независимо от 
вида на използваната мрежова 
технология;

14) „услуга за достъп до отворен
интернет“ означава обществено 
достъпна електронна съобщителна 
услуга, която предоставя възможност за 
връзка с интернет и съответно връзка 
между всички крайни точки, свързани с 
интернет, независимо от вида на 
използваната мрежова технология;
държавите членки определят разумни 
минимални изисквания за качеството 
на услугите за достъп до отворен 
интернет, които се развиват 
непрекъснато в съответствие с 
технологичния напредък; услугата за 
достъп до отворен интернет дава 
възможност на крайните ползватели 
да използват всички интернет 
базирани приложения съгласно 
принципа за полагане на максимални 
усилия; като единствена дерогация е 
допустимо пропорционално, 
мотивирано управление на трафика 
тогава, когато са налице ясно 
определени предпоставки за неговото 
прилагане;

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 2 – точка 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

15) „специализирана услуга“ означава 15) „специализирана услуга“ означава 
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електронна съобщителна услуга или 
всяка друга услуга, която осигурява 
възможност за достъп до специфично
съдържание, приложения или услуги, 
или до комбинация от тях, и чиито 
технически характеристики се 
следят от край до край, или осигурява 
възможност да се изпращат или 
получават данни до или от определен 
брой страни или крайни точки; тя не 
се предлага на пазара или не е широко 
използвана вместо услугата за достъп 
до интернет;

електронна съобщителна услуга, 
особено базирана на IP, или всяка 
друга услуга, която се предоставя и 
извършва само в рамките на 
затворени и строго контролирани 
електронни съобщителни мрежи и не 
се предлага на пазара вместо 
интернет, не е използвана вместо 
интернет или не е функционално 
идентична със съдържание, 
приложения или услуги на отворения 
интернет; специална услуга е 
допустима само когато от нея 
съществува доказана техническа и 
фактическа потребност, която 
надхвърля собствения икономически 
интерес, за да може да се предложат 
критични в реално време или 
специално осигурени приложения със 
специфични и гарантирани 
параметри на качеството; за тях са 
характерни ясно определени и 
гарантирани, съгласувани за 
съответната услуга параметри за 
качество, които подлежат на 
непрекъснато управление от край до 
край от доставчика на 
специализираната услуга до крайния 
абонат; една специализирана услуга 
не трябва да бъде ограничавана до 
една контролирана от доставчика ѝ
крайна точка;

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Настоящият раздел се прилага за 
хармонизирания радиочестотен спектър 
за безжични широколентови 
съобщителни услуги.

(1) Настоящият раздел се прилага за 
хармонизирания радиочестотен спектър 
за безжични широколентови 
съобщителни услуги в съответствие с 
Директива № 2009/140/ЕО и Решение 
№ 676/2002/ЕО на Европейския 
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парламент и на Съвета и при 
отчитане на разпоредбите на членове 
8а и 9 от Директива 2002/21/ЕО.

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Настоящият раздел не засяга правото 
на държавите членки да се възползват от 
такси, наложени с цел осигуряване на 
оптимално използване на ресурсите на 
радиочестотния спектър в съответствие 
с член 13 от Директива 2002/20/ЕО и да 
организират и използват своя 
радиочестотен спектър за целите на 
обществения ред, обществената 
сигурност и отбраната.

(2) Настоящият раздел не засяга правото 
на държавите членки да се възползват от 
такси, наложени с цел осигуряване на 
оптимално използване на ресурсите на 
радиочестотния спектър в съответствие 
с член 13 от Директива 2002/20/ЕО и да 
организират и използват своя 
радиочестотен спектър за целите на 
обществения ред, обществената 
сигурност, отбраната и целите от общ 
интерес, като насърчаването на 
културното и езиковото многообразие 
и медийния плурализъм онлайн и 
офлайн, както и интересите на 
всички ползватели на 
радиочестотния спектър.

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 9 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Националните компетентни органи в 
областта на радиочестотния спектър 
способстват за развитието на безжично 
пространство, в което инвестиции и 
конкурентни условия за 
високоскоростни безжични 
широколентови съобщителни услуги се 
допълват и което позволява планиране и 
предоставяне на интегрирани 
многотериториални мрежи и услуги и 

(1) Без да се засяга защитата на 
целите от общ интерес съгласно 
член 9, параграф 4 от 
Директива 2002/21/ЕО, националните 
компетентни органи в областта на 
радиочестотния спектър способстват за 
развитието на безжично пространство, в 
което инвестиции и конкурентни 
условия за високоскоростни безжични 
широколентови съобщителни услуги се 
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икономии от мащаба, като по този 
начин се насърчават иновациите, 
икономическия растеж и дългосрочния 
интерес на крайните ползватели.

допълват и което позволява планиране и 
предоставяне на интегрирани 
многотериториални мрежи и услуги и 
икономии от мащаба, като по този 
начин се насърчават иновациите, 
икономическия растеж и дългосрочния 
интерес на крайните ползватели.
Необходимо е да се вземе предвид по 
подходящ начин възможността за 
създаване на мултифункционални 
мрежи, които обединяват на една 
платформа технологии за 
радиоразпръскване и мобилни 
телефони.

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 4 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) гарантиране на широко 
териториално покритие на 
високоскоростни безжични 
широколентови мрежи и висока степен 
на проникване и потребление на 
свързаните с тях услуги.

д) гарантиране на ефикасно ползване на
спектъра, за да се посрещне 
нарастващото търсене на
високоскоростни безжични 
широколентови мрежи, като 
същевременно се отчита 
общественият интерес и социалната, 
културната и икономическата 
стойност на спектъра като цяло.

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 4 – буква д а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дa) предотвратяване на вредни 
смущения, включително на 
възможността да се предвиждат 
задължения за разрешаване на 
проблеми, свързани със смущенията, с 
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други ползватели и за поемане на 
възникващите в резултат на това 
разходи.

Обосновка

Предотвратяването на смущения е важна регулаторна цел. Следователно те трябва 
да се вземат предвид при определянето на режимите и условията за издаване на 
разрешения.

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 4 – буква д а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дa) гарантиране на това, че всяка 
промяна в политиката по отношение 
на ефикасното ползване на спектъра 
взема под внимание нейното 
въздействие върху обществения 
интерес по отношение на 
смущенията и разходите.

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) техническите характеристики на 
различните налични радиочестотни 
ленти,

a) техническите характеристики и 
настоящото и планираното 
използване на различните налични 
радиочестотни ленти;
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Изменение 33

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – буква a а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) ефикасно използване на честотни 
ленти, които вече са предоставени за 
използване от мобилни 
широколентови услуги;

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) най-ефикасното използване на 
радиочестотния спектър, в съответствие 
с член 9, параграф 4, буква б), като 
отчитат характеристиките на 
радиочестотната лента или ленти;

a) най-ефикасното използване на 
радиочестотния спектър, в съответствие 
с член 9, параграф 4, буква б), като 
отчитат характеристиките на 
радиочестотната лента или ленти и 
настоящото и планираното 
използване;

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква a а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) за отчитане на възникващите за 
съществуващия ползвател разходи във 
връзка с премахването на честотния 
обхват;
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Изменение 36

Предложение за регламент
Член 11 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Когато техническите условия за 
предоставяне и ефективно използване 
на хармонизиран радиочестотен спектър 
за безжични широколентови 
съобщителни услуги позволяват 
използването на въпросния 
радиоспектър съгласно режим за общо 
разрешение, националните компетентни 
органи избягват да налагат каквото и да 
било допълнително условие и не 
позволяват каквото и да е алтернативно 
използване да пречи на ефективното 
прилагане на такъв хармонизиран 
режим.

(1) Когато техническите условия за 
предоставяне и ефективно използване 
на хармонизиран радиочестотен спектър 
за безжични широколентови 
съобщителни услуги позволяват 
използването на въпросния 
радиоспектър съгласно режим за общо 
разрешение, националните компетентни 
органи избягват да налагат каквото и да 
било допълнително условие и не 
позволяват каквото и да е алтернативно 
използване да пречи на ефективното 
прилагане на такъв хармонизиран 
режим. Не се засягат разпоредбите на 
член 2, параграф 8.

Обосновка

Без позоваването на член 2, параграф 8 (в редакцията на изменението) би могло да се 
затрудни осъществяването на възможни или желани сценарии за „съвместно 
използване“.

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) да посочи срока на валидност на 
всяко от съществуващите права на 
ползване на хармонизирани 
радиочестотни ленти, различни от 
тези за безжичните широколентови 
съобщителни услуги, или, в случай на 
безсрочни права, срока, до който 
правото за ползване ще бъде изменено, 
за да позволи предоставянето на 
безжични широколентови 
съобщителни услуги.

заличава се
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Обосновка

Разпоредбата осуетява необходимата правна сигурност за всички настоящи 
притежатели на права, които са направили вече дългосрочни инвестиции с увереност 
в и въз основа на съществуващото право.

Изменение 38

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) Параграф 2 не засяга 
разпоредбите на член 9, 
параграфи 3 и 4 от 
Директива 2002/21/ЕО.

Изменение 39

Предложение за регламент
Член 13 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Когато даден компетентен 
национален орган смята да подчини 
ползването на радиочестотен спектър на 
общо разрешение или да предостави 
индивидуални права за ползване на 
радиочестотен спектър, или да измени 
права и задължения във връзка с 
ползването на радиочестотен спектър в 
съответствие с член 14 от 
Директива 2002/20/ЕО, той представя 
своята проектомярка заедно с мотивите 
за това едновременно на Комисията и на 
компетентните органи за 
радиочестотния спектър на другите 
държави членки, приключване на 
обществената консултация по член 6 от 
Директива 2002/21/ЕО, ако е 
приложимо, и във всеки случай 
обезателно на етап проект, което 
осигурява на Комисията и на 
компетентните органи на останалите 

(1) Когато даден компетентен 
национален орган смята да подчини 
ползването на радиочестотен спектър на 
общо разрешение или да предостави 
индивидуални права за ползване на 
радиочестотен спектър, или да измени 
права и задължения във връзка с 
ползването на радиочестотен спектър за 
безжични широколентови услуги в 
съответствие с член 14 от 
Директива 2002/20/ЕО, той представя 
своята проектомярка заедно с мотивите 
за това едновременно на Комисията и на 
компетентните органи за 
радиочестотния спектър на другите 
държави членки, приключване на 
обществената консултация по член 6 от 
Директива 2002/21/ЕО, ако е 
приложимо, и във всеки случай 
обезателно на етап проект, което 
осигурява на Комисията и на 



PE522.810v02-00 32/50 AD\1015295BG.doc

BG

държави членки достатъчно и стабилна
информация по всички важни въпроси.

компетентните органи на останалите 
държави членки достатъчно и стабилна 
информация по всички важни въпроси.

Изменение 40

Предложение за регламент
Член 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

[…] заличава се

Изменение 41

Предложение за регламент
Член 20 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията може да приема актове за 
изпълнение за определяне на единни 
технически и методически правила 
относно прилагането на един или повече 
на европейските продукти за достъп по 
смисъла на членове 17 и 19, на 
приложение I, точки 2 и 3 и на 
приложение II, в съответствие със 
съответните критерии и параметри, 
посочени в тях. Тези актове за 
изпълнение се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 
член 33, параграф 2.

2. Комисията може да приема актове за 
изпълнение за определяне на единни 
технически и методически правила 
относно прилагането на един или повече 
на европейските продукти за достъп по 
смисъла на член 17 и на приложение I, 
точки 2 и 3, в съответствие със 
съответните критерии и параметри, 
посочени в тях. Тези актове за 
изпълнение се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 
член 33, параграф 2.

Изменение 42

Предложение за регламент
Член 23 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Свободно предоставяне и ползване на
достъп до отворен интернет и разумно 

Достъп до отворен интернет, 
специализирана услуга и разумно, 
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управление на трафика мотивирано управление на трафика

Изменение 43

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Крайните ползватели свободно
ползват и разпространяват информация 
и съдържание, работят с приложения и 
ползват услуги по свой избор.

(1) Достъпът до отворен интернет се 
гарантира всеобхватно съгласно 
член 2, параграф 14, за да се даде 
възможност на крайните
потребители посредством услугата 
им за достъп до свободен интернет да
ползват и разпространяват всякаква
информация и съдържание по свой 
избор, да работят с приложения и да
ползват услуги, както и терминални 
устройства по свой избор, независимо 
от източника или целта на тази 
информация, съдържанието, 
приложенията или услугите.

Операторите на мрежи за достъп 
подлежат на общо задължение за 
доставка в съответствие с принципа 
за полагане на максимални усилия. 
Доставчиците на достъп до 
интернет няма да ограничават, нито 
ще предотвратяват използването от 
крайни ползватели на терминално 
оборудване за достъп и 
разпространение на информация, 
както и на съдържание посредством 
своята услуга за достъп до интернет. 
Това не засяга правата на държавите 
членки да предоставят индивидуални 
права на ползване в съответствие с 
член 5 от Директива 2002/20/ЕО. 

Крайните ползватели са свободни да 
сключват споразумения относно обема 
от данни и скоростите с доставчиците на 
услуги за достъп до интернет и в 
съответствие с всякакви такива 
споразумения по отношение на обема 

Крайните ползватели са свободни да 
сключват споразумения относно обема 
от данни и скоростите с доставчиците на 
услуги за достъп до интернет при 
надлежно отчитане на принципа за 
неутралност на мрежата. 
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от данни, да се ползват от всякакви 
оферти на доставчици на интернет 
съдържание, приложения и услуги.

Доставчиците на услуги за достъп до 
интернет рекламират своя 
минимален обем и скорост на 
данните, които те гарантирано 
могат да предоставят, а не 
максималната си скорост.

В споразуменията относно обема от 
данни и скоростите не трябва 
определено съдържание, услуги или 
приложения да се изважда от обема 
на потреблението или след 
изразходването на договорения обем 
от данни да се изключва от 
ограничаването на скоростта.

Обосновка

Достъпът до отворен, недискриминационен интернет трябва да се формулира като 
право, а не като свобода, и отвореният интернет, който е резултат от полагането 
на максимални усилия, с достъп до всички услуги, информация, съдържание и 
приложения трябва да се установи като правило.

Изменение 44

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Крайните ползватели са свободни 
също да договарят с доставчиците на 
обществени електронни съобщителни 
услуги или с доставчиците на 
съдържание, приложения и услуги 
предоставянето на специализирани 
услуги с по-високо качество.

Доставчиците на обществени 
електронни съобщителни услуги или 
доставчиците на съдържание, 
приложения и услуги могат да 
предлагат на ограничен кръг от 
ползватели с контролиран достъп
предоставянето на специализирани 
услуги посредством затворена 
електронна съобщителна мрежа.
Специализираните услуги не трябва 
да се предлагат на пазара или да се 
използват вместо интернет или да 
бъдат функционално идентични със 
съдържанието, приложенията или 
услугите на отворения интернет.

Когато се сключват такива 
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споразумения с интернет доставчик, 
този доставчик гарантира, че по-
високото качество на услугата не 
ограничава ефективността, 
финансовата достъпност или 
качеството на услугите по 
предоставяне на достъп до интернет.

Изменение 45

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

С цел да се позволи предоставянето на 
специализирани услуги на крайните 
ползватели, доставчиците на 
съдържание, приложения и услуги и 
доставчиците на обществени 
електронни съобщителни услуги са 
свободни да се споразумяват помежду 
си относно преноса на съответните 
обеми от данни или трафик като 
специализирани услуги с определено 
качество или резервиран капацитет. 
Предоставянето на специализирани 
услуги не влошава периодично или 
непрекъснато общото качество на 
услугите за достъп до интернет.

Предоставянето на специализирани 
услуги не влошава качеството на 
услугите за достъп до интернет. Освен 
това тези услуги не вредят на 
съществуващите, общопризнати 
технически стандарти и тяхното 
по-нататъшно разработване и не 
влошават общата ефективност, 
финансовата достъпност или 
качеството на услугите за достъп до 
отворен интернет. 
Специализираните услуги се 
предлагат само ако мрежовият 
капацитет е достатъчен, за да се 
предоставят такива услуги в 
допълнение към достъпа до отворен 
интернет.

Специализираните услуги са 
допустими само когато от тях 
съществува доказана техническа и 
фактическа потребност, която 
надхвърля икономическия собствен 
интерес, за да може да се предложат 
критични в реално време или 
специално осигурени приложения със 
специфични параметри на 
качеството.

Ползването на търговски оферти от 
крайни ползватели или от 
доставчици на съдържание или 
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приложения с цел подкрепа на 
специализирани услуги следва да бъде 
на доброволна и недискриминационна 
основа. Когато мрежовият 
капацитет се споделя между 
услугите за достъп до интернет и 
специализираните услуги, 
доставчикът на тези услуги 
публикува ясни и недвусмислени 
критерии въз основа на това какъв 
мрежови капацитет се споделя.

Изменение 46

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Операторите на мрежи за достъп, 
които същевременно предлагат или 
пускат на пазара специализирани 
услуги, подлежат на задължение за 
предлагане на услуга за достъп до 
отворен интернет съгласно член 2, 
параграф 14. Те не могат да 
дискриминират други доставчици на 
съдържание, които разчитат на 
транспортните услуги на оператора 
на мрежата, и са длъжни да 
предлагат за тази услуга прозрачни и 
обичайни търговски цени.

Изменение 47

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да могат националните органи да 
оценяват подобни потенциални  
материални вреди, доставчиците на 
електронни съобщителни мрежи, или 
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доставчиците на съдържание, 
приложения и услуги, предават на 
националните органи при поискване 
точна информация относно 
капацитетите, заделен за двата вида 
услуги.

Изменение 48

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Вертикално интегрираните 
доставчици на обществени 
електронни комуникации не 
дискриминират по никакъв начин 
трафика, генериран от доставчиците 
на съдържание, услуги или 
приложения, които предоставят 
съдържание, услуги или приложения, 
конкурентни на собствените им 
услуги или на услуги, които самите те 
доставят на основата на договори за 
изключителни права.

Изменение 49

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Упражняването на свободите по 
параграфи 1 и 2 се улеснява чрез 
предоставянето на изчерпателна
информация в съответствие с член 25, 
параграф 1, член 26, параграф 2 и
член 27, параграфи 1 и 2.

(4) Крайните ползватели, 
доставчиците на съдържание, 
приложения и услуги, включително в 
медийния и културния сектор, и 
правителствата на всички равнища 
получават пълна информация в 
съответствие с член 20, параграф 2, 
член 21, параграф 3 и член 21а от 
Директива 2002/22/ЕО и в 
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съответствие с член 25, параграф 1,
член 26, параграф 2 и член 27, 
параграфи 1 и 2 от настоящия 
регламент, включително информация 
за предприети разумни мерки за 
управление на трафика, които могат 
да влошат достъпа и 
разпространението на информация, 
съдържание, приложения и услуги 
съгласно параграфи 1 и 2.

Изменение 50

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) В рамките на всякакви договорни 
обеми от данни или скорости за 
достъп до интернет услуги,
доставчиците на услуги за достъп до 
интернет не ограничават свободите по 
параграф 1, като блокират, забавят, 
влошават качеството или поставят 
ограничения на определено 
съдържание, приложения или услуги, 
или на конкретни класове от тях, 
освен в случаите, когато е необходимо 
да се приложат разумни мерки за 
управление на трафика. Разумните 
мерки за управление на трафика 
трябва да бъдат прозрачни, 
недискриминационни, 
пропорционални и необходими за:

(5) Доставчиците на услуги за достъп до 
интернет не ограничават разпоредбите 
на параграф 1, по-специално:

– като изтриват, блокират, забавят, 
влошават качеството или поставят 
ограничения на определено 
съдържание, приложения, услуги или 
терминални устройства или на 
конкретни класове от тях,

– като отдават приоритет на 
определено съдържание, приложения, 
услуги или терминални устройства 
или конкретни класове от тях или
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– като сключват специални ценови 
споразумения с крайния ползвател, 
които правят достъпа до определено 
съдържание, приложения, услуги или 
терминални устройства или на 
конкретни класове от тях, 
икономически по-непривлекателен, 

a) изпълнение на нормативна 
разпоредба или съдебно решение, или 
за предотвратяването или 
възпрепятстването на тежки 
престъпления;

с изключение на случаите, когато е 
необходимо да се приложат 
мотивирани и разумни мерки за 
управление на трафика.

Мерките за управление на трафика се 
признават за мотивирани и разумни, 
когато може да се докаже, че те 
служат за следното:

б) запазване целостта и сигурността на 
мрежата, на услугите, предоставяни по 
тази мрежа, и на терминалните 
устройства на крайните ползватели;

– запазване целостта и сигурността на 
мрежата, на услугите, предоставяни по 
тази мрежа, и на терминалните 
устройства на крайните ползватели или

в) недопускане предаването на 
нежелани съобщения до крайните 
ползватели, които са дали 
предварително съгласието си за 
подобни ограничителни мерки;

г) свеждане до минимум на 
последствията от временни и 
извънредни натоварвания, при условие 
че еднаквите видове трафик се 
управляват еднакво.

– свеждане до минимум на 
последствията от доказани временни и 
извънредни претоварвания на 
мрежата и ефективно управление на 
трафика в случай на такова сериозно 
претоварване,

при условие че при това всяко 
съдържание, приложения и услуги се 
третират в съответствие с 
принципа за полагане на максимални 
усилия.

Разумното управление на трафика 
води единствено до обработката на 
данни, които са необходими и 
достатъчни за постигане на целите, 
определени в настоящия параграф.

Те не трябва да бъдат поддържани 
по-дълго, отколкото е абсолютно 
необходимо.

Мерките за управление на трафика 
трябва да бъдат прозрачни, 
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недискриминационни, 
пропорционални, необходими, както и 
да подлежат на ясни, разбираеми и 
достъпни механизми за правна 
защита.

Изменение 51

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разумното управление на трафика води 
единствено до обработката на данни, 
които са необходими и достатъчни за 
постигане на целите, определени в 
настоящия параграф.

Разумното управление на трафика води 
единствено до обработката на данни, 
които са необходими и достатъчни за 
постигане на целите, определени в 
настоящия член; затова всички 
процедури за проверка и анализ на 
данни трябва да са в съответствие 
със законодателството за 
неприкосновеност на личния живот и 
защитата на личните данни. В 
рамките на тези процедури може да се  
проверява единствено заглавията на 
пакетите с данни. Не се извършва 
„проверка на пакета“, която 
надхвърля тази проверка.

Изменение 52

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 5 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 32, за 
да определи възможно най-точно 
необходимите технически критерии 
за наличието на описаните в член 23, 
параграф 5 извънредни ситуации. По 
отношение на установяване на 
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наличието на дадена извънредна 
ситуация се поставят възможно най-
високи изисквания.

Изменение 53

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Разпоредбите от член 23, параграф 
5, буква а) (нова) не засягат съдебната 
проверка и подлежат на ясни, 
разбираеми и достъпни механизми за 
правна защита, с цел да се 
предотврати приватизацията на 
правоприлагането.

Изменение 54

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Националните регулаторни органи 
следят внимателно и гарантират, че 
крайните ползватели действително 
разполагат с възможността да се 
възползват от свободите по член 23, 
параграфи 1 и 2; че се спазват 
изискванията по член 23, параграф 5 и 
че се запазва достъпът на 
недискриминационен принцип до 
интернет услуги с качество, 
съответстващо на технологичния 
напредък и което не е влошено от 
специализирани услуги. В 
сътрудничество с други национални 
компетентни органи, те също така
следят въздействията на 
специализираните услуги върху
културното многообразие и иновациите.

1. Националните регулаторни органи 
следят внимателно и гарантират, че 
крайните ползватели действително 
разполагат с възможността да се 
възползват от разпоредбите на член 23, 
параграфи 1 и 2 и че се запазва достъпът 
до отворени интернет услуги съгласно 
член 2, параграф 2, точка 14 с 
качество, съответстващо на 
технологичния напредък и което не е 
влошено от специализирани услуги. В 
сътрудничество с други национални 
компетентни органи те също така
гарантират, че въздействията на 
специализираните услуги не вредят на 
свободата на изразяване на мнение и 
свободата на информация, езиковото 
и културното многообразие, свободата
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Националните регулаторни органи 
докладват ежегодно на Комисията и на 
ОЕРЕС за своите наблюдения и за 
направените констатации.

и плурализма на медиите, както и на
иновациите. Националните 
регулаторни органи също така следят 
внимателно и гарантират 
прилагането на разумни мерки за 
управление на трафика съгласно член 
23, параграф 5 и принципа за 
неутралност на мрежите, като 
отчитат надлежно насоките на 
ОЕРЕС, посочени в параграф 2 от 
настоящия член и в член 21, параграф 
3а от Директива 2002/22/ЕО. 
Разумните мерки за управление на 
трафика са предмет на периодично 
преразглеждане, за да отразяват 
технологичния напредък. 
Националните регулаторни органи 
докладват ежегодно на Комисията и на 
ОЕРЕС за своите наблюдения и за 
направените констатации.

Изменение 55

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Доставчиците на обществени 
електронни съобщителни услуги са 
длъжни да документират и да 
съобщават незабавно на 
компетентните национални 
регулаторни органи всяко възникване 
на извънредна ситуация съгласно член 
23, параграф 5 и съответно всички 
предприети в тази връзка мерки за 
управление на трафика за всеки 
отделен случай. 

Изменение 56

Предложение за регламент
Член 24 - параграф 1 б (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Националните регулаторни органи 
създават ясни и разбираеми 
механизми за уведомяване и за правна 
защита на крайните ползватели, 
изложени на дискриминация, 
ограничаване, смущения, блокиране 
или ограничаване на скоростта на 
онлайн съдържание, услуги или 
приложения.

Изменение 57

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да се предотврати общо влошаване 
на качеството на услугите за достъп до 
интернет или за да се запази 
възможността крайните ползватели да 
имат достъп и да разпространяват 
съдържание или информация или да 
ползват приложения и услуги по свой 
избор, националните регулаторни 
органи разполагат с правомощия да 
налагат минимални изисквания за 
качество на услугите на доставчиците на 
обществени електронни съобщителни 
услуги.

За да се предотврати влошаване на 
качеството на услугите за достъп до 
интернет или за да се запази 
възможността крайните ползватели да 
имат достъп и да разпространяват 
съдържание или информация или да 
ползват приложения и услуги по свой 
избор, националните регулаторни 
органи разполагат с правомощия да 
налагат минимални изисквания и други 
регулаторни мерки за качество на 
услугите на доставчиците на 
обществени електронни съобщителни 
услуги.

Изменение 58

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Достатъчно време преди да наложат 
подобни изисквания националните 
регулаторни органи предоставят на 

Достатъчно време преди да наложат 
подобни изисквания националните 
регулаторни органи предоставят на 
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Комисията резюме на мотивите за 
подобни мерки, планираните 
изисквания и предлагания начин на 
действие. Тази информация се 
предоставя и на ОЕРЕС. Комисията, 
след като разгледа информацията, може 
да отправи забележки или препоръки, 
по-специално, за да гарантира, че 
планираните изисквания не няма да 
повлияят отрицателно на 
функционирането на вътрешния пазар.
Планираните изисквания не биват 
приети в продължение на два месеца 
от получаването на пълната 
информация от страна на 
Комисията, освен ако не е договорено 
друго между Комисията и 
националния регулаторен орган или 
Комисията е информирала 
националния регулаторен орган за по-
къс период на разглеждане, или ако 
Комисията е отправила коментари 
или препоръки. Националните 
регулаторни органи отчитат в 
максимална степен забележките или 
препоръките на Комисията и съобщават 
на Комисията и ОЕРЕС приетите 
изисквания.

Комисията резюме на мотивите за 
подобни мерки, планираните 
изисквания и предлагания начин на 
действие. Тази информация се 
предоставя и на ОЕРЕС. Комисията, 
след като разгледа информацията, може 
да отправи забележки или препоръки, 
по-специално, за да гарантира, че 
планираните изисквания не няма да 
повлияят отрицателно на 
функционирането на вътрешния пазар.
Националните регулаторни органи 
отчитат в максимална степен 
забележките или препоръките на 
Комисията и съобщават на Комисията и 
ОЕРЕС приетите изисквания. ОЕРЕС 
изготвя и разработва общи насоки за 
осъществяване на разумно управление 
на трафика в тясно сътрудничество с 
Комисията и всички заинтересовани 
лица въз основа на член 23 и 
настоящия член.

Изменение 59

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Националните регулаторни органи 
създават подходящи процедури за 
подаване на жалба по въпроси, 
свързани с ефективността на 
услугата за достъп до интернет за 
крайни ползватели и доставчици на 
съдържание, приложения и услуги.
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Изменение 60

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1 – алинея 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) качеството на своите услуги, в 
съответствие с актовете за 
изпълнение по параграф 2;

г) качеството на своите услуги;

Изменение 61

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1 – буква д) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) действителната скорост за пренос на 
данни при изтегляне и качване в 
държавата членка на пребиваване на 
крайния ползвател, включително в 
часовите интервали на голямо 
натоварване;

i) действителната скорост за пренос на 
данни при изтегляне и качване в 
държавата членка на пребиваване на 
крайния ползвател, включително
минимална гарантирана скорост за 
пренос на данни при изтегляне и 
качване в часовите интервали на голямо 
натоварване, и инструментите, с 
които крайните ползватели 
разполагат по всяко време и с които 
могат по стандартния начин сами в 
реално време да следят 
предоставените им скорости за 
изтегляне и качване по време на 
действие на договора;

Изменение 62

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1 – буква д) – подточка iv)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) информация за всички използвани от 
доставчика методи за измерване и 
моделиране на трафика с цел избягване 
претоварването на мрежата и как тези 
методи могат да повлияят на качеството 

iv) информация за всички използвани от 
доставчика методи за измерване и 
моделиране на трафика с цел избягване 
претоварването на мрежата и как тези 
методи могат да повлияят на качеството 
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на услугата и защитата на личните 
данни;

на услугата и защитата на личните 
данни, както и всички мерки съгласно 
член 23, параграф 5; необходимо е да 
се посочат също така 
инструментите, с които крайните 
ползватели разполагат по всяко време 
и с които по стандартния и 
разбираем начин могат да научат за 
процедурите и мерките, създадени 
съгласно член 23, параграф 5 
съответно за измерване и моделиране 
на трафика;

Изменение 63

Предложение за регламент
Член 25 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) По искане от съответните 
публични органи доставчиците на 
обществени електронни 
съобщителни услуги разпространяват 
безплатно информация от обществен 
интерес сред крайните ползватели, 
когато това е целесъобразно, със 
същите средства като обичайно 
използваните от тях в 
комуникацията им с крайните 
ползватели. В такъв случай 
информацията се предоставя от 
съответните публични органи на 
доставчиците на обществени 
електронни съобщителни услуги в 
стандартен формат и наред с 
останалото може да разглежда 
следните въпроси:

заличава се

a) най-разпространените начини на 
използване на електронни 
съобщителни услуги за извършване на 
незаконни дейности или 
разпространяване на вредно 
съдържание, по-специално когато то 
може да засегне правата и свободите 
на други лица, включително 
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нарушаването на правото на защита 
на личните данни, на авторското 
право и сродните му права, и 
правните последици от тях; както и

б) средствата за защита срещу 
рисковете за личната сигурност и 
незаконния достъп до личните данни 
при ползването на електронни 
съобщителни услуги.

Изменение 64

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) действителната скорост за пренос на 
данни при изтегляне и качване в 
основното местоположение на крайния 
ползвател, включително
действителните граници, в които 
може да варира скоростта, нейните 
средни стойности и скоростта в 
часовите интервали на голямо 
натоварване, включително влиянието, 
което би оказало предоставянето на 
достъп чрез локални мрежи за достъп 
чрез радиовръзка на трети страни;

б) действителната скорост за пренос на 
данни при изтегляне и качване в 
основното местоположение на крайния 
ползвател, включително минималните 
гарантирани граници, в които може да 
варира скоростта, нейните средни 
стойности и скоростта в часовите 
интервали на голямо натоварване, 
включително влиянието, което би 
оказало предоставянето на достъп чрез 
локални мрежи за достъп чрез 
радиовръзка на трети страни;

Изменение 65

Предложение за регламент
Член 32 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Правомощието да приема 
делегирани актове по член 17, 
параграф 2 и член 19, параграф 5 се 
предоставя на Комисията за 
неопределен срок, считано от [датата на 
влизане в сила на настоящия регламент].

(2) Правомощието да приема 
делегирани актове по член 17, 
параграф 2, член 19, параграф 5 и 
член 23, параграф 5 се предоставя на 
Комисията за неопределен срок, считано 
от [датата на влизане в сила на 
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настоящия регламент].

Изменение 66

Предложение за регламент
Член 32 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Делегирането на правомощия, 
посочено в член 17, параграф 2 и 
член 19, параграф 5, 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.

(3) Делегирането на правомощия, 
посочено в член 17, параграф 2, член 19,
параграф 5 и член 23, параграф 5, 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.

Изменение 67

Предложение за регламент
Член 32 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Делегиран акт, приет съгласно 
член 17, параграф 2 и член 19, 
параграф 5, влиза в сила единствено ако 
нито Европейският парламент, нито 
Съветът не са представили възражения в 
срок от два месеца след 
нотифицирането на акта до Европейския 
парламент и 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 

(5) Делегиран акт, приет съгласно 
член 17, параграф 2, член 19, параграф 5 
и член 23, параграф 5, влиза в сила 
единствено ако нито Европейският 
парламент, нито Съветът не са 
представили възражения в срок от два 
месеца след нотифицирането на акта до 
Европейския парламент и 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 
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Европейския парламент или на Съвета. Европейския парламент или на Съвета.

Изменение 68

Предложение за регламент
Приложение ІI

Текст, предложен от Комисията Изменение

ПРИЛОЖЕНИЕ II заличава се

МИНИМАЛНИ ПАРАМЕТРИ НА 
ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПРОДУКТИ ЗА 
ВРЪЗКА С ГКУ

Мрежови елементи и свързаната с 
това информация

– описание на продукта за връзка, 
който се предоставя по стационарна 
мрежа, включително технически 
характеристики и възприемане на 
всички съответни стандарти.

Мрежови функционалности:

– споразумение за предоставяне на 
мрежова връзка, гарантиращо 
качеството на услугите от край до 
край, въз основа на общи определени 
параметри, които позволяват 
предоставяне най-малкото на 
следните класове услуги:

– гласова и видео телефония;

– излъчване на аудио-визуално 
съдържание; както и

–  приложения, чието функциониране 
зависи от преноса на данни.
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