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КРАТКА ОБОСНОВКА

През септември 2013 г. Европейската комисия представи предложение за регламент 
относно европейски пазар на електронни съобщителни услуги и за изграждане на 
континентална мрежа.

Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите ще даде своя принос към 
дейността на Парламента по това предложение посредством законодателно становище 
с изключителна компетентност по въпросите, свързани с правата на ползвателите и 
защитата на потребителите, и споделена компетентност с комисията по промишленост, 
изследвания и енергетика по аспектите на „достъпа до отворен интернет“. Ще 
разгледаме също така аспектите на предложеното преразглеждане на регламента 
относно роуминга, които са свързани с потребителите, но нашият принос ще се изрази в 
изменения към този проект след представянето на доклада на комисията по 
промишленост, изследвания и енергетика. За краткото налично време докладчикът не 
разгледа подробно всички останали аспекти на предложението за регламент, а 
съсредоточи своето внимание единствено върху онези области, в които комисията по 
вътрешен пазар и защита на потребителите има пряка роля. Членовете на комисията 
могат, разбира се, да внасят изменения към неговия доклад, във връзка с други аспекти. 
Той остави също така настрана измененията към съображенията на този етап и ще 
предложи изменени съображения в хода на нашата съвместна работа с комисията по 
промишленост, изследвания и енергетика.

При изготвянето на този проектодоклад докладчикът взе предвид тревогите на широк 
кръг от заинтересовани страни, като обърна особено внимание на мнението на 
потребителските организации и регулаторните органи за далекосъобщенията. Той 
споделя притеснението на редица от тях, че независимо от това, че целите и амбициите 
на предложението са похвални, предложеният инструмент е твърде фрагментиран и в 
него отсъства стратегическа насоченост за постигането на целите на Единен пазар на 
ЕС за електронните съобщения. Неговото становище се основава на обширния опит на 
комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите в областта на засилването на 
правата на потребителите не само в сектора на електронните съобщения чрез 
значителни подобрения, внасяни към предложението на Комисията. Той изразява 
увереност, че този подход ще предизвика широка подкрепа.

Осигуряване на отворения интернет

Важен елемент от проекта на Комисията са мерките за осигуряване на „неутралност на 
мрежата“ независимо от това, че това понятие не е определено никъде в правния текст. 
Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите има богат опит в тази област, 
а предложените от нея изменения в преразглеждането през 2009 г. на Директива за 
универсалната услуга и правата на потребителите продължават да бъдат ключовите 
разпоредби за намесата на регулаторите на ЕС за защитата на потребителите от 
дискриминиращо поведение и несправедливо блокиране на услугите.

Новите предложения засилват тези разпоредби и осигуряват по-ясна рамка за намесата 
на регулаторите. Докато докладчикът щеше да бъде доволен да включи всички тях като 
промени към съществуващата директива, то докладчикът на комисията по 
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промишленост, изследвания и енергетика представи сериозни основания те да бъдат 
приложени като Регламент за последователно прилагане в рамките на ЕС. Докладчикът 
прие тази стратегия и внесе редица предложения за разясняването и подобряването на
текста, които ще бъдат съвместно разглеждани между двете комисии.

Правният инструмент за правата на потребителите

Предложението на Комисията замества многобройни основни разпоредби на Директива 
2002/22/ЕО относно универсалната услуга и правата на потребителите (впоследствие 
изменена с Директива 2009/136), като взема редица от разпоредбите и ги хармонизира 
изцяло под формата на регламент. То също централизира решенията относно 
подробните правила за прилагане на равнището на Комисията, като премахва пряката 
отговорност на националните регулаторни органи. Обосновката на Комисията за това 
предложение се основава на неравномерното прилагане на правилата във всички 
държави членки. Тя не се стреми да основава този подход на ползите за единния пазар 
на електронни съобщителни услуги. Докладчикът счита, че това е напълно погрешен 
подход.

Изваждането на произволни елементи от съществуващата регулаторна рамка ще бъде 
объркващо, докато въвеждането на максимална хармонизация в тези области ще бъде в 
ущърб на защитата на потребителите. При преразглеждането на директивата относно 
правата на потребителите през 2011 г. комисията по вътрешния пазар и защита на 
потребителите отхвърли настояването на Комисията за максимално хармонизиране, а в 
бързо развиващия се свят на електронните съобщителни услуги е налице още по-
убедителен аргумент за това, че максималната хармонизация би имала неблагоприятно 
въздействие.

Освен това Комисията не се насочва към реалния източник на разпокъсването на пазара 
– неравномерните постижения на регулаторите при прилагането на съществуващите им 
задължения. Налагането на набор от нови централизирани регулаторни изисквания в 
държави, в които регулаторът вече изостава при прилагането на законодателството за 
защита на потребителите, надали е рецепта за дългосрочен успех! По своето 
съдържание предложението на Комисията е и с твърде задължаващ характер. По 
мнение на докладчика съответните национални регулаторни органи са в много по-
добра позиция да прилагат правилата, с подкрепа от ОЕРЕС. В този бързоразвиващ се 
сектор те ще бъдат по-добре запознати с антиконкурентното поведение, което трябва 
спешно да бъде променено.

Макар и да подлага на критика правната рамка, докладчикът признава, че 
предложението на Комисията съдържа важни подобрения на правата на потребителите. 
Той следователно ги е преформулирал в предложения за изменения на съществуващата 
директива, които биха могли лесно и бързо да бъдат транспонирани от всички държави 
членки. 

По-специално, докладчикът предлага правила за прилагане да бъдат разработени от 
ОЕРЕС, който е в много по-добра позиция от Комисията да формулира подробни 
стандарти. Той не счита, че актовете за изпълнение са подходящ формат за 
разработване на тези мерки.
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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по промишленост, изследвания и енергетика да включи в доклада си следните 
изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Един единен пазар за електронни 
съобщителни услуги би 
благоприятствал по-мащабно и 
цифровата екосистема, в която попадат 
европейските производители, 
доставчиците на съдържание и 
приложения и икономиката като цяло, 
включително и отрасли, като 
банкирането, автомобилостроенето, 
логистиката, търговията на дребно, 
енергетиката и транспорта, които 
разчитат на мрежовата свързаност за 
повишаване на производителността, 
например чрез достъпни отвсякъде 
приложения в облак, свързани чрез 
мрежата обекти и възможности за 
предоставяне на интегрирано 
обслужване за различни части на 
дружеството. Публичните 
администрации и отрасълът на 
здравеопазването също биха извлекли 
полза от по-широкото разпространение 
на електронното управление и 
електронното здравеопазване. 
Предлагането на съдържание от 
областта на културата и културното 
многообразие като цяло, също могат да 
извлекат ползи от преминаването към 
единен пазар на електронните 
съобщителни услуги. Осигуряването на 
връзка чрез електронни съобщителни 
мрежи и услуги е дотолкова значимо за 

(5) Един единен пазар за електронни 
съобщителни услуги би 
благоприятствал по-мащабно и 
цифровата екосистема, в която попадат 
европейските производители,
доставчиците на съдържание и 
софтуер, приложения, софтуер и 
икономиката като цяло, включително и 
отрасли, като банкирането, 
автомобилостроенето, логистиката, 
търговията на дребно, енергетиката и 
транспорта, които разчитат на 
мрежовата свързаност за повишаване на 
производителността, например чрез 
достъпни отвсякъде приложения в 
облак, свързани чрез мрежата обекти и 
възможности за предоставяне на 
интегрирано обслужване за различни 
части на дружеството. Публичните 
администрации и отрасълът на 
здравеопазването също биха извлекли 
полза от по-широкото разпространение 
на електронното управление и 
електронното здравеопазване. 
Предлагането на съдържание от 
областта на културата и културното 
многообразие като цяло, също могат да 
извлекат ползи от преминаването към 
единен пазар на електронните 
съобщителни услуги. Осигуряването на 
връзка чрез електронни съобщителни 
мрежи и услуги е дотолкова значимо за 



PE522.939v02-00 6/100 AD\1016355BG.doc

BG

икономиката като цяло и за обществото, 
че е наложително да се избягва всяко 
необосновано отежняване за 
конкретния отрасъл, било то 
регулаторно или от всякакъв друг 
характер.

икономиката като цяло и за обществото, 
че е наложително да се избягва всяко 
необосновано утежняване за 
конкретния отрасъл, било то 
регулаторно или от всякакъв друг 
характер.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 8 a (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8a) Обработването на личните 
данни, предвидено в настоящия 
регламент, следва да бъде обект на 
приложимото право на Съюза, и по-
специално на Директива 95/46/ЕО1a на 
Европейския парламент и на Съвета 
и на Директива 2002/58/ЕО1б на 
Европейския парламент и на Съвета, 
а също така и на националното 
право.

_________________
1a 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 (OВ L 281, 
23.11.1995 г., стp. 31).
1б Директива 2002/58/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 12 юли 2002 г. относно 
обработката на лични данни и 
защита на правото на 
неприкосновеност на личния живот в 
сектора на електронните 
комуникации (Директива за правото 
на неприкосновеност на личния 
живот и електронни комуникации) 
(ОВ L 201, 31.7.2002 г., стр. 37).
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Изменение 3

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 
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.

(18) Реформата в областта на 
далекосъобщенията на ЕС от 2009 г. 
определя принципите за управление 
на радиочестотния спектър. Той 
признава компетентността на 
държавите членки по отношение на 
културните и аудио-визуалните 
политики и като цяло им предоставя 
необходимото поле за действие. 
Следователно действията на равнището 
на Съюза по отношение на някои 
аспекти от назначаването 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. Необходима е 
достатъчна степен на гъвкавост, за 
да се вземат под внимание 
конкретните национални изисквания 
и 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. 
При спорове между държавите 
членки във връзка с използването на 
радиочестотния спектър, Комисията 
може да координира и оказва 
съдействие при уреждането на 
споровете.
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Изменение 4

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, 
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.

заличава се

Изменение 5

Предложение за регламент
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Съображение 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

(40) Различията в националното 
прилагане на специфичните за 
сектора правила за защита на 
крайните ползватели създават 
значителни бариери пред единния 
цифров пазар, по-специално като 
повишават разходите за съобразяване 
с условията за доставчиците на 
електронни съобщителни услуги за 
широката публика, които желаят да 
предлагат услуги в много държави 
членки. Освен това разпокъсаността 
и неяснотите при нивото на защита 
в различните държави членки 
разколебава доверието на крайните 
ползватели и ги разубеждава да 
купуват електронни съобщителни 
услуги в чужбина. За да бъде 
постигната целта на ЕС за 
премахване на пречките пред 
вътрешния пазар е необходимо да се 
заменят съществуващите 
разнопосочни национални правни 
мерки с единен и напълно 
хармонизиран набор от специфични 
за сектора правила, които създават 
високо общо ниво на защита за 
крайния потребител. Подобно пълно 
хармонизиране на правните 
разпоредби не следва да 
възпрепятства доставчиците на 
електронни съобщителни услуги за 
обществеността да предлагат на 
потребителите договорни условия, 
които надхвърлят това ниво на 
защита.

заличава се

Обосновка

След като правилата, съдържащи се в настоящото предложение за регламент, се 
прехвърлят към Директивата за универсална услуга, вече не е необходимо да се 
поддържат съображенията на настоящия регламент, които са свързани с правата 
на потребителите.
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Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 41

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41) Тъй като настоящият регламент 
хармонизира само някои специфични 
за сектора правила, той не следва да 
се отрази на общите правила за защита 
на потребителите, установени в 
законодателството на ЕС и 
националното законодателство.

(41) Настоящият регламент не следва да 
се отрази на общите правила за защита 
на потребителите, установени в 
законодателството на ЕС и 
националното законодателство.

Обосновка

След като правилата, съдържащи се в настоящото предложение за регламент, се 
прехвърлят към Директивата за универсална услуга, вече не е необходимо да се 
поддържат съображенията на настоящия регламент, които са свързани с правата 
на потребителите.

Изменение 7

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
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Обосновка

След като правилата, съдържащи се в настоящото предложение за регламент, се 
прехвърлят към Директивата за универсална услуга, вече не е необходимо да се 
поддържат съображенията на настоящия регламент, които са свързани с правата 
на потребителите.

Изменение 8

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 
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.

(47) В един отворен интернет, 
доставчиците на обществени 
електронни съобщителни услуги следва 
да не блокират, забавят, влошават 
качеството или налагат ограничения или 
по друг начин да се намесват в 
преноса на интернет трафик по 
отношение 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 не следва да се 
запазват за по-дълъг период от 
стриктно необходимия. Разумното 
управление на трафика обхваща 
предотвратяване или свеждане до 
минимум на въздействието на 
претоварването на мрежата, при 
условие че еднаквите видове трафик 
се третират по еднакъв начин. 
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Изменение 9

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 
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.

(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 
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, както и да могат по всяко 
време да следят потреблението си и, ако 
поискат, лесно да се сдобиват с 
увеличение на лимита, за който са 
абонирани Договорните обеми на 
данните и предлаганите скорости не 
следва да бъдат засегнати от никакви 
допълнителни споразумения за услуги, 
сключени от крайния ползвател, като 
си имат предвид разпоредбите на 
член 23 от настоящия регламент 
относно свободния достъп до 
интернет, който предвижда, че всяко 
предлагане на специализирани услуги 
трябва да бъде в допълнение към 
услугите за достъп до интернет, 
където това е приложимо, а не за 
сметка на тяхната наличност и 
качество.
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Изменение 10

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 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.

(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, 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 
специални параметри на качеството с 
доставчиците на обществени 
електронни съобщителни услуги с оглед 
предоставянето на специализирани 
услуги и се очаква тази възможност 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 на общото 
качество на услугите за достъп до 
отворен интернет.

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 51
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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 
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.

(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 
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 да 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,
като отчитат в максимална степен 
насоките, издадени от ОЕРЕС 
относно методите за измерване на 
скоростта на услугите за достъп до 
интернет, качеството на 
параметрите на услугите, които се 
измерват, и относно прилагането на 
подходящи мерки за управление на 
трафика. 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 
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достъпа до интернет услуги.

Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 52

Текст, предложен от Комисията Изменение

(52) Мерките, които осигуряват по-
голяма прозрачност и сравнимост на 
цените, тарифите и условията на труд и 
на качествените параметри на услугата, 
включително на тези, които са 
специфични за предоставянето на 
услуги за достъп до интернет, ще 
позволят в по-голяма степен на 
потребителите да оптимизират своя 
подбор на доставчици и по този начин 
да се възползват докрай от 
конкуренцията.

(52) Мерките, които осигуряват по-
голяма прозрачност и сравнимост на 
цените, тарифите и условията на труд и 
на качествените параметри на услугата, 
включително на тези, които са 
специфични за предоставянето на 
услуги за достъп до интернет, ще 
позволят в по-голяма степен на 
потребителите да оптимизират своя 
подбор на доставчици и по този начин 
да се възползват докрай от 
конкуренцията. Всяка схема за 
доброволно сертифициране на 
интерактивни уебсайтове, 
ръководства или подобни 
инструменти за сравняване следва да 
бъде независима от който и да е 
доставчик на електронни 
съобщителни услуги, да използва 
опростен и ясен език, пълна и 
актуализирана информация, 
прозрачна методология, да бъде 
надеждна и достъпна, съгласно 
Насоките за достъпност на уеб 
съдържанието 2.0, както и да имат 
ефективна процедура за разглеждане 
на жалби.

Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 53
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(53) Крайните ползватели следва да са 
адекватно информирани за цената и 
вида на предлаганата услуга преди да 
я закупят. Тази информация следва да 
се съобщава също непосредствено 
преди телефонното свързване, когато 
повикване към конкретен номер или 
услуга се таксува при специфични 
ценови условия, като например 
повикванията до специални номера, 
които често се таксуват на 
специални цени. Когато подобно 
задължение е непропорционално с 
оглед на времетраенето и цената за 
съобщаване на тарифната 
информация за доставчика на услуги в 
сравнение със средната 
продължителност на повикванията и 
опасността това да струва скъпо на 
крайния потребител, националните 
регулаторни органи могат да 
предоставят дерогация. Крайните 
ползватели следва да бъдат 
информирани също така дали даден 
безплатен телефонен номер не крие 
начисляване на допълнителни такси.

заличава се

Изменение 14

Предложение за регламент
Съображение 54 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(54) Доставчиците на обществени 
електронни съобщителни услуги следва 
да информират крайните ползватели 
адекватно, наред с останалото и за 
своите услуги и тарифи, качествени 
параметри на услугата, достъпа до 
услуги за спешна помощ и всяко 
ограничение, както и за видовете услуги 
и продукти, предназначени за 
потребители с увреждания. Тази 

(54) Доставчиците на обществени 
електронни съобщителни услуги следва 
да информират крайните ползватели 
адекватно, наред с останалото и за 
своите услуги и тарифи, качествени 
параметри на услугата, достъпа до 
услуги за спешна помощ и всяко 
ограничение, както и за видовете услуги 
и продукти, предназначени за 
потребители с увреждания. В случай на 
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информация следва да се представя ясно 
и недвусмислено и да се отнася 
конкретно за държавата членка, в която 
се предоставят услугите, а в случай на 
промени — да се актуализира. 
Доставчиците следва да бъдат 
освободени от тези изисквания за 
предоставяне на информация по 
отношение на офертите, които се 
договарят индивидуално.

тарифни планове с предварително 
определен обем на съобщителните 
услуги доставчиците на електронни 
съобщителни услуги за 
обществеността следва също така да 
информират за възможността 
потребителите и другите крайни 
ползватели, които пожелаят това, 
да прехвърлят всеки неизползван обем 
от предишния период на фактуриране 
към текущия период на фактуриране.
Тази информация следва да се представя 
ясно и недвусмислено и да се отнася 
конкретно за държавата членка, в която 
се предоставят услугите, а в случай на 
промени — да се актуализира. 
Доставчиците следва да бъдат 
освободени от тези изисквания за 
предоставяне на информация по 
отношение на онези оферти, които се 
договарят индивидуално.

Изменение 15

Предложение за регламент
Съображение 56 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(56) Договорите играят важна роля в 
това на крайните ползватели да се 
гарантира висока степен на прозрачност 
на информацията и правна сигурност. 
Доставчиците на обществени 
електронни съобщителни услуги следва 
да предоставят на потребителите ясна и 
разбираема информация по всички 
основни елементи на договора преди 
крайният потребител да се обвърже с 
него. Информацията следва да бъде 
задължителна и да не се променя, освен 
чрез последващо съгласие между 
крайния потребител и доставчика. 
Комисията и няколко национални 
регулаторни органи наскоро установиха 
значителни несъответствия между 
рекламираната скорост на услуги за 

(56) Договорите играят важна роля в 
това на крайните ползватели да се 
гарантира висока степен на прозрачност 
на информацията и правна сигурност. 
Доставчиците на обществени 
електронни съобщителни услуги следва 
да предоставят на потребителите ясна и 
разбираема информация по всички 
основни елементи на договора преди 
крайният потребител да се обвърже с 
него. Информацията следва да бъде 
задължителна и да не се променя, освен 
чрез последващо съгласие между 
крайния потребител и доставчика. 
Комисията и няколко национални 
регулаторни органи наскоро установиха 
значителни несъответствия между 
рекламираната скорост на услуги за 
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достъп до интернет и действителната 
скорост, която е на разположение на 
крайните ползватели. Доставчиците на 
обществени електронни съобщителни 
услуги следва да информират крайните 
ползватели, преди сключването на 
договор, за скоростта и за други 
качествени параметри на услугата, 
които те реално могат да доставят до 
основното местонахождение на крайния 
ползвател.

достъп до интернет и действителната 
скорост, която е на разположение на 
крайните ползватели. Доставчиците на 
обществени електронни съобщителни 
услуги следва да информират крайните 
ползватели, преди сключването на 
договор, за скоростта и за други 
качествени параметри на услугата, 
които те реално могат да доставят до 
основното местонахождение на крайния 
ползвател. При стационарни и 
мобилни линии за предаване на данни 
обичайно наличната скорост е 
скоростта на далекосъобщителната 
услуга, която потребителят може да 
очаква да получава през по-голямата 
част от времето при използването на 
услугата, независимо от часа от 
денонощието. Обичайно наличната 
скорост следва да произтича от 
прогнозните промени в скоростта, 
следните стойности за скоростта, 
пиковите часове и минималната 
скорост.  Методологията следва да 
бъде определена в насоките на ОЕРЕС 
и да бъде редовно преразглеждана и 
актуализирана, за да отразява 
развитието на технологиите и на 
инфраструктурата. Държавите 
членки следва да гарантират, че 
доставчиците позволяват на 
крайните ползватели да имат достъп 
до сравнима информация относно 
покритието на мобилните мрежи, в 
това число различните технологии в 
техните държави членки, преди 
подписването на договора, за да се 
даде възможност на тези крайни 
ползватели да направят информиран 
избор при закупуването.

Изменение 16

Предложение за регламент
Съображение 57 



AD\1016355BG.doc 19/100 PE522.939v02-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

(57) По отношение на терминалното 
оборудване, процедурите следва да се 
посочват всички налагани от доставчика 
ограничения за използването на 
оборудването, като например чрез 
блокиране на SIM-картата на мобилни 
устройства, и всички такси при 
прекратяване на договора преди 
изтичането му. Никакви такси не следва 
да са дължими след изтичането на 
договора.

(57) По отношение на терминалното 
оборудване, процедурите следва да се 
посочват всички налагани от доставчика 
ограничения за използването на 
оборудването, като например чрез 
блокиране на SIM-картата на мобилни 
устройства, и всички такси при 
прекратяване на договора преди 
изтичането му. Никакви такси не следва 
да са дължими след изтичането на 
договора. В договорите следва също 
така да бъдат уточнени видовете 
предоставяни следпродажбени услуги, 
услуги за поддръжка и услуги по 
обслужването на клиенти. Когато 
това е възможно, тази информация 
следва да включва също така 
техническа информация, 
предоставяна при поискване, относно 
адекватното функциониране на 
избраното от крайния ползвател 
терминално оборудване.  При условие 
че не е установена техническа 
несъвместимост тази информация 
следва да се предоставя безплатно.

Изменение 17

Предложение за регламент
Съображение 58

Текст, предложен от Комисията Изменение

(58) За да избягват неприятните 
изненади, крайните ползватели следва 
да са в състояние, при желание, да 
определят максимални лимити на 
сумите, свързани с услугите за 
телефония и достъп до интернет. Тази 
възможност следва да се предлага 
безплатно, с подходящо уведомление, 
което остава на разположение за 
последваща справка, когато лимитът 

(58) За да избягват неприятните 
изненади, при всички абонаментни 
услуги, крайните ползватели следва да 
са в състояние да изберат 
предварително определени 
максимални лимити на сумите, свързани 
с услугите за телефония и достъп до 
интернет. Тази възможност следва да 
включва подходящо уведомление, което 
остава на разположение за последваща 



PE522.939v02-00 20/100 AD\1016355BG.doc

BG

бъде приближен. При достигане на 
определения максимален лимит 
услугите следва да се преустановяват 
за крайните ползватели и те да не 
бъдат таксувани за тях, освен ако не 
поискат изрично продължаването на 
тези услуги съгласно договореното с 
доставчика.

справка, когато лимитът бъде 
приближен.

Изменение 18

Предложение за регламент
Съображение 59

Текст, предложен от Комисията Изменение

(59) Опитът в държавите членки и 
резултатите от неотдавнашното 
проучване, поръчано от 
Изпълнителната агенция за 
потребителите и здравеопазването 
показват, че дългите договорни 
срокове и автоматичното или с 
мълчаливо съгласие удължаване на 
договорите представляват 
съществена пречка пред смяната на 
доставчика. Поради това е 
желателно крайните ползватели да 
са в състояние без всякакви такси да 
прекратят даден договор шест месеца 
след сключването му. В такъв случай 
от крайните ползватели може да 
бъде поискано да възстановят на 
доставчиците си остатъчната 
стойност на субсидирано терминално 
оборудване или остатъчната 
стойност pro rata temporis на всеки 
друг вид промоции. Следва да има 
възможност договорите, продължени 
с мълчаливо съгласие, да бъдат 
прекратявани с едномесечно 
предизвестие.

заличава се
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Изменение 19

Предложение за регламент
Съображение 63

Текст, предложен от Комисията Изменение

(63) За да се подпомогне 
предоставянето на „обслужване на 
едно гише“ и за да се улесни 
безпроблемната смяна на доставчици за 
крайните ползватели, процесът на 
прехвърляне към новия доставчик 
следва да се ръководи от приемащия 
доставчик на обществени електронни 
съобщителни услуги. Прехвърлящият 
доставчик на обществени електронни 
съобщителни услуги не следва да забавя 
или възпрепятства процеса на 
прехвърляне. Възможно най-широко 
следва да се използват автоматизирани 
процеси и да се гарантира високо ниво 
на защита на личните данни. Наличието 
на прозрачна, точна и навременна 
информация относно смяната на 
доставчика се очаква да придаде 
увереност на потребителите да 
пристъпват към подобна смяна и ще ги 
насърчи да се ангажират активно в 
процеса на конкуренция.

(63) За да се улесни безпроблемната 
смяна на доставчици за крайните 
ползватели, ОЕРЕС следва да бъде 
упълномощен да установява насоки, 
определящи съответните 
отговорности на приемащия и 
прехвърлящия доставчик в процеса по 
смяна на доставчика и пренос на 
номера, като се гарантира, наред с 
другото, че прехвърлящият доставчик 
на обществени електронни съобщителни 
услуги не забавя или възпрепятства 
процеса на прехвърляне, че във 
възможно най-голяма степен се 
използват автоматизирани процеси и се 
гарантира високо ниво на защита на 
личните данни. Тези насоки следва 
също така да разглеждат въпроса за 
гарантирането на приемственост в 
опита на крайните потребители, 
включително чрез идентификатори 
като електронни адреси, например 
чрез възможността да се избира 
функция за препращане на 
електронни писма. Наличието на 
прозрачна, точна и навременна 
информация относно смяната на 
доставчика се очаква да придаде 
увереност на потребителите да 
пристъпват към подобна смяна и ще ги 
насърчи да се ангажират активно в 
процеса на конкуренция.

Изменение 20

Предложение за регламент
Съображение 64
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(64) Договорите с прехвърлящите 
доставчици на обществени 
електронни съобщителни услуги 
следва да се прекратяват 
автоматично след прехвърлянето и 
да не са необходими допълнителни 
действия от крайните ползватели. 
При предплатените услуги всяко 
неизползвано положително салдо 
следва да се възстановява на 
пренасящия номера си потребител.

заличава се

Изменение 21

Предложение за регламент
Съображение 65

Текст, предложен от Комисията Изменение

(65) За крайните ползватели е важно 
да могат гладко да сменят важни за 
тях координати като например 
електронните си адреси. За тази цел, 
и за да се гарантира, че няма да бъдат 
изгубени електронни писма, на 
крайните ползватели следва да се 
предоставя възможност безплатно да 
активират осигурена от 
прехвърлящия доставчик на 
интернет функция за прехвърляне на 
електронните писма от адрес, който 
крайният ползвател е регистрирал 
при прехвърлящия доставчик.

заличава се

Изменение 22

Предложение за регламент
Съображение 68
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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 
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.

заличава се

Изменение 23

Предложение за регламент
Съображение 71

Текст, предложен от Комисията Изменение

(71) За да се осигури съгласуваност 
между целта, необходимите мерки за 
доизграждане на единния пазар за 
електронни съобщителни услуги 
съгласно настоящия регламент и някои 
специфични съществуващи разпоредби, 
както и за да бъдат отразени някои 
ключови елементи от изменящия се 
процес на вземане на решения, следва 
да се изменят Директива 2002/21/EО, 
Директиви 2002/20/EО и 2002/22/EО и 
Регламент № 531/2012. Това включва да 
се предвиди Директива 2002/21/ЕО и 
свързаните с нея директиви да се четат 
във връзка с настоящия регламент; с 
въвеждането на засилени правомощия 

(71) За да се осигури съгласуваност 
между целта, необходимите мерки за 
доизграждане на единния пазар за 
електронни съобщителни услуги 
съгласно настоящия регламент и някои 
специфични съществуващи разпоредби, 
както и за да бъдат отразени някои 
ключови елементи от изменящия се 
процес на вземане на решения, следва 
да се изменят Директива 2002/21/EО, 
Директиви 2002/20/EО и 2002/22/EО и 
Регламент № 531/2012. Това включва да 
се предвиди Директива 2002/21/ЕО и 
свързаните с нея директиви да се четат 
във връзка с настоящия регламент; с 
въвеждането на засилени правомощия 
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на Комисията за осигуряване на 
съгласуваност на корективните мерки, 
налагани на европейските доставчици 
на електронни съобщителни услуги със 
значителна пазарна мощ в рамките на 
европейския механизъм за консултации; 
с хармонизирането на критериите, 
приети при оценката на определението и 
конкурентоспособността на съответните 
пазари; с адаптирането на системата за 
нотифициране съгласно Директива 
2002/20/ЕО с оглед на единното 
европейско разрешение, както и с 
отмяната на разпоредбите за минимална 
хармонизация на правата на крайните 
ползватели съгласно Директива 
2002/22/ЕО, които стават излишни с 
пълното хармонизиране, предвидено в 
настоящия регламент.

на Комисията за осигуряване на 
съгласуваност на корективните мерки, 
налагани на европейските доставчици 
на електронни съобщителни услуги със 
значителна пазарна мощ в рамките на 
европейския механизъм за консултации; 
с хармонизирането на критериите, 
приети при оценката на определението и 
конкурентоспособността на съответните 
пазари; с адаптирането на системата за 
нотифициране съгласно 
Директива 2002/20/ЕО с оглед на 
единното европейско разрешение, както 
и с отмяната на разпоредбите за 
минимална хармонизация на правата на 
крайните ползватели съгласно 
Директива 2002/22/ЕО, които стават 
излишни с хармонизирането, 
предвидено в настоящия регламент.

Изменение 24

Предложение за регламент
Съображение 76

Текст, предложен от Комисията Изменение

(76) Освен това неотдавнашното 
значително намаление на цените за 
терминиране в мобилна мрежа в 
целия ЕС би трябвало да позволи сега 
премахването на допълнителните 
такси за роуминг при входящи 
повиквания.

(76) За да се осигури яснота и правна 
сигурност, следва да се определи дата 
за окончателното отпадане на 
допълнителните такси за роуминг на 
дребно, чието намаление започна с 
Регламент (ЕО) № 717/2007. Преди
окончателната отмяна цените на 
едро следва да бъдат намалени 
допълнително, а цените за 
терминиране в мобилна мрежа следва 
да бъдат хармонизирани в целия 
Съюз, за да се установят едни 
истински условия на 
равнопоставеност за 
телекомуникационните оператори.

Обосновка

В редица държави членки средната цена за повиквания в рамките на националната 
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мрежа е под 0,05 EUR. Запазването на цената на едро за гласови повиквания в роуминг 
на настоящото равнище от 0,05 EUR след 1 юли 2016 г., когато операторите ще са 
задължени да таксуват потребителите в роуминг по национални тарифи, би довело 
до сериозни изкривявания на пазара. Тъй като от 2016 г. мобилните оператори ще се 
конкурират на европейския пазар, цените за терминиране в мобилна мрежа следва да 
бъдат хармонизирани, за да се установят равнопоставени условия за всички 
предприятия.

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) гражданите и фирмите имат правото 
и възможността да разполагат с достъп 
до конкурентно предоставяне на 
сигурни и надеждни електронни 
съобщителни услуги независимо откъде 
биват предоставяни в ЕС, без да бъдат 
възпрепятствани от трансгранични 
ограничения или неоправдани 
допълнителни разходи.

б) гражданите и фирмите имат правото 
и възможността да разполагат с достъп 
до конкурентно предоставяне на 
сигурни и надеждни електронни 
съобщителни услуги независимо откъде 
биват предоставяни в ЕС, без да бъдат 
възпрепятствани от трансгранични 
ограничения или неоправдани 
допълнителни разходи и санкции.

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Настоящият регламент установява по-
специално регулаторни принципи, 
съгласно които Комисията, Органът на 
европейските регулатори в областта на 
електронните съобщения (ОЕРЕС) и 
националните компетентни органи ще 
се стремят, всеки в рамките на своята 
компетентност и във връзка с 
разпоредбите на Директиви 2002/19/ЕО, 
2002/20/ЕО, 2002/21/ЕО и 2002/22/ЕО:

2. Настоящият регламент установява по-
специално регулаторни принципи, 
съгласно които Комисията, Органът на 
европейските регулатори в областта на 
електронните съобщения (ОЕРЕС) и 
националните и регионалните
компетентни органи ще се стремят, 
всеки в рамките на своята 
компетентност и във връзка с 
разпоредбите на Директиви 2002/19/ЕО, 
2002/20/ЕО, 2002/21/ЕО и 2002/22/ЕО:



PE522.939v02-00 26/100 AD\1016355BG.doc

BG

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) да осигуряват предимство на 
инвестициите и иновациите в нови и по-
добри инфраструктури с голям 
капацитет, с обхват в целия ЕС и 
които могат да отговорят на 
променящото се потребителско търсене;

в) да осигуряват предимство на 
инвестициите и иновациите в нови и по-
добри инфраструктури с голям 
капацитет и да осигуряват обхвата им
в целия ЕС и да могат да отговорят на 
променящото се потребителско търсене, 
където и да се намират на 
територията на Съюза;

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 3 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) хармонизирането на правилата, 
свързани с правата на крайните 
ползватели и насърчаването на 
ефективната конкуренция на 
пазарите на дребно, което да създаде 
европейско потребителско 
пространство за електронните 
съобщения;

заличава се

Обосновка

След като правилата, съдържащи се в настоящото предложение за регламент, се 
прехвърлят към Директивата за универсалната услуга, вече не е необходимо за тях да 
останат в проекта за регламент.

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 3 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Разпоредбите на настоящия 
регламент не засягат достиженията 
на правото на Съюза във връзка със 
защитата на личните данни и 
членове 7 и 8 от Хартата на 
основните права на Европейския съюз.

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 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 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;

заличава се

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 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 

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

интернет и съответно връзка между 
практически всички крайни точки, 
свързани с интернет, независимо от 
вида на използваните мрежови 
технологии или устройства;

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) „специализирана услуга“ означава 
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;

(15) „специализирана услуга“ означава 
електронна съобщителна услуга,
оптимизирана за специфично 
съдържание, приложения или услуги, 
или до комбинация от тях, като се 
установява управление на трафика, за 
да се гарантира съответното 
равнище на мрежови капацитет и 
качество, която се осигурява чрез 
логически отделен капацитет и 
разчитане на строг контрол на 
достъпа, с цел предоставяне на 
характеристики с по-високо 
качество, които се следят от край до 
край и която не се предлага на пазара 
или не се използва като заместител 
на услугите за достъп до интернет;

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всеки европейски доставчик на 
електронни съобщителни услуги има 
право да предоставя електронни 
съобщителни мрежи и услуги в целия 
ЕС и да се ползва от правата, свързани с 
предоставянето на такива мрежи и 

1. Всеки доставчик на електронни 
съобщителни услуги има право да 
предоставя електронни съобщителни 
мрежи и услуги в целия ЕС и да се 
ползва от правата, свързани с 
предоставянето на такива мрежи и 
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услуги във всяка държава членка, в 
която той има дейност по силата на 
единно европейско разрешение, 
обвързано единствено със задълженията 
за нотифициране по член 4.

услуги във всяка държава членка, в 
която той има дейност по силата на 
единно европейско разрешение, 
обвързано единствено със задълженията 
за нотифициране по член 4.

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – буква e

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) спазване на правилата за защита на 
неприкосновеността на личния живот, 
на личните данни, за сигурност и цялост 
на мрежите и за прозрачност в 
съответствие с правото на ЕС.

е) спазване на правилата за защита на 
неприкосновеността на личния живот, 
на личните данни, на принципа за 
защита на данните още при 
проектирането, за сигурност и цялост 
на мрежите и за прозрачност в 
съответствие с правото на ЕС.

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 19 заличава се

Продукт за връзка с гарантирано 
качество на услугите (ГКУ)

1. Всеки оператор има право да 
предоставя европейски продукт с 
ГКУ, както е определено в точка 4.

2. Всеки оператор отговаря на всяко 
разумно искане да предостави 
европейски продукт с ГКУ, както е 
посочено в параграф 4, което е заявено 
писмено от лицензиран доставчик на 
електронни съобщителни услуги. 
Всеки отказ за предоставяне на 
европейски продукт с ГКУ е основан 
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на обективни критерии. Операторът 
посочва основанията си за отказ в 
срок от един месец след писменото 
искане.

Основанието за отказ се смята за 
приемливо, ако страната, отправила 
искане да Й се предостави европейски 
продукт с ГКУ, не е в състояние или 
не желае на свой ред да предостави 
при разумни условия, в рамките на ЕС 
или в трети страни, европейски 
продукт с ГКУ на страната, от 
която е поискала услугата, ако 
последната поиска това.

3.) Когато искането получи отказ или 
не бъде постигнато споразумение по 
специфичните условия, включително 
по отношение на цената, в рамките 
на два месеца след писменото искане, 
всяка от страните има правото да 
отнесе въпроса до съответния 
национален регулаторен орган в 
съответствие с член 20 от 
Директива 2002/21/ЕО. В такъв 
случай може да се прилага член 3, 
параграф 6 от настоящия регламент.

4. Предоставянето на продукт за 
връзка се смята за предоставяне на 
европейски продукт с ГКУ, ако се 
предоставя в съответствие с 
минималните параметри, изброени в 
приложение II и кумулативно 
отговаря на следните съществени 
изисквания:

a) възможност да се предлага като 
продукт с високо качество навсякъде в 
ЕС;

б) позволява на доставчиците на 
услуги да отговорят на 
потребностите на техните крайни 
ползватели;

в) рентабилност предвид 
съществуващите решения, които 
могат да бъдат предоставяни по 
същите мрежи;
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г) оперативна ефективност, по-
специално по отношение на 
ограничаването, в рамките на 
възможното, на пречките пред 
прилагането и на разходите за 
разгръщане за потребителите;

е) и д) гарантиране спазването на 
правилата за защита на 
неприкосновеността на личния 
живот, на личните данни, за 
сигурност и цялост на мрежите и за 
прозрачност в съответствие с 
правото на ЕС.

5. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 32, за 
да бъде адаптирано приложение II 
към пазарните и технологичните 
новости, така че да се запази 
съответствие със съществените 
изисквания, посочени в параграф 4.

Изменение 36

Предложение за регламент
Глава ІV – Заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Хармонизирани права на крайните 
ползватели

Правата на ползвателите на отворен 
достъп до интернет

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Доставчиците на обществени 
електронни съобщителни услуги не 
прилагат по-високи тарифи за 
съобщителни услуги в рамките на ЕС 
до други държави членки, освен ако 

заличава се
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това не е обективно обосновано:

a) 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 за регулирани 
съобщителни услуги за роуминг на 
гласова телефония и текстови 
съобщения съответно, установени в 
Регламент (ЕО) № 531/2012.

Обосновка

Що се отнася до пазара на съобщителните услуги по стационарни мрежи, 
регулаторната намеса е неоснователна, тъй като няма ясни доказателства за 
нейната полезност. Що се отнася до мобилните комуникации, следва да бъдат 
разгледани чрез цялостен подход по отношение на роуминга, както е определено в 
третия регламент относно роуминга.

Изменение38

Предложение за регламент
Член 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 22 заличава се

Решаване на трансгранични спорове

1. Извънсъдебните процедури, 
установени в съответствие с член 34, 
параграф 1 от Директива 2002/22/ЕО, 
се прилагат и по отношение на 
споровете, свързани с договори между 
потребители — и други крайни 
ползватели, доколкото те също 
разполагат с подобни извънсъдебни 
процедури — и доставчици на 
обществени електронни 
съобщителни услуги, със седалище в 
друга държава членка. Спрямо спорове 
в обхвата на Директива 2013/11/ЕС33

се прилагат разпоредбите на 
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посочената директива.

___________________
33 Директива 2013/11/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 21 май 2013 година за 
алтернативно решаване на 
потребителски спорове и за 
изменение на Регламент (ЕО) № 
2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО, ОВ 
L 165, 18.6.2013 г., стр. 63.

Обосновка

Докладчикът предлага заличаване на този член като част от цялостния подход за 
изменяне на Директива 2002/22/ЕО вместо предвидените в проекта на регламент 
разпоредби. За повече подробности вж. измененията на член 36.

Изменение 39

Предложение за регламент
Член 23 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Свободно предоставяне и ползване на 
достъп до отворен интернет и разумно 

управление на трафика

Достъп до отворен интернет, 
специализирани услуги и 

пропорционално техническо
управление на трафика

Изменение 40

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. Крайните ползватели свободно 
ползват и разпространяват информация 
и съдържание, работят с приложения и 
ползват устройства, услуги и софтуер
по свой избор, независимо от техния 
произход и местоназначение, 
посредством своята услуга за достъп 
до интернет.
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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 от данни, да се 
ползват от всякакви оферти на 
доставчици на интернет 
съдържание, приложения и услуги.

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 е в съответствие с Директива 
2014/../ЕС1a* на Европейския 
парламент и на Съвета и без да се 
засягат правата на държавите 
членки да предоставят индивидуални 
права за ползване, съгласно член 5 от 
Директива 2002/20/ЕО. 

_________________
1aДиректива 2014/../ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета 
от ...    за хармонизирането на 
законодателствата на държавите 
членки във връзка с предоставянето 
на пазара на радиооборудване и за 
отмяна на Директива 1999/5/ЕО ОВ L 
..., .... стр. ...) 
* OВ: Моля да добавите номера на 
директивата (COD 2011/0283) и 
номера, датата на приемане и 
данните за публикуването на 
директивата в ОВ в бележка под 
линия 33а.

Изменение 41

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. 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.

2. Крайните ползватели са свободни 
също да се ползват от специализирани 
услуги, предоставяни от доставчиците 
на електронни съобщителни услуги или 
доставчиците на съдържание, 
приложения и услуги. 
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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.

На доставчиците на електронни 
съобщителни услуги или доставчиците 
на съдържание, приложения и услуги се 
дава възможност да предлагат
специализирани услуги, при условие че 
такива оферти са в допълнение към 
услугите по достъп до интернет и те 
не ощетяват съществено тяхната 
финансова достъпност или качество.

За да могат компетентните органи 
да оценяват подобно влошаване, 
доставчиците на електронни 
съобщителни услуги или доставчици 
на съдържание, приложения и услуги 
при поискване предават на тези 
компетентни органи точна 
информация относно капацитетите, 
заделени за двата вида услуги, 
посочени във втората алинея, 
критериите, въз основа на това какъв 
мрежов капацитет се споделя и, ако е 
необходимо, представят обосновка за 
въведените мерки за предотвратяване 
на влошаването на услугите за 
достъп до интернет от 
специализираните услуги.

Изменение 42

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. На крайните потребители се 
предоставя изчерпателна информация в 
съответствие с член 20, параграф 2, 
член 21, параграф 3 и член 21 от 
Директива 2002/22/ЕО, в това число 
информация относно всички 
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прилагани разумни мерки за 
управление на трафика, които могат 
да се отразят на достъпа и 
разпределянето на информацията, 
съдържанието, приложенията и 
услугите, посочени в параграфи 1 и 2 
от настоящия член.

Изменение 43

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 свободите 
по параграф 1 чрез дискриминиране, 
ограничаване или чрез друга намеса в 
предаването на специфично
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, за предотвратяване или 
свеждане до минимум на 
претоварването на мрежата, при 
условие че еднаквите видове трафик 
се третират еднакво, или за 
изпълнение на съдебно решение.

Подобни мерки се изготвят въз основа 
на прозрачни процедури и те не се 
запазват по-дълго от строго 
необходимия период, като осигуряват 
адекватни защити, за да се гарантира 
по-специално, че всички видове 
ограничения са сведени до 
необходимото, че не са 
дискриминиращи и че са 
пропорционални. 

Тези защитни мерки включват и 
възможност за съдебна защита.

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

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

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.

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.

Изменение 44

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 

1. Националните регулаторни органи, в 
сътрудничество с националните 
органи за защита на личните данни и 
други компетентни органи, имат 
правомощията и задължението, при 
необходимост, да наблюдават при 
спазване на изискванията по член 23, 
параграф 5, прилагането на разумни 
мерки за управление на трафика и 
чрез наличността на достъпни 
недискриминиращи услуги за 
интернет достъп да гарантират, че 
крайните ползватели разполагат с 
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сътрудничество с други национални 
компетентни органи, те също така 
следят въздействията на 
специализираните услуги върху 
културното многообразие и 
иновациите. Националните 
регулаторни органи докладват ежегодно 
на Комисията и на ОЕРЕС за своите 
наблюдения и за направените 
констатации.

възможността да се възползват от 
свободите по член 23, параграфи 1 и 2. 
Те вземат най-надлежно предвид 
насоките на ОЕРЕС, посочени в 
четвърта алинея от настоящия член 
и в член 21, параграф 3а от Директива 
2002/22/ЕО. Критериите за 
определяне на разумни мерки за 
управление на трафика се предмет на 
периодично преразглеждане. 
Националните регулаторни органи 
докладват ежегодно на Комисията и на 
ОЕРЕС за своите наблюдения, 
направените констатации и 
предприетите мерки. Докладите се 
оповестяват публично.

Изменение 45

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. 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.

2. 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, услуги и софтуер
по свой избор, националните 
регулаторни органи разполагат с 
правомощия да налагат минимални 
изисквания за качество на услугите и, 
при необходимост, други параметри 
за качеството на услугите, както е 
определено от националните 
регулаторни органи, на доставчиците 
на обществени електронни съобщителни 
услуги.

Достатъчно време преди да наложат 
подобни изисквания националните 
регулаторни органи предоставят на 
Комисията резюме на мотивите за 
подобни мерки, планираните

Достатъчно време преди да наложат 
подобни изисквания националните 
регулаторни органи предоставят на 
Комисията резюме на мотивите за 
подобни мерки, планираните 
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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.

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.

Националните регулаторни органи 
установяват подходящи процедури за 
подаване на жалба по въпроси, 
свързани с ефективността на 
услугата за достъп до интернет, 
предоставяна на крайните 
ползватели и доставчици на 
съдържание, приложения и услуги.

До ...* ОЕРЕС, след консултации със 
заинтересованите страни и в тясно 
сътрудничество с Комисията, 
установява общи насоки, определящи 
еднакви условия за изпълнение на 
задълженията на националните 
регулаторни органи в съответствие с 
разпоредбите на настоящия член, в 
това число по-специално прилагането 
на разумни мерки за управление на 
трафика.

_________________
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* OВ: моля да попълните началната 
дата на прилагане на настоящия 
регламент.

Изменение 46

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията може да приема актове 
за изпълнение, определящи еднакви 
условия за изпълнение на 
задълженията на националните 
компетентни органи в съответствие 
с разпоредбите на настоящия член. 
Тези актове за изпълнение се приемат 
в съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 33, 
параграф 2.

заличава се

Обосновка

Докладчикът не се застъпва за разглеждането на тези условия чрез актове за 
изпълнение. Вместо това, той предлага тази задача да се делегира на ОЕРЕС, вж. 
изменението към член 24, параграф 2.

Изменение 47

Предложение за регламент
Член 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 25 заличава се

Прозрачност и публикуване на 
информация

1. Доставчиците на обществени 
електронни съобщителни услуги, 
освен в случаите на индивидуално 
договаряни оферти, предоставят 
прозрачна, сравнима, адекватна и 
актуална информация относно:
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a) своето наименование, адрес и 
информация за връзка;

б) предлаганите услуги по всеки
тарифен план и съответните 
параметри на качеството на 
услугата, приложимите цени (за 
потребителите с включени такси) и 
всички приложими такси (за достъп, 
ползване, поддръжка и всякакви 
допълнителни такси), както и 
разходите за терминално оборудване;

в) приложимите тарифи спрямо 
всеки номер или услуга, за които 
важат специални ценови условия; 

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

д) услугите за достъп до интернет, 
когато се предлагат такива, и по-
специално: 

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;

ii) нивото на приложимите лимити 
спрямо обема от данни, ако има 
такива; цените за еднократно или 
трайно увеличаване на лимита за 
обема от данни; цените за 
еднократно или трайно увеличаване 
на лимита за обема от данни; 
скоростта на пренос на данни и 
съответната цена при достигането 
на лимита за обема от данни, ако е 
налице такъв; и начините крайните 
ползватели да следят във всеки един 
момент размера на текущото си 
потребление;

iii) ясна и разбираема информация за 
това как всеки лимит на обема от 
данни, действителната скорост и 
всеки друг параметър на качеството, 
наред с едновременното ползване на 



PE522.939v02-00 42/100 AD\1016355BG.doc

BG

специализирани услуги с по-високо 
качество, може на практика да се 
отразява на ползването на 
съдържание, приложения и услуги;

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 на услугата 
и защитата на личните данни;

е) мерките за гарантиране на равен 
достъп за крайните ползватели с 
увреждания заедно с редовно 
актуализирана информация с 
подробности относно разработените 
за тези ползватели продукти и услуги.

ж) стандартните им договорни 
условия, включително минималния 
срок на договорите, условията и 
таксите за предварително 
прекратяване на договора, 
процедурите и преките такси за 
смяна на доставчика и пренос на 
номер и други идентификатори и 
условията за обезщетяване при 
закъснение или злоупотреба в процеса 
на смяна на доставчика;

з) достъпа до услугите за спешни 
случаи и за установяване на 
местонахождението на повикващия 
за всички предлагани услуги, всякакви 
ограничения в предоставянето на 
услугите за спешни случаи в 
съответствие с член 26 от 
Директива 2002/22/ЕО и всякакви 
промени в тях;

и) правата във връзка с универсалната 
услуга, включително, когато е 
целесъобразно, възможностите и 
услугите, посочени в приложение I 
към Директива 2002/22/ЕО.

Информацията се публикува в ясен, 
разбираем и лесно достъпен вид на 
официалния език(езици) на 
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държавата членка, в която се 
предлага услугата, и редовно се 
актуализира. При поискване 
информацията се предоставя на 
съответните национални 
регулаторни органи преди нейното 
публикуване. Всяко разграничение в 
условията за потребителите и други 
крайни ползватели трябва се посочва 
изрично. 

2. Комисията може да приема актове 
за изпълнение, определящи методите 
за измерване на скоростта на 
услугите за достъп до интернет, 
параметрите за качество на услугите 
и методите за измерването им, както 
и съдържанието, вида и начините за 
разгласяване на информацията, която 
трябва да се разпространи, 
включително възможните механизми 
за сертифициране на качеството. 
Комисията може да вземе предвид 
параметрите, определенията и 
методите за измерване, изложени в 
приложение III към Директива 
2002/22/ЕО. Тези актове за изпълнение 
се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, 
посочена в член 33, параграф 2. 

3. Крайните ползватели имат достъп 
до инструменти за независима 
оценка, които им позволяват да 
сравняват показателите на достъпа 
и услугите в електронната 
съобщителна мрежа и разходите при 
алтернативни модели на 
потребление. За тази цел държавите 
членки създават схема за доброволно 
сертифициране на интерактивни 
уебсайтове, ръководства или подобни 
инструменти. Сертифицирането се 
извършва въз основа на обективни, 
прозрачни и пропорционални 
изисквания, по-специално 
необвързаност с доставчик на 
обществени електронни 
съобщителни услуги, ползването на 



PE522.939v02-00 44/100 AD\1016355BG.doc

BG

опростен език, предоставянето на 
пълна и актуална информация и 
притежание на ефективна процедура 
за разглеждане на жалби. Когато 
пазарът не предлага сертифицирани 
безплатни възможности за сравнение 
или такива на разумна цена, 
националните регулаторни органи 
или други компетентни национални 
органи осигуряват сами или чрез 
трети страни такива възможности, 
съобразени с изискванията за 
сертифициране. Информацията, 
разпространявана от доставчиците 
на обществени електронни 
съобщителни услуги е достъпна и 
безплатна, с оглед предоставянето на 
обществото на възможности за 
сравнение.

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:

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 
нарушаването на правото на защита 
на личните данни, на авторското 
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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.

Обосновка

Докладчикът предлага заличаване на този член като част от цялостния подход за 
изменяне на Директива 2002/22/ЕО вместо предвидените в проекта на регламент 
разпоредби. За повече подробности вж. измененията на член 36.

Изменение 48

Предложение за регламент
Член 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 26 заличава се

Изисквания спрямо предоставяната в 
договорите информация

1. Преди един договор за предоставяне 
на връзка до обществена електронна 
съобщителна мрежа или на 
обществено достъпни електронни 
съобщителни услуги да стане 
обвързващ, доставчиците на 
обществени електронни 
съобщителни услуги предоставят на 
потребителите и другите крайни 
ползватели, освен ако те изрично не 
са договорили друго, най-малко 
следната информация:

a) наименование, адрес и информация 
за връзка с доставчика и, ако има 
разлики, адреса и информацията за 
връзка при евентуални жалби;

б) основните характеристики на 
предлаганите услуги, включително по-
специално:

i) за всеки тарифен план вида на 
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предлаганите услуги, включените 
обеми на съобщителни услуги и 
всички съответни параметри за 
качеството на услугата, в това число 
времето за първоначално свързване 
към мрежата;

ii) дали и в кои държави членки се 
предоставя достъп до услуги за 
спешни случаи и за установяване на 
местонахождението на повикващия и 
какви са ограниченията в 
предоставянето на услугите за 
спешни случаи в съответствие с член 
26 от Директива 2002/22/ЕО.

iii) вида на предлаганите 
следпродажбени услуги, клиентско 
обслужване и услуги по поддръжка, 
условията и таксите за тези услуги и 
координатите за контакт с тези 
услуги;

iv) всякакви наложени от доставчика 
ограничения при ползването на 
предоставеното терминално 
оборудване, включително информация 
за отблокиране на терминалното 
оборудване и всякакви такси, в случай 
че договорът бъде прекратен преди 
изтичането на минималния договорен 
период;

в) подробности за цените и 
тарифите (за потребители — с 
включени такси и евентуално 
дължимите допълнителни такси) и 
начините за получаване на актуална 
информация за всички приложими 
тарифи и такси;

г) предлаганите начини на плащане и 
всякакви разлики в разходите, 
свързани с избрания начин на 
плащане, и наличните разпоредби за 
прозрачност на фактурирането и 
проследяване нивото на потребление;

д) срок на договора и условия за 
подновяване и прекратяване, 
включително:
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i) всякакви изисквания за минимално 
потребление или минимална 
продължителност за възползване от 
промоционални условия;

ii) всякакви разходи за смяна на 
доставчика и пренос на номер и други 
идентификатори, включително 
механизмите за обезщетение при 
закъснение или злоупотреба със 
смяната на доставчика;

iii) всякакви такси за предварително 
прекратяване на договора, 
включително възстановяване на 
разходи за крайно оборудване 
(съгласно обичайните счетоводни 
принципи на амортизация) и други 
промоционални предимства (на 
принципа на pro rata temporis),

е) всякакви договорености за 
обезщетение и възстановяване на 
суми, включително изрично 
позоваване на регламентираните 
права на крайния потребител, които 
се прилагат, ако качеството на 
договорните услуги не е спазено; 

ж) при задължение по член 25 от 
Директива 2002/22/ЕО, вариантите, с 
които разполагат крайните 
ползватели, когато трябва да 
избират дали да включат своите 
лични данни в указател и конкретно 
кои данни;

з) за крайни ползватели с увреждания, 
подробности относно разработените 
за тях продукти и услуги; 

и) начините за образуване на 
процедури за уреждане на спорове, 
включително трансгранични спорове, 
в съответствие с член 34 от 
Директива 2002/22/ЕО и член 22 от 
настоящия регламент;

й) какви мерки може да предприеме 
доставчикът при проблеми със 
сигурността или целостта на 
мрежите, или при заплахи и уязвими 
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точки.

2. В допълнение към параграф 1, 
доставчиците на обществени 
електронни съобщителни услуги 
трябва да предоставят на крайните 
ползватели, освен ако не е договорено 
друго от краен ползвател, който не е 
потребител, най-малко следната 
информация по отношение на 
техните услуги за достъп до 
интернет:

a) нивото на приложимите лимити 
спрямо обема от данни, ако има 
такива; цените за еднократно или 
трайно увеличаване на лимита за 
обема от данни; цените за 
еднократно или трайно увеличаване 
на лимита за обема от данни; 
скоростта на пренос на данни и 
съответната цена при достигането 
на лимита за обема от данни, ако е 
налице такъв; и начините крайните 
ползватели да следят в реално време 
текущото си потребление;

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;

в) други параметри за качеството на 
услугата;

г) 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 на услугата 
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и защитата на личните данни;

д) ясна и разбираема информация за 
това как всеки лимит на обема от 
данни, действителната скорост и 
всеки друг параметър на качеството 
на услугата, наред с едновременното 
ползване на специализирани услуги с 
по-високо качество, може на 
практика да се отразява на 
ползването на съдържание, 
приложения и услуги.

3. Информацията по параграфи 1 и 2 
се представя по ясен, разбираем и 
лесно достъпен начин и на език, 
който е официален в държавата 
членка на пребиваване на крайния 
ползвател, и се актуализира редовно.
Тя е неразделна част от договора за 
услуги и не може да бъде променяна, 
освен ако страните по договора 
изрично не се договорят за друго. 
Крайният ползвател получава 
екземпляр от договора в писмен вид.

4. Комисията може да приема актове 
за изпълнение за подробно определяне 
на изискванията спрямо 
информацията по параграф 2. Тези 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 33, 
параграф 2. 

5. Договорът включва също така, по
искане на съответните публични 
органи, всяка предоставена за тази 
цел информация от въпросните 
органи относно употребата на 
електронните съобщителни мрежи и 
услуги за извършването на незаконни 
дейности или разпространяването на 
вредно съдържание и относно
средствата за защита срещу 
рисковете за личната сигурност и 
незаконната обработка на лични 
данни, посочени в член 25, параграф 4 
от настоящия регламент и имащи 
отношение към предоставяната 
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услуга.

Обосновка

Докладчикът предлага заличаване на този член като част от цялостния подход за 
изменяне на Директива 2002/22/ЕО вместо предвидените в проекта на регламент 
разпоредби. За повече подробности вж. измененията на член 36.

Изменение 49

Предложение за регламент
Член 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 27 заличава се

Контрол на потреблението

1. Доставчиците на обществени 
електронни съобщителни услуги 
предлагат на крайните ползватели 
възможността безплатно да изберат 
механизма, който им позволява да 
следят натрупаното потребление на 
различните електронни съобщителни 
услуги, изразено във валутата, в която 
тези услуги се фактурират. Подобен 
механизъм гарантира, че без 
съгласието на крайния ползвател, 
натрупаните разходи за определен 
период на ползване няма да 
надхвърлят определен паричен 
лимит, определен от крайния 
ползвател. 

2. Доставчиците на обществени 
електронни съобщителни услуги 
гарантират изпращането на 
подходящо уведомление до крайния 
ползвател, когато неговото 
потребление на услуги достигне 80 % 
от паричния лимит, определен 
съгласно параграф 1. В уведомлението 
се указва процедурата, която трябва 
да се следва, за да се продължи 
предоставянето на тези услуги. 
Доставчикът преустановява 
предоставянето и на въпросните 
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услуги, както и начисляването на 
свързаните с тях разходи за крайния 
ползвател, ако има опасност 
паричният лимит да бъде превишен, 
освен ако и докато крайният 
ползвател не поиска удължаване или 
подновяване на предоставянето на 
тези услуги. След достигане на 
паричния лимит крайните 
ползватели запазват възможността 
да получават повиквания и текстови 
съобщения и да се обаждат до 
безплатни телефонни номера и услуги 
при спешни случаи чрез безплатно 
набиране на европейския номер за 
спешни повиквания 112 до края на 
уговорения период на фактуриране. 

3. Доставчиците на обществени 
електронни съобщителни услуги 
непосредствено преди свързване на 
повикването, осигуряват възможност 
на крайните ползватели лесно и 
безплатно да получат информация за 
тарифите, които се прилагат при 
повикване на номера или ползване на 
услуги, при които важат специални 
ценови условия, освен ако 
националният регулаторен орган е 
предоставил предварително дерогация 
с оглед на принципа на 
пропорционалност. Всяка подобна 
информация се предоставя по начин, 
който позволява съпоставяне за 
всички подобни номера или услуги.

4. Доставчиците на обществени 
електронни съобщителни услуги 
предлагат на крайните ползватели 
възможността да изберат да 
получават безплатно подробни 
фактури.

Обосновка

Докладчикът предлага заличаване на този член като част от цялостния подход за 
изменяне на Директива 2002/22/ЕО вместо предвидените в проекта на регламент 
разпоредби. За повече подробности вж. измененията на член 36.
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Изменение 50

Предложение за регламент
Член 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 28 заличава се

Прекратяване на договора

1. Договорите, сключени между 
потребители и доставчици на 
обществени електронни 
съобщителни услуги не съдържат 
клауза за минимална 
продължителност на договора по-
дълга от 24 месеца. Доставчиците на 
обществени електронни 
съобщителни услуги предлагат на 
крайните ползватели възможност да 
сключат договор с максимална 
продължителност от 12 месеца.

2. Потребителите и други крайни 
ползватели, освен ако не са се 
споразумели за друго, имат право да 
прекратят договора с едномесечно 
предизвестие след изтичането на 
шест или повече месеца от 
сключването му. Не се дължи 
компенсация освен за остатъчната 
стойност на субсидирано оборудване, 
което е в комплект с договора към 
момента на сключването му и 
възстановяване на принципа на pro 
rata temporis за всички други 
промоционални предимства, посочени 
като такива при сключването на 
договора. Всяко ограничение на 
ползването на терминални 
устройства в други мрежи се 
премахва безплатно от доставчика
най-късно след заплащане на 
въпросната компенсация.

3. Когато договорите или 
националното законодателство 
предвиждат договорните срокове да 
бъдат удължавани с мълчаливо 
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съгласие, доставчикът на обществени 
електронни съобщителни услуги 
уведомява своевременно крайния 
ползвател, така че същият да 
разполага най-малко с един месец, за 
да изрази несъгласие с 
продължаването на договора. Ако 
крайният ползвател не изрази 
несъгласие, договорът се смята за 
безсрочен и може да бъде прекратен 
от крайния ползвател по всяко време 
безплатно и с едномесечно 
предизвестие. 

4. Крайните ползватели имат право 
да прекратяват договорите си 
едностранно и безплатно, ако 
забележат изменения в договорните 
условия, предложени от доставчика 
на обществени електронни 
съобщителни услуги, освен ако 
предложените промени са 
изключително в полза на крайния 
ползвател. Доставчиците уведомяват 
по подходящ начин 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 безплатно, 
ако не приемат новите условия. 
Параграф 2 се прилага mutatis 
mutandis.

5. Всяко значително и не временно 
разминаване между действителните 
показатели за скоростта или други 
параметри на качеството и 
обявените от доставчика на 
обществени електронни 
съобщителни услуги показатели в 
съответствие с член 26 се смята за 
несъответствие на показателите за 
целите на определяне на средствата 
за защита на крайния ползвател 
съгласно националното 
законодателство. 

6. Абонирането за допълнителни 
услуги, предоставяни от същия 
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доставчик на обществени електронни 
съобщителни услуги не подновява 
първоначалния срок на договора, освен 
ако цената на допълнителната(-ите) 
услуга(-и) значително надвишава тази 
на първоначалните услуги или тези 
допълнителни услуги се предлагат на 
специална промоционална цена, 
свързана с подновяването на 
съществуващия договор. 

7. Доставчиците на обществени 
електронни съобщителни услуги 
прилагат условия и процедури за 
прекратяване на договорите, които не 
пречат или не действат 
демотивиращо за смяната на 
доставчика на услуги.

Обосновка

Докладчикът предлага заличаване на този член като част от цялостния подход за 
изменяне на Директива 2002/22/ЕО вместо предвидените в проекта на регламент 
разпоредби. За повече подробности вж. измененията на член 36.

Изменение 51

Предложение за регламент
Член 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 29 заличава се

Пакетни оферти

В случай че предлаган на 
потребителите пакет от услуги 
включва най-малко една връзка с 
електронна съобщителна мрежа или 
една електронна съобщителна услуга, 
разпоредбите на членове 28 и 30 от 
настоящия регламент се прилагат по 
отношение на всички елементи на 
пакета.

Обосновка

Докладчикът предлага пълното заличаване на настоящия член. Независимо от това, 
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че е желателно потребителите да бъдат адекватно защитени по отношение на 
всички елементи от даден пакет, докладчикът счита, че това не е най-добрият начин 
за постигането на тази цел, тъй като обхватът на рамковите правила за 
телекомуникациите продължава да бъде ограничен до електронните съобщителни 
услуги и мрежи. Избирателното разширяване на обхвата (както се предлага в член 29) 
създава  неясна в правно отношение ситуация, а нейното разрешаване би изисквало 
дълга поредица от съответни изменения в цялата останала част от рамката (като 
не са предложени никакви такива).

Изменение 52

Предложение за регламент
Член 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 30 заличава се

Смяна на доставчика и преносимост 
на номерата

1. Всички крайни ползватели с номера 
от национален телефонен 
номерационен план могат, по 
желание, да запазят номера(та) си 
независимо от доставчика на 
обществени електронни 
съобщителни услуги, който 
предоставя услугата, в съответствие 
с разпоредбите на част В от 
приложение I към Директива 
2002/22/ЕО, при условие че 
доставчикът е доставчик на 
електронни съобщителни услуги в 
държавата членка, за която се 
отнася националният номерационен 
план или е европейски доставчик на 
електронни съобщителни услуги, 
който е нотифицирал до 
компетентния регулаторен орган на 
държавата членка по произход, че 
предоставя или възнамерява да 
предоставя такива услуги в 
държавата членка, за която се 
отнася националният номерационен 
план. 

2. Ценообразуването сред 
доставчиците на обществени 
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електронни съобщителни услуги, 
свързано с предоставянето на 
преносимост на номера е 
разходоориентирано и преките такси 
за крайните ползватели, ако има 
такива, не въздействат отрицателно 
на мотивацията на крайните 
ползватели за смяна на доставчика.

3. Пренасянето на номера и 
активирането им се изпълнява във 
възможно най-кратък срок. За 
крайните ползватели, сключили 
споразумение за пренос на номер към 
нов доставчик, номерът се активира в 
рамките на един работен ден след 
сключването споразумението. 
Прекъсването на услугата по време на 
процеса на пренос, ако има такова, не 
надвишава един работен ден. 

4. Приемащият доставчик на 
обществени електронни 
съобщителни услуги ръководи процеса 
по смяна на доставчика и пренос на 
номера. Крайните ползватели 
получават адекватна информация 
относно смяната на доставчика 
преди и по време на процеса и също 
така незабавно след приключването 
му. Крайните ползватели не биват 
прехвърляни към друг доставчик без 
съгласието им. 

5. Договорите на крайните 
ползватели с прехвърлящите 
доставчици на обществени 
електронни съобщителни услуги се 
прекратяват автоматично след като 
приключи смяната на доставчика. 
Прехвърлящите доставчици на 
обществени електронни 
съобщителни услуги възстановяват 
оставащия кредит на 
потребителите, които ползват 
предплатени услуги. 

6. Доставчиците на обществени 
електронни съобщителни услуги, 
които забавят или злоупотребяват 
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при процеса на смяна на доставчика, 
включително като не предоставят 
навреме информацията, необходима 
за преноса на номера, са длъжни да 
обезщетят крайните ползватели, 
потърпевши при подобно забавяне или 
злоупотреба.

7. В случай че краен ползвател сменя 
доставчика си на услуги за достъп до 
интернет, но разполага с електронен 
адрес, предоставен му от 
прехвърлящия доставчик, този 
доставчик, по искане на крайния 
ползвател, препраща безплатно за 
период от 12 месеца на посочен от 
крайния ползвател електронен адрес 
всички електронни писма, адресирани 
до крайния ползвател на предходния 
му електронен адрес. Тази услуга на 
препращане на електронни писма 
включва автоматичен отговор до 
всички изпращачи на електронни 
писма, който ги уведомява за новия 
електронен адрес на крайния 
ползвател. Крайният ползвател 
може да поиска новият електронен 
адрес да не се обявява в 
автоматичния отговор. 

След първоначалния период от 12 
месеца прехвърлящият доставчик на 
обществени електронни 
съобщителни услуги предоставя на 
крайния ползвател възможност да 
удължи срока за прехвърляне на 
електронните писма срещу 
заплащане. Прехвърлящият 
доставчик на обществени електронни 
съобщителни услуги не предоставя 
бившия електронен адрес на крайния 
ползвател на друг краен ползвател 
преди да изтекат 2 години от 
прекратяването на договора и във 
всеки случай по време на удължения 
период на прехвърляне на 
електронните писма. 

8. Компетентните национални 
органи могат да установят 
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цялостните процеси по смяна на 
доставчика и пренос на номер, 
включително да определят 
подходящи санкции за доставчиците 
и обезщетения за крайните 
ползватели. Те вземат предвид 
необходимостта от защита на 
крайните ползватели през целия 
процес на смяна на доставчика и 
нуждата да се гарантира 
ефективността на този процес.

Обосновка

Докладчикът предлага заличаване на този член като част от цялостния подход за 
изменяне на Директива 2002/22/ЕО вместо предвидените в проекта на регламент 
разпоредби. За повече подробности вж. измененията на член 36.

Изменение 53

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 1 – точка 1 а (нова)
Директива 2002/22/ЕО
Член 2 – буква e а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a) В член 2, втора алинея, се добавя 
следната точка:

„eа) приемащ доставчик на 
обществени електронни 
съобщителни услуги“ означава 
доставчик на обществени електронни 
съобщителни услуги, към който се 
прехвърля телефонен номер или 
услуга.“;

Обосновка

С тази разпоредба се въвежда ново определение за „приемащ доставчик на 
обществени електронни съобщителни услуги“ като ново определение в член 2 от 
Директивата за универсалната услуга.
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Изменение 54

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 1 – точка 1 б (нова)
Директива 2002/22/ЕО
Член 20 – заглавие

Текст в сила Изменение

1б) Заглавието на член 20 се заменя 
със следния текст:

„Договори“ „Изисквания за предоставяне на 
информация за договори“;

Изменение 55

Член 36 – параграф 1 – точка 1 в (нова)
Директива 2002/22/ЕО
Член 20 – параграф -1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1в) В член 20 се добавя следният 
параграф:

„-1a. Държавите членки гарантират, 
че информацията, посочена в 
параграфи 1 и 1а, е предоставена 
преди сключването на договорите по 
ясен, разбираем и леснодостъпен 
начин и не накърнява изискванията на 
Директивата относно правата на 
потребителите* по отношение на 
договорите извън търговския обект и 
договорите от разстояние. 
Потребителите и други крайни 
потребители, които пожелаят това, 
получават достъп до копие от 
договора на траен носител.“

Държавите членки могат да запазят 
или да въведат в своето национално 
право изисквания за език, на който да 
се предоставя информацията по 
договора, за да гарантират, че тази 
информация е лесно разбираема от 
потребителя или от другите крайни 
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ползватели, които изискват това.

_________________

*Директива 2011/83/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 25 октомври 2011 г. относно 
правата на потребителите, за 
изменение на Директива 93/13/ЕИО на 
Съвета и Директива 1999/44/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
и за отмяна на Директива 85/577/ЕИО 
на Съвета и Директива 97/7/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
(OВ L 304, 22.11.2011 г., стp. 64).“

Изменение 56

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 1 – точка 1 г (нова)
Директива 2002/22/ЕО
Член 20 – параграф 1 

Текст в сила Изменение

1г) Член 20, параграф 1 се заменя със 
следния текст:

„1. Държавите членки гарантират, че 
при абонирането за услуги, които 
предоставят свързване към обществена 
съобщителна мрежа и/или обществено 
достъпни електронни съобщителни 
услуги, потребителите и други крайни 
ползватели, които заявят това, имат 
право да сключат договор с 
предприятието или предприятията, 
които предоставят такива свързвания 
и/или услуги. Договорът посочва в ясна, 
изчерпателна и лесно достъпна 
форма най-малко:

‘1. Държавите членки гарантират, че 
при абонирането за услуги, които 
предоставят свързване към обществена 
съобщителна мрежа и/или обществено 
достъпни електронни съобщителни 
услуги, потребителите и други крайни 
ползватели, които заявят това, имат 
право да сключат договор с 
предприятието или предприятията, 
които предоставят такива свързвания 
и/или услуги. Договорът посочва най-
малко следната информация:

а) самоличност и адрес на 
предприятието;

а) самоличност, адрес и информация за 
връзка с предприятието и, ако има 
разлики — адресът и информацията 
за връзка се използват при евентуални 
жалби;

б) предоставяни услуги, включително б) основните характеристики на 
предоставяните услуги, включително 
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по-конкретно: по-конкретно,

i) конкретния тарифен план или 
тарифни планове, за които се прилага 
договорът, и, за всеки такъв тарифен 
план — вида на предлаганите услуги, 
включително обемите на 
съобщителните услуги,

— информация за това дали достъпът 
до услуги за спешна помощ и 
информацията за местоположението на 
лицето, което осъществява повикването,
се предоставят и за всякакви 
ограничения за предоставяне на услуги 
за спешна помощ по реда на член 26,

ii) информация относно достъпа до 
услуги за спешна помощ и 
местоположението на лицето, което 
осъществява повикването, за всички 
съответни услуги, както и всякакви 
ограничения за предоставяне на услуги 
за спешна помощ по реда на член 26, 

— информация за всякакви други 
условия, които ограничават достъпа 
до и/или ползването на услуги и 
приложения, когато такива условия 
са разрешени съгласно националното 
законодателство в съответствие с 
правото на Общността,

— предлаганото минимално ниво на 
качество на услугите, а именно срок за 
първоначално свързване, и когато е 
целесъобразно, други параметри за 
качеството на услугата, определени от 
националните регулаторни органи,

iii) предлаганото минимално ниво на 
качество на услугите, а именно срок за 
първоначално свързване, и когато е 
целесъобразно, други параметри за 
качеството на услугата, определени от 
националните регулаторни органи;

— информация за всякакви процедури, 
въведени от предприятията с цел 
измерване и оформяне на трафика, 
така че да се избегне натоварване или 
претоварване на мрежова връзка, 
както и информация за това как тези 
процедури биха повлияли върху 
качеството на услугата,

— видове предлагани услуги за 
поддръжка и предоставяни услуги по 
обслужването на клиенти, както и 
начини за връзка с тези услуги,

iv) видове предлагани следпродажбени 
услуги, услуги за поддръжка и 
предоставяни услуги по обслужването 
на клиенти, включително техническа 
информация относно адекватното 
функциониране на избраното от 
крайния потребител терминално 
оборудване, условията и таксите за 
тези услуги, както и начини за връзка с 
тези услуги,
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— ограничения, наложени от 
доставчика, за използването на 
предоставеното крайно оборудване;

v) всякакви наложени от доставчика 
ограничения при ползването на 
предоставеното терминално 
оборудване, включително информация 
за отблокиране на терминалното 
оборудване и всякакви такси, в случай 
че договорът бъде прекратен преди 
изтичането на минималния договорен 
период;

в) при наличието на задължение по член 
25, възможностите на абоната по 
отношение на включването на неговите 
лични данни в указател и съответните 
данни;

в) при наличието на задължение по член 
25, възможностите на абоната по 
отношение на включването на неговите 
лични данни в указател и 
възможностите му за проверка, 
поправка или оттегляне на 
въведените данни; 

г) подробности за цените и тарифите, 
средствата за получаване на актуална 
информация за всички приложими 
тарифи и такси за поддръжка, 
предлаганите начини на плащане и 
всички разлики в разходите, 
произтичащи от различните начини 
на плащане;

г) подробности за цените и тарифите, 
включително таксите и 
допълнителните такси, които 
евентуално могат да бъдат 
наложени, и средствата за получаване 
на актуална информация за всички 
приложими тарифи и такси за 
поддръжка;

га) предлаганите начини на плащане и 
всички разлики в разходите, 
произтичащи от избрания начин на 
плащане, и наличните разпоредби за 
гарантиране на прозрачност на 
фактурирането и проследяване на 
нивото на потребление;

д) срок на договора и условия за 
подновяване и прекратяване на услугите 
и на договора, включително:

д) срок на договора и условия за 
подновяване и прекратяване на услугите 
и на договора, включително:

— всякакви изисквания за минимално 
потребление или минимална 
продължителност за възползване от 
промоционални условия,

i) всякакви изисквания за минимално 
потребление или минимална 
продължителност за възползване от 
промоционални условия,

— всички такси, свързани с 
преносимостта на номера и други 
идентификатори,

ii) всички такси, свързани със смяна на 
доставчика и преносимостта на номера 
и други идентификатори, включително 
механизмите за обезщетение и 
възстановяване на суми при 
закъснение или злоупотреба със 
смяната на доставчика;
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— всички такси, породени от 
прекратяване на договора, включително 
възстановяване на направени разходи по 
отношение на крайно оборудване,

iii) всички такси, породени от 
предварително прекратяване на 
договора, включително възстановяване 
на направени разходи по отношение на 
крайно оборудване, съгласно 
обичайните счетоводни принципи на 
амортизация и други промоционални 
предимства, на принципа на pro rata 
temporis,

е) всички договорености за 
компенсации и възстановяване на суми 
при неизпълнение на ангажиментите за 
качество на услугата;

е) всички договорености за 
компенсации и възстановяване на суми, 
включително, когато е приложимо, 
изрично позоваване на 
регламентираните права на 
потребителя, които се прилагат, при 
неизпълнение на договорени нива за 
качество на услугата; 

ж) средства за започване на процедури 
за решаване на спорни въпроси в 
съответствие с член 34;

ж) средства за започване на процедури 
за решаване на спорни въпроси, 
включително трансгранични спорове,
в съответствие с член 34;

жа) подробности за това как крайни 
ползватели с увреждания могат да 
получат информация относно 
предназначените за тях продукти и 
услуги;

з) вида действие, който може да се 
предприеме от предприятието, в отговор 
на инциденти, свързани със сигурността 
или целостта, или заплахи и уязвими 
точки.

з) вида действие, който може да се 
предприеме от предприятието, в отговор 
на инциденти, свързани със сигурността 
или целостта, или заплахи и уязвими 
точки.

Държавите членки може да изискват 
също така договорът да включва 
информация, която може да бъде 
предоставена от съответните публични 
органи за тази цел, свързана с 
използването на електронни 
съобщителни мрежи и услуги за 
извършване на незаконни дейности или 
разпространение на вредно съдържание, 
както и със средствата за защита срещу 
рискове за личната сигурност, 
неприкосновеността на личния живот и 
личните данни, както е посочено в член 
21, параграф 4, и която се отнася до 

Държавите членки може да изискват 
също така договорът да включва 
информация, която може да бъде 
предоставена от съответните публични 
органи за тази цел, свързана с 
използването на електронни 
съобщителни мрежи и услуги за 
извършване на незаконни дейности или 
разпространение на вредно съдържание, 
както и със средствата за защита срещу 
рискове за личната сигурност, 
неприкосновеността на личния живот и 
личните данни, както е посочено в 
член 21, параграф 4, и която се отнася 
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предоставяната услуга.“ до предоставяната услуга.“

Изменение 57

Член 36 – параграф 1 – точка 1 д (нова)
Директива 2002/22/ЕО
Член 20 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1д) В член 20 се добавя следният 
параграф:

„1a. В допълнение към информацията, 
посочена в параграф 1, ако договорът 
включва предоставянето на услуги, 
свързани с достъп до интернет, този 
договор съдържа също така и 
следната информация:

а) подробности за плановете за 
еднократно ценообразуване за 
единица, плановете за ценообразуване 
за масиви данни и всякакви 
приложими прагове, свързани с 
конкретния тарифен план или 
тарифни планове, приложими по 
отношение на договора; за обеми 
данни над праговете — еднократно 
или трайно ценообразуване за единица 
или масиви данни и всякакви 
ограничения на скоростта за пренос 
на данни, които могат да бъдат 
приложени спрямо конкретния 
тарифен план или тарифни планове, 
приложими по отношение на 
договора;

б) начините, по които крайните 
ползватели могат да проследяват 
текущото ниво на тяхното 
потребление и дали и как могат да се 
определят всякакви доброволни 
ограничения;

в) за стационарни линии за предаване 
на данни – нормалната и 
минималната скорост за изтегляне и 
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качване в местоположението на 
крайния ползвател;

г) за мобилните линии за предаване на 
данни — очакваната и минималната 
скорост за изтегляне и качване при 
свързване чрез безжичната мрежа на 
доставчика в държавата членка на 
пребиваване на крайния ползвател;

д) други параметри за качеството на 
услугата, както са определени в член 
24, параграф 2 от Регламент 
(ЕС).../...*;

е) информация за всички използвани 
от доставчика методи за измерване и 
моделиране на трафика, включително 
посочване на основните методи за 
проверка на съобщенията, използвани 
за разумни мерки за управление на 
трафика, и информация за това как 
тези методи могат да повлияят на 
качеството на услугата, 
неприкосновеността на личния 
живот на крайните ползватели и на 
защитата на личните данни; както и

ж) ясна и разбираема информация за 
това как всеки лимит на обема от 
данни, скоростта и всеки друг 
параметър на качеството на 
услугата може на практика да се 
отразява на услугите за достъп до 
интернет, и по-специално ползването 
на съдържание, приложения и услуги.

__________________

* OВ: Моля, въведете номера на 
настоящия регламент.“

Изменение 58

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 1 – точка 1 е (нова)
Директива 2002/22/ЕО
Член 20 – параграф 2
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Текст в сила Изменение

1е) Член 20, параграф 2 се заличава.

2. Държавите-членки гарантират, че 
абонатите имат право да прекратят 
договорите едностранно и без 
неустойки при получаване на 
предизвестие за изменения в 
договорните условия, предложени от 
предприятията, предоставящи 
електронни съобщителни мрежи 
и/или услуги. Абонатите получават 
подходящо предизвестие със срок не 
по-кратък от един месец преди 
извършването на промените и 
същевременно са информирани за 
правото си да прекратят своите 
договори без неустойки, ако не 
приемат новите условия. Държавите-
членки гарантират, че националните 
регулаторни органи са в състояние да 
определят формата на тези 
предизвестия.

Обосновка

Докладчикът предлага нов член 20а относно продължителността и прекратяването 
на договорите. Настоящата разпоредба е включена в него.

Изменение 59

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 1 – точка 1 ж (нова)
Директива 2002/22/ЕО
Член 20 – параграф 2 а (нов)

Текст в сила Изменение

1ж) В член 20 се добавя следният 
параграф:

„2a. Държавите членки могат да 
запазят или да въведат допълнителни 
изисквания за предоставяне на 
договорна информация по отношение 
на договори, спрямо които се прилага 



AD\1016355BG.doc 67/100 PE522.939v02-00

BG

настоящият член.“;

Изменение 60

Предложение за регламент
Член 36 – параграф – точка 1 з (нова)
Директива 2002/22/ЕО
Член 20 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1з) В член 20 се добавя следният 
параграф:

„2б. ОЕРЕС издава насоки за 
изготвянето на стандартни образци 
на договорна информация, съдържащи 
информацията, която се изисква 
съгласно параграфи 1 и 1а от 
настоящия член.

Националните регулаторни органи 
могат да уточнят допълнителни 
изисквания относно съдържанието, 
формата и начина на публикуване на 
договорната информация, която ще 
се публикува, включително по-
специално скоростите за пренос на 
данни, като отчитат най-надлежно 
насоките на ОЕРЕС за методите за 
измерване на скоростта и за 
съдържанието, формата и начина на 
публикуване на договорната 
информация, която ще се публикува, 
както са посочени в член 21, параграф 
3а.“;

Изменение 61

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 1 – точка 1 и (нова)
Директива 2002/22/ЕО
Член 20 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1и) Добавя се следният член:

„Член 20a

Продължителност и прекратяване на 
договорите

1. Държавите членки гарантират, че 
максималната продължителност на 
договорите, сключени между 
потребители и доставчици на 
електронни съобщителни услуги за 
обществеността, е 24 месеца. 
Доставчиците на електронни 
съобщителни услуги за 
обществеността предлагат на 
крайните потребители възможност 
за договори с продължителност от 
12 месеца.

2. Потребителите имат правото да 
се откажат от договор от 
разстояние или от договор извън 
търговския обект в рамките на 14 дни 
след неговото сключване в 
съответствие с 
Директива 2011/83/ЕС.

3. Когато договор или национално 
законодателство предвижда 
договорният срок да бъде удължаван с 
фиксиран срок (а не с минимален 
срок), който да се удължава с 
мълчаливо съгласие, доставчикът на 
обществени електронни 
съобщителни услуги уведомява 
своевременно потребителя за това, 
така че потребителят да разполага 
най-малко с един месец, за да изрази 
несъгласие с продължаването на 
договора. Ако потребителят не 
изрази несъгласие, договорът се смята 
за безсрочен и може да бъде 
прекратен от потребителя по всяко 
време безплатно, с едномесечно 
предизвестие и без да се начисляват 
каквито и да било такси, освен тези 
за предоставянето на услуги по време 
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на периода на предизвестие.

4. Държавите членки гарантират, че 
потребителите имат право да 
прекратяват договорите си 
едностранно и безплатно, след 
получаване на уведомление за 
изменения в договорните условия, 
предложени от доставчика на 
обществени електронни 
съобщителни услуги, освен ако 
предложените промени не са 
изключително в полза на крайния 
ползвател. Доставчиците уведомяват 
по подходящ начин потребителите за 
подобни промени в срок, не по-кратък 
от един месец преди въвеждането им, 
и същевременно ги уведомяват за 
правото им да прекратят договора си 
безплатно, ако не приемат новите 
договорни условия. Параграф 2 се 
прилага mutatis mutandis.

5. Всяко значително, непрекъснато 
или редовно повтарящо се 
разминаване между действителните 
показатели за скоростта или други 
параметри на услугата, свързани с 
качеството, и обявените от 
доставчика на обществени 
електронни съобщителни услуги 
показатели в съответствие с член 20 
се смята за несъответствие на 
показателите за целите на 
определяне на средствата за защита 
на крайния ползвател съгласно 
националното законодателство.

6. Държавите членки гарантират, че 
абонирането за допълнителни услуги, 
предоставяни от същия доставчик на 
електронни съобщителни услуги за 
обществеността, не подновява 
първоначалния срок на договора, освен 
ако допълнителните услуги не се 
предлагат на специална 
промоционална цена, свързана с 
изключителното условие за 
подновяване на съществуващия 
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договор. 

7. Държавите членки гарантират, че 
доставчиците на електронни 
съобщителни услуги за 
обществеността прилагат условия и 
процедури за прекратяване на 
договорите, които не пречат или не 
действат демотивиращо за смяната 
на доставчиците на услуги.

8. В случай че предлаган на 
потребителите пакет от услуги 
включва най-малко една връзка с 
електронна съобщителна мрежа или 
една електронна съобщителна услуга, 
разпоредбите на настоящия член се 
прилагат по отношение на всички 
елементи на пакета.

9. Държавите членки могат да 
запазят или да въведат допълнителни 
изисквания, за да гарантират по-
високо равнище на защита на 
потребителите във връзка с договори, 
спрямо които се прилага настоящият 
член.“;

Изменение 62

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 1 – точка 1 й (нова)
Директива 2002/22/ЕО
Член 21

Текст в сила Изменение

1й) Член 21 се заменя със следното:

„Член 21 „Член 21

„1. Държавите членки гарантират, че 
националните регулаторни органи са в 
състояние да задължат предприятията, 
предоставящи обществени електронни 
съобщителни мрежи и/или обществено 
достъпни електронни съобщителни 
услуги, да публикуват прозрачна, 
сравнима, уместна и актуална 
информация за приложимите цени и 

‘1. Държавите членки гарантират, че 
националните регулаторни органи са в 
състояние да задължат предприятията, 
предоставящи обществена електронна 
съобщителна мрежа и/или обществени 
електронни съобщителни услуги, да 
публикуват прозрачна, сравнима, 
уместна и актуална информация за 
приложимите цени и тарифи, всички 
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тарифи, за всички такси за прекратяване 
на договора и информация за 
стандартните условия по отношение на 
достъпа и използването на услуги, 
предоставяни от тях на крайни 
ползватели и потребители в 
съответствие с приложение II. Такава 
информация се публикува в ясна, 
разбираема и лесно достъпна форма.
Националните регулаторни органи може 
да определят допълнителни изисквания 
по отношение на формата, под която 
трябва да се публикува тази 
информация.

такси за предварително прекратяване 
на договора и стандартните условия по 
отношение на достъпа и използването 
на услуги, предоставяни от тях на 
крайни ползватели и потребители в 
съответствие с приложение ІІ. Такава 
информация се публикува в ясна, 
разбираема и леснодостъпна форма и 
се актуализира редовно. Всяко 
разграничение в условията за 
потребителите и други крайни 
ползватели, които поискат това, се 
посочва изрично. Националните 
регулаторни органи могат да определят 
допълнителни изисквания по отношение 
на формата, под която трябва да се 
публикува тази информация, която 
може в частност да включва 
въвеждането на изисквания за език, за 
да се гарантира, че тази информация 
е лесно разбираема от 
потребителите и други крайни 
ползватели, отправили такова 
искане. Държавите членки 
гарантират, че доставчиците на 
електронни съобщителни услуги за 
обществеността са задължени при 
поискване да предоставят 
информацията на съответните 
национални регулаторни органи преди 
нейното публикуване.

2. Националните регулаторни органи 
насърчават предоставянето на 
сравнима информация, която да 
подпомогне крайните ползватели и 
потребителите да направят 
самостоятелна оценка на разходите за 
алтернативни схеми за потребление, 
например чрез интерактивни 
ръководства или подобни техники. 
Когато подобни възможности не се 
предлагат на пазара безплатно или на 
разумна цена, държавите членки 
гарантират, че националните 
регулаторни органи са способни да 
предоставят, самостоятелно или чрез 
доставка от трети страни, такива 

2. Националните регулаторни органи 
гарантират, че потребителите и 
други крайни ползватели, отправили 
такова искане, имат достъп до 
инструменти за независима оценка, 
които им дават възможност да 
сравняват показателите на достъпа 
и услугите в електронната 
съобщителна мрежа и разходите при 
алтернативни модели на използване. 
Когато подобни възможности не се 
предлагат на пазара безплатно или на 
разумна цена, държавите членки 
гарантират, че националните 
регулаторни органи са способни да 
предоставят, самостоятелно или чрез 
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ръководства или техники. Трети страни 
имат правото да използват безплатно 
информацията, публикувана от
предприятия, предоставящи електронни 
съобщителни мрежи и/или обществено 
достъпни електронни съобщителни 
услуги, за целите на продаване или 
предоставяне на такива интерактивни 
ръководства или подобни техники.

доставка от трети страни, такива 
ръководства или техники. Трети страни 
имат правото да използват безплатно 
информацията, публикувана от 
предприятия, предоставящи електронни 
съобщителни мрежи и/или обществено 
достъпни електронни съобщителни 
услуги, за целите на продаване или 
предоставяне на подобни инструменти 
за независима оценка.

2a. Държавите членки гарантират, 
че националните регулаторни органи, 
под ръководството на ОЕРЕС и след 
консултация със съответните 
заинтересовани страни, ще създадат 
схема за доброволно сертифициране 
на интерактивни уебсайтове, 
ръководства или подобни 
инструменти за сравняване, основани 
на обективни, прозрачни и 
пропорционални изисквания, 
включващи по-специално 
независимост от всеки доставчик на 
електронни съобщителни услуги за 
обществеността.“

3. Държавите членки гарантират, че 
националните регулаторни органи са в 
състояние да задължат предприятията, 
предоставящи обществени електронни 
съобщителни мрежи и/или обществено 
достъпни електронни съобщителни 
услуги, inter alia:

3. Държавите членки гарантират, че 
националните регулаторни органи са в 
състояние да задължат предприятията, 
предоставящи обществени електронни 
съобщителни мрежи и/или обществено 
достъпни електронни съобщителни 
услуги, inter alia:

а) да предоставят на абонати
информация за приложимите тарифи 
относно номер или услуга, които 
подлежат на определени ценови 
условия; по отношение на отделните 
категории услуги националните 
регулаторни органи могат да изискват 
такава информация да се предоставя 
непосредствено преди свързване на 
повикването;

а) да предоставят на крайни 
ползватели информация за 
приложимите тарифи относно номер 
или услуга, които подлежат на 
определени ценови условия; по 
отношение на отделните категории 
услуги националните регулаторни 
органи могат да изискват такава 
информация да се предоставя 
непосредствено преди свързване на 
повикването;

б) да информират абонатите за всяка 
промяна по отношение на достъпа до 
услуги за спешна помощ или 

б) да предоставят на крайните 
ползватели информация за достъпа 
до услуги за спешна помощ и 
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информацията за местоположението 
на лицето, което осъществява 
повикването, в услугата, за която те 
са сключили абонаментен договор;

информацията за местоположението 
на лицето, което осъществява 
повикването, за всички съответни 
предлагани услуги и всякакви 
ограничения в предоставянето на 
услугите за спешни случаи в 
съответствие с член 26, както и да 
гарантират, че всякакви промени в 
тях се съобщават незабавно;

в) да информират абонатите за всяка 
промяна в условията, които 
ограничават достъпа до и/или 
ползването на услуги и приложения, 
когато такива условия са разрешени 
съгласно националното 
законодателство в съответствие с 
правото на Общността;

г) да информират за всякакви 
процедури, въведени от доставчика с 
цел измерване и оформяне на 
трафика, така че да се избегне 
натоварване или претоварване на 
мрежова връзка, както и за това как 
тези процедури биха могли да 
повлияят върху качеството на 
услугата;

га) да предоставят информация 
относно услугите за достъп до 
интернет, когато се предлагат 
такива, и по-специално относно:

i) за стационарни линии за предаване 
на данни – нормалната и 
минималната скорост при изтегляне 
и качване в държавата членка на 
пребиваване на крайния ползвател; за 
мобилните линии за предаване на 
данни — очакваната и минималната 
скорост за изтегляне и качване при 
свързване чрез безжичната мрежа на 
доставчика в държавата членка на 
пребиваване на крайния ползвател;

ii) подробности относно плановете за 
ценообразуване за единица данни, 
плановете за ценообразуване за 
масиви данни и всички приложими 
прагове. За обемите от данни над 
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праговете: еднократно или трайно 
ценообразуване за единица или масиви 
данни и всякакви ограничения на 
скоростта за пренос на данни, които 
могат да бъдат приложени;

iii) начините, по които крайните 
ползватели могат да проследяват 
текущото ниво на тяхното 
потребление и дали и как могат да се 
определят всякакви доброволни 
ограничения;

iv) ясна и разбираема информация за 
това как всеки лимит на обема от 
данни, скоростта и всеки друг 
параметър на качеството на 
услугата може на практика да се 
отразява на използването на услугите 
за достъп до интернет, и по-
специално ползването на съдържание, 
приложения и услуги.

v) информация за всички използвани 
от доставчика методи за измерване и 
моделиране на трафика, съгласно 
определението в член 23, параграф 5 
от Регламент (ЕС)../...*, включително 
посочване на основните методи за 
проверка на съобщенията, използвани 
за разумни мерки за управление на 
трафика, и информация за това как 
тези методи могат да повлияят на 
качеството на услугата, 
неприкосновеността на личния 
живот на крайните ползватели и на 
защитата на личните данни;

д) да информират абонатите относно 
техните права да определят дали да 
включат личните си данни в указател и 
относно видовете данни в това 
отношение в съответствие с член 12 от 
Директива 2002/58/ЕО (Директива за 
правото на неприкосновеност на 
личния живот и електронни 
комуникации); както и

д) да информират потребителите и 
други крайни ползватели, когато е 
приложимо, относно техните права да 
определят дали да включат личните си 
данни в указател и относно видовете 
данни в това отношение в съответствие 
с член 12 от Директива 2002/58/ЕО; 
както и

е) да информират редовно абонатите с 
увреждания за подробности относно 
продукти и услуги, предназначени за 

е) да информират редовно 
потребителите и други крайни 
ползватели, когато е приложимо, за 
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тях. подробности относно продукти и 
услуги, предназначени за тях, и за 
предприетите мерки за гарантиране 
на равнопоставеност по отношение 
на достъпа;

Ако считат това за уместно, 
националните регулаторни органи може 
да насърчават мерки за саморегулиране 
или съвместно регулиране преди 
налагането на каквито и да е 
задължения.

Ако считат това за уместно, 
националните регулаторни органи може 
да насърчават мерки за саморегулиране 
или съвместно регулиране преди
налагането на каквито и да е 
задължения. Държавите членки могат 
да уточнят допълнителни изисквания 
относно съдържанието, формата и 
начина на публикуване на 
информацията, която ще се 
публикува, като отчитат най-
надлежно насоките на ОЕРЕС, 
посочени в параграф 3а от настоящия 
член.

3a. В срок до ... *, ОЕРЕС, след 
консултации със заинтересованите 
страни и в тясно сътрудничество с 
Комисията, определя общи насоки за 
методите на измерване на 
скоростта, качеството на 
параметрите на услугите, които 
предстои да бъдат измервани (inter 
alia , средни спрямо обявени 
скорости); качество във 
възприятието на ползвателите), и 
методите за измерването им във 
времето, както и съдържанието, 
формата и начина на публикуване на 
информацията, включително 
възможни механизми за 
сертифициране на качеството, за да 
се гарантира достъп на крайните 
ползватели, включително на 
крайните ползватели с увреждания, 
до изчерпателна, сравнима, надеждна 
и леснодостъпна за ползвателя 
информация. По целесъобразност, 
може да се използват параметрите,
определенията и методите за 
измерване, установени в приложение 
III.

4. Държавите членки може да изискват 4. Държавите членки може да изискват 
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предприятията, посочени в параграф 3, 
да разпространяват безплатно 
информация от обществен интерес на 
съществуващи и нови абонати, когато 
е уместно, чрез същите средства като 
тези, обичайно използвани от тях за 
комуникация с абонатите. В този 
случай тази информация се предоставя 
от съответните публични органи в 
стандартизиран формат и обхваща, inter 
alia, следните въпроси:

предприятията, посочени в параграф 3, 
да разпространяват безплатно 
информация от обществен интерес на 
крайни потребители, когато е 
уместно, чрез същите средства като 
тези, обичайно използвани от тях за 
комуникация с крайните 
потребители. В такъв случай 
информацията се предоставя от 
съответните публични органи на 
доставчиците на обществени 
електронни съобщителни услуги в 
стандартизиран формат и може да 
обхваща, inter alia, следните въпроси:

а) 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 
нарушаването на авторското право и 
сродните му права, и правните 
последици от тях; както и

а) 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 
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, 
неприкосновеността на личния живот и 
личните данни при ползването на 
електронни съобщителни услуги.’

б) средствата за защита срещу рисковете 
за личната сигурност, 
неприкосновеността на личния живот и 
личните данни при ползването на 
електронни съобщителни услуги.

_________________
* OВ: Моля, въведете номера на 
настоящия регламент.
** OВ: Моля, въведете началната 
дата на прилагане на настоящия 
регламент.“

Изменение 63

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 1 – точка 1 к (нова)
Директива 2002/22/ЕО
Член 21 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1к) Добавя се следният член:

„Член 21a

Контрол на потреблението

1. Държавите членки гарантират, че 
доставчиците на електронни 
съобщителни услуги предлагат на 
потребителите и крайните 
ползватели възможност да 
проследяват и контролират своето 
използване на електронни 
съобщителни услуги, фактурирани 
периодично или на база обем 
потребление. Тази възможност 
трябва да включва:

а) за предплатени и абонаментни 
услуги – безплатен достъп до 
навременна информация относно 
тяхното потребление на услуги;

б) за абонаментни услуги –
възможността да се определя 
безплатно предварително установен 
финансов таван за тяхното 
използване, да се изисква уведомяване, 
когато е достигната предварително 
определена част от тавана и самия 
таван, процедурата, която трябва да 
бъде следвана, за да се продължи 
използването при надвишаване на 
тавана, и приложимите планове за 
ценообразуване;

в) подробно фактуриране на траен 
носител.

2. ОЕРЕС определя насоки за 
прилагането на параграф 1.

След достигане на паричния лимит, 
крайните ползватели запазват 
възможността да получават 
повиквания и текстови съобщения и 
да се обаждат до безплатни 
телефонни номера и услуги при 
спешни случаи чрез безплатно 
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набиране на европейския номер за 
спешни повиквания „112“ до края на 
уговорения период на фактуриране.“

Изменение 64

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2) Членове 20, 21, 22 и 30 се заличават. 2) Член 22 се заличава.

Обосновка

Заличаването е необходимо за поддържането / изменението на съответните членове.

Изменение 65

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 1 – точка 2 а (нова)
Директива 2002/21/ЕО
Член 26

Текст в сила Изменение

2a) Член 26 се заменя със следното:

„1. Държавите членки гарантират, че 
всички крайни ползватели на услугите, 
посочени в параграф 2, включително 
ползватели на обществени телефони, 
разполагат с безплатен достъп до 
услугите за спешна помощ чрез 
използването на единния европейски 
номер за спешни повиквания „112“ и 
чрез всеки национален номер за спешни 
повиквания, определен от държавите 
членки.

„1. Държавите членки гарантират, че 
всички крайни ползватели на услугите, 
посочени в параграф 2, включително 
ползватели на обществени телефони, 
разполагат с безплатен достъп до 
услугите за спешна помощ чрез 
използването на единния европейски 
номер за спешни повиквания „112“ и 
чрез всеки национален номер за спешни 
повиквания, определен от държавите 
членки.

1a. Държавите членки гарантират, 
че всички ползватели на частни 
електронни съобщителни мрежи 
могат да извършват безплатно 
повикване към службите за спешна 
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помощ или, когато е приложимо, към 
вътрешните служби за спешна 
помощ, като използват единния 
европейски номер за спешни 
повиквания „112“ и чрез всеки 
национален номер за спешни 
повиквания, определен от държавите 
членки.

2. Държавите членки, като се 
консултират с националните 
регулаторни органи, службите за 
спешна помощ и доставчиците, 
гарантират, че предприятията, 
предоставящи на крайни ползватели 
електронни съобщителни услуги за 
генериране на национални повиквания 
към номер или номера в национален 
телефонен номерационен план, 
осигуряват достъп до услуги за спешна 
помощ.

2. Държавите членки, като се 
консултират с националните 
регулаторни органи, службите за 
спешна помощ и доставчиците, 
гарантират, че предприятията, 
предоставящи на крайни ползватели 
електронни съобщителни услуги за 
генериране на национални повиквания 
към номер или номера в национален 
телефонен номерационен план, 
осигуряват достъп до услуги за спешна 
помощ. 

3. Държавите членки гарантират, че на 
обажданията към единния европейски 
номер за спешни повиквания „112“ се 
отговаря по подходящ начин и че те се 
поемат съобразно националната 
организация на системите за спешна 
помощ. На такива повиквания се 
отговаря и те се поемат най-малко с 
бързината и ефективността на приемане 
на повиквания към друг национален 
номер или номера за спешни 
повиквания, в случай че такива 
продължават да се използват.

3. Държавите членки гарантират, че на 
обажданията към единния европейски 
номер за спешни повиквания „112“ се 
отговаря по подходящ начин и че те се 
поемат съобразно националната 
организация на системите за спешна 
помощ. На такива повиквания се 
отговаря и те се поемат най-малко с 
бързината и ефективността на приемане 
на повиквания към друг национален 
номер или номера за спешни 
повиквания, в случай че такива 
продължават да се използват. 

Комисията, след консултации със 
съответните компетентни органи, 
приема препоръка относно 
показателите за изпълнение за 
държавите членки. Комисията 
представя на Европейския парламент 
и Съвета доклад относно 
ефективността на прилагането на 
европейския номер за спешни 
повиквания „112“ и относно 
функционирането на показателите за 
изпълнение в срок до 31 декември 2015 
г. и на всеки две години след това.
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4. Държавите членки гарантират, че 
достъпът до услуги за спешна помощ за 
крайни ползватели с увреждания е 
равностоен на достъпа, предоставен на 
останалите крайни ползватели. С цел 
осигуряване на възможност за достъп на 
крайни ползватели с увреждания до 
услуги за спешна помощ при пътувания 
в други държави членки, предприетите 
за тази цел мерки се основават във 
възможно най-висока степен на 
европейски стандарти или 
спецификации, публикувани в 
съответствие с разпоредбите на член 17 
от Директива 2002/21/ЕО (Рамкова 
директива), и не отнемат на държавите 
членки възможността да приемат 
допълнителни изисквания с оглед 
постигането на поставените в 
настоящия член цели.

4. Държавите членки гарантират, че 
достъпът до услуги за спешна помощ за 
крайни ползватели с увреждания е 
равностоен на достъпа, предоставен на 
останалите крайни ползватели. С цел 
осигуряване на възможност за достъп на 
крайни ползватели с увреждания до 
услуги за спешна помощ при пътувания 
в други държави членки, предприетите 
за тази цел мерки се основават във 
възможно най-висока степен на 
европейски стандарти или 
спецификации, публикувани в 
съответствие с разпоредбите на член 17 
от Директива 2002/21/ЕО (Рамкова 
директива), и не отнемат на държавите 
членки възможността да приемат 
допълнителни изисквания с оглед 
постигането на поставените в 
настоящия член цели.

5. Държавите членки гарантират, че 
съответните предприятия предоставят 
безплатно на органа, който отговаря за 
спешните повиквания, информация за 
местоположението на лицето, 
осъществяващо повикването, в момента, 
в който повикването достига до органа. 
Това се отнася за всички обаждания към 
единния европейски номер за спешни 
повиквания „112“. Държавите членки 
може да разширят обхвата на 
посоченото задължение, за да включат 
също и обаждания към национални 
номера за спешни повиквания. 
Компетентните регулаторни органи 
установяват критерии за точността и 
надеждността на предоставената 
информация за определяне на 
местоположението на лицето, 
осъществяващо повикването.

5. Държавите членки гарантират, че 
съответните предприятия предоставят 
безплатно на органа, който отговаря за 
спешните повиквания, информация за 
местоположението на лицето, 
осъществяващо повикването, в момента, 
в който повикването достига до органа. 
Това се отнася за всички обаждания към 
единния европейски номер за спешни 
повиквания „112“. Държавите членки 
може да разширят обхвата на 
посоченото задължение, за да включат 
също и обаждания към национални 
номера за спешни повиквания.  
Комисията гарантира, че 
компетентните регулаторни органи 
установяват критерии за точността и 
надеждността на информацията за 
определяне на местоположението, 
предоставена в съответствие с 
параграф 7, и при най-надлежно 
отчитане на насоките на ОЕРЕС.

До (6 месеца след КРАЙНИЯ СРОК 
НА ПРИЛАГАНЕТО) ОЕРЕС, след 
консултация със заинтересованите 
страни и в тясно сътрудничество с 
Комисията, определя насоки за 
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критериите за точността и 
надеждността на информацията за 
определяне на местоположението на 
лицето, осъществяващо повикването, 
която се предоставя на службите за 
спешна помощ. Тези насоки вземат 
предвид техническата 
осъществимост на използването на 
мобилен терминал, оборудван с ГНСС 
устройства на мобилни терминали, с 
цел подобряване на точността и 
надеждността на информацията за 
определяне на местоположението на 
лицето, осъществяващо повикването, 
при повикване към номер „112“.

6. Държавите членки гарантират, че 
гражданите получават адекватна 
информация за съществуването и 
използването на единния европейски 
номер за спешни повиквания „112“, по-
специално чрез инициативи, които са 
специално насочени към лица, 
пътуващи между държави членки.

6. Държавите членки и Комисията
гарантират, че гражданите получават 
адекватна информация за 
съществуването и използването на 
единния европейски номер за спешни 
повиквания „112“, по-специално чрез 
инициативи, които са специално 
насочени към лица, пътуващи между 
държави членки. Комисията подкрепя 
и допълва действията на държавите 
членки.

7. За да гарантира ефективния достъп до 
услугите на номер „112“ в държавите 
членки, след като се консултира с 
ОЕРЕС, Комисията може да приеме 
технически мерки за изпълнение.
Въпреки това тези технически мерки за 
изпълнение се приемат, без да се засяга 
организацията на службите за спешна 
помощ и не оказват въздействие на тази 
организация, която остава от 
изключителна компетентност на 
държавите членки.“

7. За да гарантира ефективния достъп до 
услугите на номер „112“ в държавите 
членки, след като се консултира с 
ОЕРЕС, Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 37а относно 
критериите за определяне на 
местоположението на лицето, 
осъществяващо повикването, и 
ключовите показатели за изпълнение 
относно достъпа до „112“. Въпреки 
това тези технически мерки за 
изпълнение се приемат без да се засяга 
организацията на службите за спешна 
помощ и не оказват въздействие тази 
организация, която остава от 
изключителна компетентност на 
държавите членки.

7a. Комисията поддържа база данни с 
номерата на европейските служби за 
спешна помощ по Е.164, за да 
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гарантира, че службите за спешна 
помощ могат да контактуват 
помежду си и между различните 
държави членки.“;

Изменение 66

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 1 – точка 2 б (нова)
Директива 2002/22/ЕО
Член 26 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б) Добавя се следният член :

„Член 26 а

Реверсираща съобщителна система 
на ЕС за номер „112“

Най-късно до [1 година след крайния
срок на прилагане] Комисията 
представя на Европейския парламент 
и Съвета доклад относно създаването 
на реверсираща съобщителна система 
на ЕС за номер „112“, използваща 
съществуващите електронни 
съобщителни мрежи, която обхваща 
цялата територия на Съюза и която 
е универсална, многоезична, достъпна, 
опростена и ефективна, с цел да се 
предупреждава обществеността в 
случай на непосредствено или 
възникващо бедствие или извънредно 
положение.

Комисията се консултира с ОЕРЕС и 
службите за гражданска защита и 
проучва необходимите стандарти и 
спецификации за създаване на 
системата, посочена в параграф 1. 
При изготвянето на този доклад 
Комисията взема предвид 
съществуващите национални и 
регионални системи за номер „112“ се 
съобразява със законодателството на 
Съюза за защита на личните данни. 
По целесъобразност, докладът се 
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придружава от законодателно 
предложение.“;

Изменение 67

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 1 – точка 2 в (нова)
Директива 2002/22/ЕО
Член 30

Текст в сила Изменение

2в) Член 30 се заменя със следното:

‘1. Държавите членки гарантират, че 
всички абонати с номера от 
националния телефонен номерационен 
план могат, по желание, да запазят 
номера(та) си независимо от 
предприятието, което предоставя 
услугата, в съответствие с разпоредбите 
на приложение I, част В.

„1. Държавите членки гарантират, че 
всички абонати с номера от 
националния телефонен номерационен 
план могат, по желание, да запазят 
номера(та) си независимо от 
доставчика на електронни 
съобщителни услуги за 
обществеността, който предоставя 
услугата, в съответствие с разпоредбите 
на приложение I, част В.“

2. Националните регулаторни органи 
гарантират, че ценообразуването между 
операторите и/или доставчиците на 
услуги във връзка с предоставянето на 
преносимост на номера е 
разходоориентирано и че преките такси 
за абонатите, ако има такива, не 
действат като пречка за абонатите да 
сменят доставчика на услуги.

2. Националните регулаторни органи 
гарантират, че ценообразуването между 
операторите и/или доставчиците на 
услуги във връзка с предоставянето на 
преносимост на номера е 
разходоориентирано и че преките такси 
за абонатите, ако има такива, не 
действат като пречка за абонатите да 
сменят доставчика на услуги.

3. Националните регулаторни органи не 
налагат тарифи на дребно за 
пренасянето на номера по начин, който 
нарушава конкуренцията, примерно 
чрез установяването на специфични или 
общи тарифи на дребно.

3. Националните регулаторни органи не 
налагат тарифи на дребно за 
пренасянето на номера по начин, който 
нарушава конкуренцията, примерно 
чрез установяването на специфични или 
общи тарифи на дребно.

"4. Пренасянето на номера и 
последващото им активиране се 
изпълнява във възможно най-кратък 
срок. Във всеки случай абонатите, 
сключили договор за пренасяне на 
номер в ново предприятие, получават 
активиране на номера в срок от един 

4. Пренасянето на номера и 
последващото им активиране се 
изпълнява във възможно най-кратък 
срок. За крайните ползватели, 
сключили договор за пренасяне на 
номер в нов доставчик, получават 
активиране на номера в срок от един 
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работен ден. работен ден.

Без да се засяга първа алинея, 
компетентните национални органи може 
да установят общия процес на 
пренасяне на номера, като вземат 
предвид националните разпоредби 
относно договорите и техническата 
осъществимост, както и
необходимостта да се поддържа 
непрекъснатостта на услугата за 
абоната. Във всеки случай лишаването 
от услуга по време на процеса на 
пренасяне не надвишава един работен 
ден. Компетентните национални 
органи също така вземат предвид, при 
необходимост, мерки гарантиращи, 
че абонатите са защитени по време 
на целия процес на прехвърляне и не се 
прехвърлят към друг доставчик против 
волята им.

Без да се засяга първа алинея, 
компетентните национални органи 
могат да установят общия процес на 
смяна на доставчика и пренасяне на 
номера, като вземат предвид насоките 
на ОЕРЕС, посочени в параграф 4б. Те 
вземат предвид необходимата 
защита на крайния ползвател по 
време на процеса на смяна на 
доставчика, необходимостта да се 
гарантира ефективността на този 
процес за крайния ползвател и 
необходимостта да се поддържа 
непрекъснатостта на услугата за
крайния потребител, както и 
необходимостта да се гарантира, че
процесите по смяна на доставчика не 
вредят на конкуренцията. Във всеки 
случай лишаването от услуга по време 
на процеса на пренасяне не надвишава 
един работен ден. Крайните 
ползватели не се прехвърлят към друг 
доставчик без съгласието им.

Държавите членки гарантират, че са 
предвидени подходящи санкции срещу 
предприятията, включително 
задължение за компенсиране на 
абонатите, в случай на забавяния или на 
злоупотреби с пренасянето, причинени 
от предприятията или извършени от 
тяхно име.

Държавите членки гарантират, че са 
предвидени подходящи санкции срещу 
предприятията, включително 
задължение за компенсиране на 
абонатите, в случай на забавяния на 
пренасянето, на ненавременно 
предоставяне на необходимата за 
пренасянето информация или на 
злоупотреби с пренасянето, причинени 
от предприятията или извършени от 
тяхно име.

4a. Приемащият доставчик на 
обществени електронни 
съобщителни услуги ръководи процеса 
по смяна на доставчика и пренос на 
номера. Крайните ползватели 
получават адекватна информация 
относно смяната на доставчика 
преди и по време на процеса и също 
така незабавно след приключването 
му.

4б. ОЕРЕС определя насоки относно 
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всичките условия и процедури на 
процеса по смяна на доставчика и 
пренос на номера, включително 
съответните отговорности на 
приемащия и прехвърлящия 
доставчик в процеса на смяната на 
доставчика и преноса, информацията, 
която ще се предостави на 
потребителите по време на този 
процес, навременното прекратяване 
на съществуващия договор, 
възстановяване на всякакви 
предварителни плащания и 
ефективни услуги по препращане на 
електронна поща.

4в. В случай че предлаган на 
потребителите пакет от услуги 
включва най-малко една връзка с 
електронна съобщителна мрежа или 
една електронна съобщителна услуга, 
разпоредбите на настоящия член се 
прилагат по отношение на всички 
елементи на пакета.“;

5. Държавите членки гарантират, че 
договорите, сключени между 
потребителите и предприятията, 
предоставящи електронни 
съобщителни услуги, не съдържат 
клауза за задължителен начален 
период на абонамент, по-дълъг от 24 
месеца. Държавите членки 
гарантират също така, че 
предприятията предлагат на 
ползвателите възможността да 
сключат договор с максимална 
продължителност от 12 месеца.

6. Без да се засягат минималните 
срокове на договорите, държавите 
членки гарантират, че условията и 
процедурите за прекратяване на 
договор не действат като пречка за 
смяната на доставчика на услуги.’

Изменение 68
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Предложение за регламент
Член 36 – параграф 1 – точка 2 г (нова)
Директива 2002/22/ЕО
Член 34 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2г) В член 34 се добавя следният 
параграф:

„1a. Извънсъдебните процедури, 
установени в съответствие с 
параграф 1, се прилагат и по 
отношение на споровете, свързани с 
договори между потребители — и 
други крайни ползватели, доколкото 
те също разполагат с подобни 
извънсъдебни процедури — и 
доставчици на електронни 
съобщителни услуги за 
обществеността със седалище в друга 
държава членка. В случай на спорове, 
попадащи в обхвата на Директива 
2013/11/ЕС*, се прилагат 
разпоредбите на посочената 
директива. 

________________________

* Директива 2013/11/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 21 май 2013 година за 
алтернативно решаване на 
потребителски спорове и за 
изменение на Регламент (ЕО) № 
2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО (ОВ 
L 165, 18.6.2013 г., стр. 63).“

Изменение 69

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 1 – точка 2 д (нова)
Директива 2002/22/ЕО
Член 37а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2д) Добавя се следният член 37а:
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„Член 37а

Упражняване на делегирането

1. Правомощието да приема 
делегирани актове се предоставя на 
Комисията при спазване на 
предвидените в настоящия член 
условия.

2. Правомощието за приемане на 
делегираните актове, посочени в член 
26, се предоставя на Комисията за 
неопределен срок, считано от …*.

3. Делегирането на правомощието, 
посочено в член 26, 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. Веднага след като приеме делегиран 
акт, Комисията нотифицира акта 
едновременно на Европейския 
парламент и Съвета.

_________________
* OВ: Моля, въведете датата на 
влизане в сила на настоящия 
регламент“

Изменение 70

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 1 – точка 2 е (нова)
Директива 2002/22/ЕО
Приложение ІІ – точка 1

Текст в сила Изменение
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2е) В приложение ІI точка 1 се заменя 
със следния текст:

„1. Фирма (фирми) и адрес(и) на 
предприятието (предприятията)

„1. Фирма (фирми), адрес(и) и 
информация за връзка на 
предприятието (предприятията) 

Имената и адресите на управление на 
предприятията, които предоставят 
обществени съобщителни мрежи и/или 
обществено достъпни телефонни 
услуги.“

Имената и адресите на управление на 
предприятията, които предоставят 
обществени съобщителни мрежи и/или 
обществено достъпни телефонни 
услуги.“;

Изменение 71

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 1 – точка 2 ж (нова)
Директива 2002/22/ЕО
Приложение ІІ – точка 2.2

Текст в сила Изменение

2ж) В приложение ІI точка 2.2 се 
заменя със следния текст:

„2.2. Включват се също така 
стандартни тарифи с пояснение 
относно предоставените услуги и какво 
е включено във всеки тарифен 
елемент (напр. такси за достъп, 
всички видове потребителски такси, 
такси за поддръжка), включително 
подробности за прилаганите 
стандартни отстъпки и 
специалните и целеви тарифни схеми, 
както и всички допълнителни такси и 
разходи във връзка с крайно 
оборудване.“

„2.2. За всеки тарифен план
предоставените услуги и съответното 
качество на параметрите на 
услугата, приложимият тарифен 
план (приложимите тарифни 
планове) и, за всеки тарифен план, 
видът на предлаганите услуги, 
включително обемът на 
съобщенията, и всички приложими 
такси (за достъп, ползване, 
поддръжка и всички допълнителни 
такси), както и разходи във връзка с 
крайно оборудване.“;

Изменение 72

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 1 – точка 2 з (нова)
Директива 2002/22/ЕО
Приложение ІI – точка 2.2 a (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2з) В приложение II се добавя 
следната точка:

„2.2.a. Допълнителна информация 
относно услугите за достъп до 
интернет, когато се предлагат 
такива, и по-специално подробности 
относно ценообразуването за 
данните, скоростите за пренос на 
данни при изтегляне и качване и 
всички приложими ограничения на 
скоростта, относно възможностите 
за проследяване на нивата на 
потребление, относно всички 
приложими процедури за управление 
на трафика и тяхното въздействие 
върху качеството на услугите, 
относно неприкосновеността на 
личния живот на крайните 
ползватели и защитата на личните 
данни.“;

Изменение 73

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 1 – точка 2 и (нова)
Директива 2002/22/ЕО
Приложение ІІ – точка 2.5

Текст в сила Изменение

2и) В приложение II точка 2.5 се 
заменя със следното:

„2.5. Стандартни договорни условия, 
включително минимален срок на 
договорите, прекратяване на договорите 
и процедури и преки такси, свързани с 
преносимостта на номерата и други 
идентификатори, ако е приложимо.’

‘2.5. Стандартни договорни клаузи и 
условия, включително минимален срок 
на договорите, условията и таксите за 
предварително прекратяване на 
договорите, процедурите и преките 
такси, свързани със смяната на 
доставчика и преносимостта на номера 
и други идентификатори, ако е 
приложимо, условията за 
обезщетяване при закъснение или 
злоупотреба в процеса на смяна на 
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доставчика.“;

Изменение 74

Предложение за регламент
Член 37 – точка 4
Регламент 531/2012
Член 4 а – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Отделни крайни ползватели, 
обслужвани от доставчик на роуминг, 
който се възползва от настоящия 
член, съзнателно и изрично могат да 
пожелаят да не се възползват от 
прилагането на цените за местни 
услуги спрямо регулирани роуминг 
услуги в рамките на дадена пакетна 
услуга на дребно, в замяна на други 
предимства, предлагани от 
доставчика. В такива случаи 
доставчикът на роуминг припомня на 
тези крайни ползватели от какво 
конкретно няма да се възползват при 
роуминг. Националните регулаторни 
органи следят по-специално дали 
доставчиците на роуминг, които се 
възползват от настоящия член, 
прилагат търговски похвати, с които 
практически се заобикаля 
стандартният режим.

заличава се

Изменение 75

Предложение за регламент
Член 37 – точка 4 а (нова)
Регламент (ЕО) № 531/2012
Член 7 – параграфи 1 и 2

Текст в сила Изменение

4a) В член 7 параграфи 1 и 2 се 
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заменят със следния текст:

„1. Считано от 1 юли 2012 г., средната 
цена на едро, която операторът на 
посетена мрежа може да начисли на 
доставчика на роуминг на клиента за 
предоставянето на регулирано роуминг 
повикване, генерирано в тази посетена 
мрежа, включваща, inter alia, разходите 
по генериране, транзитиране и 
терминиране на повикването, не 
превишава 0,14 EUR на минута.

„1. Считано от 1 юли 2014 г., средната 
цена на едро, която операторът на 
посетена мрежа може да начисли на 
доставчика на роуминг на клиента за 
предоставянето на регулирано роуминг 
повикване, генерирано в тази посетена 
мрежа, включваща, inter alia, разходите 
по генериране, транзитиране и 
терминиране на повикването, не 
превишава 0,05 EUR на минута.

2. Средната цена на едро, посочена в 
параграф 1, се прилага между всеки два 
оператора и се изчислява за период от 
12 месеца или за всякакъв по-кратък 
период, оставащ до края на периода на 
прилагане на максималната средна цена 
на едро, посочена в настоящия 
параграф, или преди 30 юни 2022 г. 
Максималната средна цена на едро се 
понижава до 0,10 EUR на 1 юли 2013 г. 
и до 0,05 EUR на 1 юли 2014 г., и 
остава 0,05 EUR до 30 юни 2022 г., без 
да се засягат разпоредбите на член 19.

2. Средната цена на едро, посочена в 
параграф 1, се прилага между всеки два 
оператора и се изчислява за период от 
12 месеца или за всякакъв по-кратък 
период, оставащ до края на периода на 
прилагане на максималната средна цена 
на едро, посочена в настоящия 
параграф, или преди 30 юни 2022 г. 
Максималната средна цена на едро се 
понижава до 0,01 EUR на 1 юли 2016 г.
и остава на това равнище до 30 юни 
2022 г.

2a. Цените за терминиране в мобилна 
мрежа за гласови повиквания в 
роуминг не надвишават 0,005 EUR, 
считано от 1 юли 2016 г., и остават 
на това равнище до 30 юни 2022 г.“

Обосновка

В редица държави членки средната цена за повиквания в рамките на националната 
мрежа е под 0,05 EUR. Запазването на цената на едро за гласови повиквания в роуминг 
на настоящото равнище от 0,05 EUR след 1 юли 2016 г., когато операторите ще са 
задължени да таксуват потребителите в роуминг по национални тарифи, би довело 
до сериозни нарушения на пазара. Следователно цените на едро за гласови повиквания 
следва допълнително да бъдат намалени, за да се създадат условия за по-голяма 
конкуренция.

Изменение 76

Предложение за регламент
Член 37 – точка 4 б (нова)
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Регламент (ЕО) № 531/2012
Член 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4б) Добавя се следният член:

„Член 7a

Премахване на таксите за роуминг за 
крайните потребители

Считано от 1 юли 2016 г., роуминг 
доставчиците няма да налагат 
никаква допълнителна такса в 
сравнение с таксите за мобилни 
съобщителни услуги на национално 
равнище върху клиенти в роуминг за 
каквото и да било регулирано входящо 
или изходящо роуминг повикване, за 
каквото и да било изходящо SMS 
съобщение или за ползването на 
каквито и да било регулирани услуги, 
свързани с роуминг на данни, без с 
това да се засягат мерките, 
предприети за предотвратяване на 
неправилно или измамно ползване.“

Обосновка

Следва да се премахнат допълнителните такси за гласови услуги, SMS съобщения и 
роуминг на данни. След това постепенно следва да се намалят пределните тарифи, 
които телекомуникационният оператор може да начислява за роуминг услуги и е 
време на потребителите да се позволи да извършват роуминг на стандартни за 
съответната държава цени. Това задължение на операторите не следва да влиза в 
сила преди 1 юли 2016 г., за да не възпрепятства принципа на правната сигурност. 
Преди 1 юли 2016 г. цените на едро следва да бъдат намалени допълнително и цените 
за терминиране в мобилна мрежа следва да бъдат хармонизирани, за да се установят 
условия на равнопоставеност на телекомуникационните оператори в ЕС

Изменение 77

Предложение за регламент
Член 37 – точка 5 а (нова)
Регламент (ЕО) № 531/2012
Член 12 – параграф 1
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Текст в сила Изменение

5а) Член 12, параграф 1 се заменя със 
следния текст:

„1. Считано от 1 юли 2012 г., средната 
цена на едро, която операторът на 
посетена мрежа може да определи за 
местния доставчик на роуминг клиент за 
предоставянето на регулирани услуги за 
роуминг на данни чрез посетената 
мрежа, не превишава защитната граница 
от 0,25 EUR за мегабайт пренесени 
данни. Защитната граница се понижава 
на 0,15 EUR за мегабайт пренесени 
данни на 1 юли 2013 г. и на 0,05 EUR за 
мегабайт пренесени данни на 1 юли 
2014 г., като остава 0,05 EUR за 
мегабайт пренесени данни до 30 юни 
2022 г., без да се засягат разпоредбите 
на член 19.’

‘1. Считано от 1 юли 2013 г., средната 
цена на едро, която операторът на 
посетена мрежа може да определи за 
местния доставчик на роуминг клиент за 
предоставянето на регулирани услуги за 
роуминг на данни чрез посетената 
мрежа, не превишава защитната граница 
от 0,15 EUR за мегабайт пренесени 
данни. Защитната граница се 
понижава на 0,05 EUR за мегабайт 
пренесени данни на 1 юли 2014 г. и на 
0,0050 EUR за мегабайт пренесени 
данни на 1 юли 2015 г., като остава 
0,0050 EUR за мегабайт пренесени 
данни до 30 юни 2022 г.“

Изменение 78

Предложение за регламент
Член 37 – точка 8
Регламент (ЕО) № 531/2012
Член 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

8) Член 19 се изменя, както следва: заличава се

а) параграф 1 се изменя, както следва:

i) първото изречение се заменя със 
следното:

„Комисията прави преглед на 
действието на настоящия регламент 
и, след публична консултация, 
представя доклад на Европейския 
парламент и на Съвета най-късно до 
31 декември 2016 г.“

ii) буква ж) се заменя със следното:

„ж) доколко въвеждането на 
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структурните мерки по членове 3 и 4 
и на алтернативния режим по член 
4а е способствало за развитието на 
конкуренцията на вътрешния пазар 
на услугите за роуминг до степен да 
не се наблюдава действителна 
разлика между тарифите за роуминг 
и националните тарифи;“

iii) Вмъква се следната точка i):

„i) дали и доколко цените на 
националните услуги на дребно се 
влияят забележимо от факта, че 
доставчиците на роуминг прилагат 
националните тарифи едновременно 
спрямо местните услуги и 
регулираните роуминг услуги в целия 
ЕС.

б) параграф 2 се изменя, както следва:

i) първото изречение се заменя със 
следното:

„Ако докладът показва, че 
тарифните варианти, при които 
цените за национални услуги се 
отнасят и до регулираните услуги в 
роуминг, не се предоставят във всички 
пакетни услуги на дребно при 
условията на разумно ползване от 
поне един доставчик на роуминг във 
всяка държава членка или че 
офертите на алтернативните 
доставчици на роуминг не са 
уеднаквили съществено цените на 
дребно за услуги в роуминг, които са 
лесно достъпни за потребителите в 
целия ЕС, Комисията отправя към 
същата дата подходящи 
предложения към Европейския 
парламент и Съвета в отговор на 
тази ситуация и за да се гарантира 
еднаквост на цените за 
националните услуги и услугите в 
роуминг в рамките на вътрешния 
пазар.“

ii) буква г) се заменя със следното:



AD\1016355BG.doc 95/100 PE522.939v02-00

BG

„г) да се измени срокът на действие 
или да се намали равнището на 
максималните цени на едро, 
предвидени в членове 7, 9 и 12, с оглед 
на това всички доставчици на 
роуминг да разполагат с повече 
възможности да предоставят в 
рамките на своите пакетни услуги и 
за разумно ползване тарифни 
варианти, при които приложимите 
цени за национални услуги се 
прилагат и за регулирани услуги в 
роуминг, все едно вторите се 
предоставят и ползват в местната 
мрежа.“

Изменение 79

Предложение за регламент
Член 37 – точка 8 а (нова)
Регламент (ЕО) № 531/2012
Член 19

Текст в сила Изменение

8a) Член 19 се заменя със следното:

„Член 19 „Член 19

Преглед Преглед

1. Комисията прави преглед на 
действието на настоящия регламент и, 
след публична консултация, 
представя доклад на Европейския 
парламент и на Съвета до 30 юни 
2016 г. По- специално, Комисията 
преценява дали целите на настоящия 
регламент са били постигнати. По 
този начин Комисията прави преглед, 
inter alia, на следните въпроси:

1. Комисията прави преглед на 
действието на настоящия регламент и 
представя доклад на Европейския 
парламент и на Съвета в 
съответствие с параграфи 2—6.

1a. До 31 декември 2015 г. Комисията, 
след обществени консултации, 
представя доклад на Европейския 
парламент и на Съвета по въпроса 
дали да се промени срокът или да се 
преразгледа равнището на 
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максималните цени на едро, 
предвидени в членове 7, 9 и 12.
Комисията, след консултация с 
ОЕРЕС, представя съответното 
законодателно предложение с цел 
хармонизиране на цените за 
терминиране в мобилна мрежа в 
Съюза до 31 декември 2015 г.

1б) До 30 юни 2016 г. Комисията, след 
публична консултация, представя 
доклад на Европейския парламент и 
на Съвета, inter alia, относно
следните въпроси:

а) дали конкуренцията се е развила 
достатъчно, за да оправдае прекратяване 
на прилагането на максималните цени 
на дребно;

а) дали конкуренцията се е развила 
достатъчно, за да оправдае прекратяване 
на прилагането на максималните цени 
на дребно;

б) дали конкуренцията ще бъде 
достатъчна за отпадане на 
максималните цени на едро;

б) дали конкуренцията ще бъде 
достатъчна за отпадане на 
максималните цени на едро;

в) развитието и очакваните бъдещи 
тенденции в цените на едро и дребно за 
предоставянето на роуминг клиенти на 
гласови услуги, SMS и данни в 
сравнение с цените на мобилните 
съобщителни услуги на национално 
равнище в различните държави членки, 
поотделно за клиенти с предплатени 
карти и клиенти с абонамент, както и в 
качеството и бързината на тези услуги;

в) развитието и очакваните бъдещи 
тенденции в цените на едро и дребно за 
предоставянето на роуминг клиенти на 
гласови услуги, SMS и данни в 
сравнение с цените на мобилните 
съобщителни услуги на национално 
равнище в различните държави членки, 
поотделно за клиенти с предплатени 
карти и клиенти с абонамент, както и в 
качеството и бързината на тези услуги;

г) наличието и качеството на услугите, 
включително услугите, които 
представляват алтернатива на роуминга 
на гласови услуги, SMS и данни, по-
специално с оглед на технологичното 
развитие;

г) наличието и качеството на услугите, 
включително услугите, които 
представляват алтернатива на роуминга 
на гласови услуги, SMS и данни, по-
специално с оглед на технологичното 
развитие;

д) степента, в която клиентите са 
извлекли ползи посредством 
действителни намаления на цените на 
роуминг услугите, множеството тарифи 
и продукти, налични за потребителите с 
различни навици на използване, както и 
разликата между тарифите за роуминг и 
националните тарифи, включително 
наличието на оферти за единна тарифа 

д) степента, в която клиентите са 
извлекли ползи посредством 
действителни намаления на цените на 
роуминг услугите, множеството тарифи 
и продукти, налични за потребителите с 
различни навици на използване, както и 
разликата между тарифите за роуминг и 
националните тарифи, включително 
наличието на оферти за единна тарифа 
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за национални и роуминг услуги; за национални и роуминг услуги;

е) степента на конкуренция както на 
пазарите на дребно, така и на пазарите 
на едро, и по-специално конкурентното 
положение на по-малки, независими или 
нови оператори на пазара, включително 
влиянието на конкуренцията върху 
търговските споразумения и степента на 
взаимно свързване между операторите;

е) степента на конкуренция както на 
пазарите на дребно, така и на пазарите 
на едро, и по-специално конкурентното 
положение на по-малки, независими или 
нови оператори на пазара, включително 
влиянието на конкуренцията върху 
търговските споразумения и степента на 
взаимно свързване между операторите;

ж) степента, в която въвеждането на 
структурните мерки, предвидени в 
членове 3 и 4, е дало резултати за 
развитие на конкуренцията на 
вътрешния пазар на роуминг услуги до 
степен, в която разликата между 
тарифите за роуминг и националните 
тарифи се е приближила до нула;

ж) степента, в която въвеждането на 
структурните мерки, предвидени в 
членове 3 и 4, е дало резултати за 
развитие на конкуренцията на 
вътрешния пазар на роуминг услуги до 
степен, в която разликата между 
тарифите за роуминг и националните 
тарифи се е приближила до нула;

з) степента, в която равнищата на 
максималните цени на едро и дребно са 
осигурили подходящи защитни мерки 
срещу прекомерни цени за клиентите, 
като същевременно са позволили 
развитието на конкуренцията на 
вътрешния пазар на роуминг услуги.

з) степента, в която равнищата на 
максималните цени на едро и дребно са 
осигурили подходящи защитни мерки 
срещу прекомерни цени за клиентите, 
като същевременно са позволили 
развитието на конкуренцията на 
вътрешния пазар на роуминг услуги.

2. Ако докладът покаже, че 
предвидените в настоящия регламент 
структурни мерки не са били 
достатъчни, за да се насърчи 
конкуренцията на вътрешния пазар 
на роуминг услуги в полза на всички 
европейски потребители, или че 
разликите между тарифите за 
роуминг и националните тарифи не 
са се приближили до нула, Комисията 
прави подходящи предложения към 
Европейския парламент и Съвета, за да 
се преодолее тази ситуация и по пози 
начин да се постигне вътрешен пазар 
на мобилните съобщителни услуги, на 
който в крайна сметка няма да има 
разлика между националните тарифи 
и тарифите за роуминг. Комисията 
разглежда по-специално дали е 
необходимо:

2. Ако докладът, посочен в параграф 2, 
покаже, че е налице необходимост от 
промяна на срока или преразглеждане 
на равнището на максималните цени 
на едро, Комисията прави подходящо 
предложение към Европейския 
парламент и Съвета, за да се преодолее 
тази ситуация.

а) да се предвидят допълнителни Ако докладът, посочен в параграф 3, 
покаже, че предвидените в 
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технически и структурни мерки; настоящия регламент структурни 
мерки не са били достатъчни, за да се 
насърчи конкуренцията на 
вътрешния пазар на роуминг услуги в 
полза на всички европейски 
потребители, или че разликите 
между тарифите за роуминг и 
националните тарифи не са се 
приближили до нула, до 31 декември 
2015 г. Комисията прави подходящи 
предложения до Европейския 
парламент и Съвета, за да се 
преодолее тази ситуация и по пози 
начин да се постигне вътрешен пазар 
на мобилните съобщителни услуги, на 
който в крайна сметка няма да има 
разлика между националните тарифи 
и тарифите за роуминг.

б) да се изменят структурните 
мерки;

в) да се удължи срокът на действие и 
евентуално да се преразгледа 
равнището на максималните цени на 
дребно, предвидени в членове 8, 10 и 
13;

г) да се измени срокът на действие 
или да се преразгледа равнището на 
максималните цени на едро, 
предвидени в членове 7, 9 и 12;

д) да се въведат други необходими 
изисквания, включително да не се 
допуска разграничение между тарифите 
за роуминг и националните тарифи.

3. Освен това, на всеки две години след 
доклада, посочен в параграф 1, 
Комисията представя на Европейския 
парламент и Съвета доклад. Всеки 
доклад включва обобщение на 
резултатите от наблюдението върху 
предоставянето на роуминг услуги в 
Съюза и оценка на напредъка в 
постигане на целите на настоящия 
регламент, включително по отношение 
на въпросите, посочени в параграфи 1 и
2.

3. Освен това, на всеки две години след 
доклада, посочен в параграф 1, 
Комисията представя на Европейския 
парламент и Съвета доклад. Всеки 
доклад включва обобщение на 
резултатите от наблюдението върху 
предоставянето на роуминг услуги в 
Съюза и оценка на напредъка в 
постигане на целите на настоящия 
регламент, включително по отношение 
на въпросите, посочени в параграфи 2 и 
3.
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4. С цел да се оцени развитието на 
конкуренцията на пазарите на роуминг 
услуги в рамките на Съюза ОЕРЕС 
редовно събира данни от националните 
регулаторни органи за тенденциите при 
цените на едро и дребно на роуминг на 
гласови услуги, SMS и данни. Тези 
данни се съобщават на Комисията най-
малко два пъти годишно. Комисията ги 
оповестява публично.

4. С цел да се оцени развитието на 
конкуренцията на пазарите на роуминг 
услуги в рамките на Съюза, ОЕРЕС 
редовно събира данни от националните 
регулаторни органи за тенденциите при 
цените на едро и дребно на роуминг на 
гласови услуги, SMS и данни. Тези 
данни се съобщават на Комисията най-
малко два пъти годишно. Комисията ги 
оповестява публично.

ОЕРЕС също така ежегодно събира от 
националните регулаторни органи 
информация относно прозрачността и 
сравнимостта на различните тарифи, 
предлагани от операторите на техните 
клиенти. Комисията оповестява 
публично тези данни и констатации.“

ОЕРЕС също така ежегодно събира от 
националните регулаторни органи 
информация относно прозрачността и 
сравнимостта на различните тарифи, 
предлагани от операторите на техните 
клиенти. Комисията оповестява 
публично тези данни и констатации.“

Изменение 80

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Членове 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 
и 30 обаче се прилагат от 1 юли 
2016 г.

заличава се
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