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Изменение 45
Сабине Ферхайен, Биргит Колин-Ланген, Андреас Шваб

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(3) В един добре функциониращ единен 
пазар на цифровите съобщения следва 
да се гарантира свободата на 
предоставяне на електронни 
съобщителни мрежи и услуги на всеки 
клиент в ЕС и правото на всеки краен 
потребител да избере най-добрата 
оферта на пазара и тази свобода не бива 
да бъде спъвана от разпокъсаност на 
пазара, дължаща се на национални 
граници.

Or. en

Изменение 46
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Съображение 5
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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 
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.

(5) Един единен пазар за електронни 
съобщителни услуги би 
благоприятствал по-мащабно и 
цифровата екосистема, в която попадат 
европейските производители, 
доставчиците на съдържание,
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 
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.

Or. de

Изменение 47
Сабине Ферхайен, Биргит Колин-Ланген, Андреас Шваб
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Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Радиочестотният спектър е
обществен и важен ресурс за 
вътрешния пазар на мобилни, 
безжични широколентови и 
спътникови съобщения в ЕС. 
Развитието на безжичните 
широколентови съобщения спомага за 
изпълнението на програмата в 
областта на цифровите технологии 
за Европа и по-специално за 
осигуряването на достъп до 
широколентова връзка със скорост не 
по-малко от 30 Mbps до 2020 г. за 
всички граждани на ЕС, както и за 
осигуряването на широколентов 
достъп в ЕС с възможно най-висока 
скорост и капацитет. ЕС обаче 
изостава от други големи региони в 
света — Северна Америка, Африка и 
части от Азия — по отношение на 
въвеждането и разпространението на 
безжични широколентови технологии 
от последно поколение, които са 
необходими за постигането на тези 
цели на политиката. 
Неорганизираният процес на издаване 
на разрешителни и на предоставяне 
на лентата от 800 MHz за безжични 
широколентови съобщения и фактът, 
че повече от половината държави 
членки искат дерогация или по други 
причини не са предоставили тази 
лента в срока, предвиден в Решение 
№ 243/2012/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета от 14 март 
2012 година за създаване на 
многогодишна програма за политиката в 
областта на радиочестотния спектър 
текст от значение (RSPP)23,
свидетелстват, че са необходими 
спешни действия дори в рамките на 
срока на действие на сегашната 
RSPP. Мерките на ЕС за 

(17) Радиочестотният спектър е
обществено благо и ограничен ресурс. 
Необходимо е да се вземе под 
внимание социалната, културната и 
икономическата стойност на 
спектъра като цяло. Както е 
предвидено в Решение № 243/2012/ЕС 
на Европейския парламент и на Съвета 
от 14 март 2012 година за създаване на 
многогодишна програма за политиката в 
областта на радиочестотния спектър 
текст от значение (RSPP)23, всеки 
допълнителен радиочестотен спектър 
за безжични широколентови съобщения
е обвързан с преразглеждане на
употребата на спектъра в целия 
дециметров обхват (UHF). Съгласно 
член 6, параграф 5 от RSPP, 
Комисията ще докладва на
Европейския парламент и на Съвета до 
1 януари 2015 г. дали са необходими 
действия по хармонизиране на 
допълнителните честотни обхвати.
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хармонизиране на условията за 
осигуряване и ефективно използване 
на радиочестотния спектър за 
безжични широколентови съобщения по 
силата на Решение 676/2002/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета24

се оказаха недостатъчни за 
решаването на този проблем.

__________________ __________________
23 Решение № 243/2012/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета от 
14 март 2012 година за създаване на 
многогодишна програма за политиката в 
областта на радиочестотния спектър, 
ОВ L 81, 21.3.2012 г.

23 Решение № 243/2012/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета от 
14 март 2012 година за създаване на 
многогодишна програма за политиката в 
областта на радиочестотния спектър, 
ОВ L 81, 21.3.2012 г.

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

Or. en

Изменение 48
Сабине Ферхайен, Биргит Колин-Ланген, Андреас Шваб

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-

(18) Телекомуникационният пакет на 
ЕС, след неговото преразглеждане 
през 2009 г., установява принципите 
за управление на радиочестотния 
спектър. Той признава 
компетентността на държавите
членки по отношение на културните и 
аудиовизуалните политики и като 
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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.

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. В 
случай на спорове между държавите 
членки по отношение на 
използването на спектъра, 
Комисията може да координира и 
поддържа разрешаването на спорове.

Or. en

Изменение 49
Сабине Ферхайен, Биргит Колин-Ланген, Андреас Шваб

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Съгласуваността и 
последователността при правата за 
ползване на радиочестотния спектър 
следва да се подобрят, поне за 

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

честотните ленти, които са били 
хармонизирани за безжични, 
стационарни, такива с мигриращи 
потребители и мобилни широколентови 
съобщителни услуги. Това включва 
честотните ленти, посочени на равнище 
Международен съюз по 
далекосъобщения (ITU) за модерни 
системи за международни мобилни 
далекосъобщения (IMT), както и 
използваните за локални мрежи с 
достъп чрез радиовръзка (RLAN), като 
например 2,4 GHz и 5 GHz. Това следва 
да се отнася и за честотните ленти, 
които в бъдеще могат да бъдат 
хармонизирани за безжични 
широколентови съобщителни услуги, 
както е предвидено в 
Директива 2002/21/ЕО.

Or. en

Изменение 50
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Ако се ограничи тежестта на 
таксите до оптимално необходимото 
за управлението на радиочестотния 
спектър, с баланс между 

заличава се
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непосредствените плащания и 
периодичните такси, ще се насърчат 
инвестициите в инфраструктура и 
технологии и тяхното физическо 
разгръщане и внедряване, а 
съпътстващите ползи от 
намалените разходи ще ползват и 
крайните ползватели.

Or. de

Изменение 51
Сабине Ферхайен, Биргит Колин-Ланген, Андреас Шваб

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(24) Що се отнася до другите основни 
съществени условия, с които могат да 
бъдат обвързани правата за ползване на 
радиочестотен спектър за безжичен 
широколентов достъп, то сближаването 
в прилагането в отделните държави 
членки на регулаторните принципи и 
критерии, които се определят с 
настоящия регламент, ще бъде 
подпомогнато посредством механизъм 
за координиране, чрез който Комисията 
и компетентните органи на останалите 
държави членки имат възможност 
предварително да изразят забележките 
си по разпределянето на правата за 
ползване на дадена държава членка.

Or. en
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Изменение 52
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) Маломощните точки за безжичен 
достъп в ограничени зони представляват 
маломерно и дискретно оборудване, 
сходни с локалните безжични 
маршрутизатори, за които следва да се 
установят технически 
характеристики на равнище ЕС за 
тяхното инсталиране и ползване 
според местния контекст, след 
получаване на общо разрешение и без 
неоправдани ограничения чрез
изисквания за индивидуално планиране 
или други разрешителни.
Пропорционалността на мерките, 
определящи техническите 
характеристики за това една такава 
употреба да се ползва от общо 
разрешение, следва да се осигури 
посредством характеристики, които 
са значително по-рестриктивни от 
приложимите максимални прагове в 
мерките на ЕС по отношение на 
параметри като изходна мощност.

(29) Маломощните точки за безжичен 
достъп в ограничени зони представляват 
маломерно и дискретно оборудване, 
сходно с локалните безжични 
маршрутизатори, чието ползване не
следва да се ограничава от изисквания 
за индивидуално планиране или други 
видове разрешителни, при условие че 
те са в съответствие с изискванията 
за защита на данните и мрежова 
сигурност.

Or. de

Изменение 53
Евелин Гебхарт, Петра Камереверт

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 

заличава се
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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.

Or. de

Изменение 54
Сабине Ферхайен, Биргит Колин-Ланген, Андреас Шваб

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 

заличава се
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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.

Or. en

Изменение 55
Режина Баштуш

Предложение за регламент
Съображение 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

(40) Различията в националното 
прилагане на специфичните за 
сектора правила за защита на 
крайните ползватели създават 

заличава се
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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.

Or. pt

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 56
Малкълм Харбър
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Предложение за регламент
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

Or. en

Изменение 57
Кристиан Енстрьом
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Предложение за регламент
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.

(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 минимално хармонизиран набор от 
специфични за сектора правила, които 
създават високо общо ниво на защита за 
крайния потребител. Подобно 
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. Държавите 
членки могат също така да изискват 
по-високи нива на защита.

Or. en

Изменение 58
Малкълм Харбър
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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, по-
специално Директива 2011/83/ЕС на 
Европейския парламент и на 
Съвета24a.

__________________
24a Директива 2011/83/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 25 октомври 2011 година 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 
(OB L 304, 22.11.2011 г., стр. 64).

Or. en

Изменение 59
Режина Баштуш

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.

Or. pt
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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 60
Режина Баштуш

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

Or. pt

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 61
Малкълм Харбър

Предложение за регламент
Съображение 42
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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

Or. en

Изменение 62
Сабине Ферхайен, Биргит Колин-Ланген, Андреас Шваб

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

Or. en
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Изменение 63
Малкълм Харбър

Предложение за регламент
Съображение 43

Текст, предложен от Комисията Изменение

(43) Доизграждането на единния 
пазар за електронни съобщителни 
услуги също изисква премахването на 
пречките пред крайните ползватели 
да ползват електронни съобщителни 
услуги в целия ЕС. Следователно 
публичните органи не бива да 
създават или запазват пречки пред 
трансграничното закупуване на 
подобни услуги. Доставчиците на 
електронни съобщителни услуги за 
обществеността не трябва да 
дискриминират крайните ползватели 
въз основа на тяхната националност 
или държава на пребиваване. 
Разграничения обаче следва да са 
възможни въз основа на обективно 
обусловени разлики в разходи, рискове 
и пазарни условия, като промените в 
търсенето и ценообразуването на 
конкурентите.

заличава се

Or. en

Изменение 64
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Съображение 43

Текст, предложен от Комисията Изменение

(43) Доизграждането на единния пазар 
за електронни съобщителни услуги 
също изисква премахването на пречките 
пред крайните ползватели да ползват 
електронни съобщителни услуги в целия 
ЕС. Следователно публичните органи не 

(43) Доизграждането на единния пазар 
за електронни съобщителни услуги 
също изисква премахването на пречките 
пред крайните ползватели да ползват 
електронни съобщителни услуги в целия 
ЕС. Следователно публичните органи не 
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бива да създават или запазват пречки 
пред трансграничното закупуване на 
подобни услуги. Доставчиците на 
електронни съобщителни услуги за 
обществеността не трябва да 
дискриминират крайните ползватели въз 
основа на тяхната националност или 
държава на пребиваване. Разграничения 
обаче следва да са възможни въз 
основа на обективно обусловени 
разлики в разходи, рискове и пазарни 
условия, като промените в търсенето 
и ценообразуването на конкурентите.

бива да създават или запазват пречки 
пред трансграничното закупуване на 
подобни услуги. Доставчиците на 
електронни съобщителни услуги за 
обществеността не трябва да 
дискриминират крайните ползватели въз 
основа на тяхната националност или 
държава на пребиваване.

Or. de

Изменение 65
Малкълм Харбър

Предложение за регламент
Съображение 44

Текст, предложен от Комисията Изменение

(44) Продължават да се наблюдават 
много съществени ценови разлики, 
както при стационарните, така и 
при мобилните съобщения, между 
националните телефонни разговори и 
SMS съобщения и тези до друга 
държава членка. Докато са налице 
съществени различия между 
отделните страни, оператори и цени 
на пакетните услуги, а също и между 
услугите по мобилни и стационарни 
мрежи, биват засегнати по-
уязвимите групи клиенти и се 
създават пречки пред безпроблемната 
комуникация в рамките на ЕС. Това се 
наблюдава въпреки наистина 
значителното намаляване и 
сближаване в абсолютно изражение 
на таксите за осъществяване на 
крайна връзка в различните държави 
членки и ниските цени на 
транзитните пазари. Освен това 

заличава се
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преходът към изцяло базирани на IP 
електронни съобщителни услуги 
трябва да доведе до допълнително 
намаляване на разходите. Затова е 
необходимо обективно аргументиране 
на всяко значително различие в 
тарифите на дребно между 
националните разговори на далечни 
разстояния по стационарни мрежи, 
т.е. разговори между области с 
различен телефонен код в 
националния номерационен план, и 
разговорите по стационарни мрежи 
до друга държава членка. Тарифите 
на дребно на международните 
мобилни съобщения не трябва да 
надвишават европейските тарифи за 
гласови услуги и SMS съобщения 
съответно за регулирани повиквания 
и SMS съобщения при роуминг, 
предвидени в Регламент (ЕС) 
№ 531/2012, освен ако не бъдат 
представени обективни аргументи. 
Такива аргументи могат да включват 
допълнителни разходи и съответния 
разумен марж. Други обективни 
фактори могат да бъдат и разликите 
в гъвкавостта на цените на свързани 
продукти и лесният достъп на всички 
крайни ползватели било до 
алтернативни тарифи от 
доставчици на обществени 
електронни съобщителни услуги, 
които предлагат безплатно или 
срещу минимално доплащане 
трансгранични съобщителни услуги в 
ЕС, било до услуги на 
информационното общество със 
сходни функционални възможности, 
при условие, че доставчиците 
активно разпространяват 
информация за тези алтернативи 
сред своите крайни ползватели.

Or. en
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Изменение 66
Кристиан Енстрьом

Предложение за регламент
Съображение 46

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(46) Свободата на крайните ползватели 
да имат достъп до и да разпространяват 
информация, както и законно 
съдържание, да работят с приложения и 
да ползват услуги по техен избор зависи 
от спазването на съответното 
европейско и национално 
законодателство. Настоящият регламент
не засяга други разпоредби от 
законодателството на ЕС, включително 
тези относно авторското право и 
Директива 2000/31/ЕО.

Or. en

Изменение 67
Йозеф Вайденхолцер

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 

(47) В един отворен интернет, 
доставчиците на обществени 
електронни съобщителни услуги следва 
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 
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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.

бъдат прозрачни, пропорционални и 
недискриминационни. Разумното 
управление на трафика обхваща
ограничаването на последствията от 
претоварването на мрежата, при условие 
че то е временно и при изключителни 
обстоятелства. Определението за 
управление на трафика не обхваща 
законно извършено повлияване на 
потока от данни.

Or. de

Изменение 68
Сабине Ферхайен, Биргит Колин-Ланген, Андреас Шваб

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 

(47) В един отворен интернет, 
доставчиците на обществени 
електронни съобщителни услуги следва 
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 
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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.

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 в доказани 
конкретни случаи на сериозно 
претоварване на мрежата, при условие 
че еквивалентните видове трафик се 
третират еднакво.

Or. en

Изменение 69
Кристиан Енстрьом

Предложение за регламент
Съображение 49

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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с доставчиците на съдържание, 
приложения и услуги.

Or. en

Изменение 70
Кристиан Енстрьом

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 

(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. Възможността
доставчиците на съдържание, 
приложения и на услуги да договарят 
такива гъвкави параметри на качеството 
с доставчиците на обществени 
електронни съобщителни услуги се 
очаква 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.
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достъп до интернет.

Or. en

Изменение 71
Сабине Ферхайен, Биргит Колин-Ланген, Андреас Шваб

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.
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Or. en

Изменение 72
Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн

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 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 на 
качеството на услугите за достъп до 
интернет.

Or. en
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Изменение 73
Кристиан Енстрьом

Предложение за регламент
Съображение 51

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Изменение 74
Малкълм Харбър

Предложение за регламент
Съображение 51

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(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, параметрите за качество 
на услугите, които се измерват, и 
относно прилагането на подходящи 
мерки за управление на трафика. 
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достъпа до интернет услуги. 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.

Or. en

Изменение 75
Кристиан Енстрьом

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 за съпоставяне, 
ръководства или подобни 
инструменти не е обвързана с 
доставчик на електронни 
съобщителни услуги, използва прост и 
ясен език, използва пълна и актуална 
информация, има прозрачна 
методология, надеждна и достъпна е 
в съответствие с Насоките за 
достъпност на уебсъдържанието, 
версия 2.0, и има ефективна процедура 
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за разглеждане оплаквания.

Or. en

Изменение 76
Малкълм Харбър

Предложение за регламент
Съображение 53

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

Or. en

Изменение 77
Юрген Кройцман, Мортен Льокегор
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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 
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.

(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 
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 прогнозната скорост и за 
други качествени параметри на услугата 
до основното местонахождение на 
крайния ползвател.

Or. en

Обосновка

Технически не е възможно да се осигури действителната скорост за всички 
потребители поотделно. Възможно е да има значителни различия в рамките на града 
и дори в рамките на една улица, поради което доставчиците следва да бъдат 
задължени да предоставят само прогнозни оценки.

Изменение 78
Кристиан Енстрьом
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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 
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.

(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 изрично съгласие 
между крайния потребител и 
доставчика. Комисията и няколко 
национални регулаторни органи 
наскоро установиха значителни 
несъответствия между рекламираната 
скорост на услуги за 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.

Or. en

Изменение 79
Режина Баштуш

Предложение за регламент
Съображение 58

Текст, предложен от Комисията Изменение

(58) За да избягват неприятните 
изненади, крайните ползватели следва 

(58) За да избягват неприятните 
изненади, крайните ползватели следва 
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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 
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.

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 
бъде приближен.

Or. pt

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 80
Малкълм Харбър

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 
бъде приближен. При достигане на 
определения максимален лимит 

(58) За да избягват неприятните 
изненади, при цени, начислявани за 
време на ползване или за използвана 
единица, 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 включва
подходящо уведомление, което остава 
на разположение за последваща справка, 
когато лимитът бъде приближен. При 
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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.

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.

Or. en

Изменение 81
Юрген Кройцман

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 
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.

(58) За да избягват неприятните 
изненади, за всички абонаментни 
договори с последващо плащане и 
предплатени договори с автоматично 
презареждане, сключени след 
транспонирането на промените в 
Директива 2002/22/EО, 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 
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.

Or. en

Обосновка

Тежестта от въвеждането на такава възможност за всички съществуващи договори 
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е значителна, поради което това изискване следва да се прилага само към договори, 
сключени след транспонирането. Също така предплатените услуги без автоматично 
презареждане трябва да се изключат, тъй като в тези случаи не са възможни 
неприятни изненади.

Изменение 82
Малкълм Харбър

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

Or. en

Изменение 83
Юрген Кройцман
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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.

(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 12 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.

Or. en

Обосновка

Шестмесечният период се явява твърде кратък, за да се гарантира програмна и 
инвестиционна сигурност за доставчиците на електронни съобщителни услуги.

Изменение 84
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Съображение 59
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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.

(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 в подходящ за тях размер
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.

Or. de

Изменение 85
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Съображение 61

Текст, предложен от Комисията Изменение

(61) Пакетните услуги, включващи 
електронни съобщителни услуги и 
други услуги, като например 
линейното разпръскване, са все по-
разпространени и са важен елемент 
на конкуренцията. Когато спрямо 
различните услуги, съставляващи 
тези пакетни услуги се прилагат 

заличава се
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различни договорни правила за 
прекратяване на договора и за 
промяна на доставчика, на крайните 
ползватели фактически се отнема 
възможността преминат към 
конкурентни оферти за цялостната 
пакетна услуга или за части от нея. 
Следователно разпоредбите на 
настоящия регламент относно 
прекратяването на договорите и 
преминаването към друг доставчик 
следва да се прилагат за всички части 
от подобна пакетна услуга.

Or. en

Изменение 86
Малкълм Харбър

Предложение за регламент
Съображение 61

Текст, предложен от Комисията Изменение

(61) Пакетните услуги, включващи 
електронни съобщителни услуги и 
други услуги, като например линейното 
разпръскване, са все по-разпространени 
и са важен елемент на конкуренцията. 
Когато спрямо различните услуги, 
съставляващи тези пакетни услуги се 
прилагат различни договорни правила за 
прекратяване на договора и за промяна 
на доставчика, на крайните ползватели 
фактически се отнема възможността 
преминат към конкурентни оферти за 
цялостната пакетна услуга или за части 
от нея. Следователно разпоредбите на 
настоящия регламент относно 
прекратяването на договорите и 
преминаването към друг доставчик 
следва да се прилагат за всички части от 
подобна пакетна услуга.

(61) Пакетните услуги, включващи 
електронни съобщителни услуги и 
други услуги, като например линейното 
разпръскване, са все по-разпространени 
и са важен елемент на конкуренцията. 
Когато спрямо различните услуги, 
съставляващи тези пакетни услуги се 
прилагат различни договорни правила за 
прекратяване на договора и за промяна 
на доставчика, на крайните ползватели 
фактически се отнема възможността 
преминат към конкурентни оферти за 
цялостната пакетна услуга или за части 
от нея. Следователно разпоредбите на 
настоящия регламент относно 
прекратяването на договорите и 
преминаването към друг доставчик 
следва да се прилагат най-малко 
съвместно за тези части от пакетна 
услуга, които включват връзка с 
електронна съобщителна мрежа и 
електронни съобщителни услуги, 
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като освен това следва да се прилагат 
независимо от всякакво прекратяване 
на договор и правила за смяна на 
доставчика, приложими към услуги за 
линейното радиоразпръскване.

Or. en

Изменение 87
Режина Баштуш

Предложение за регламент
Съображение 62

Текст, предложен от Комисията Изменение

(62) С цел пълно възползване от 
конкурентната среда, крайните 
ползватели следва да са в състояние да 
правят информиран избор и да сменят 
доставчици, когато това е в техен 
интерес. Крайните ползватели следва да 
могат да сменят доставчици без да са 
възпрепятствани от законови, 
технически или процедурни пречки, 
включително от договорни условия и 
такси. Преносимостта на номерата 
решително улеснява потребителския 
избор и ефективната конкуренция. Тя 
следва да се осъществява в минимални 
срокове, така че номерът да бъде 
наистина активен в рамките един 
работен ден от сключването на 
договор за пренос на номер.
Уреждането на неплатени сметки не 
следва да е условие за изпълнение на 
искането за пренос на номер.

(62) С цел пълно възползване от 
конкурентната среда, крайните 
ползватели следва да са в състояние да 
правят информиран избор и да сменят 
доставчици, когато това е в техен 
интерес. Крайните ползватели следва да 
могат да сменят доставчици без да са 
възпрепятствани от законови, 
технически или процедурни пречки, 
включително от договорни условия и 
такси. Преносимостта на номерата 
решително улеснява потребителския 
избор и ефективната конкуренция. Тя 
следва да се осъществява в минимални 
срокове, така че номерът да бъде 
наистина активен в рамките един 
работен ден. Уреждането на неплатени 
сметки не следва да е условие за 
изпълнение на искането за пренос на 
номер.

Or. pt

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.



AM\1010616BG.doc 41/282 PE524.526v01-00

BG

Изменение 88
Малкълм Харбър

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. Насоките 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.

Or. en
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Изменение 89
Малкълм Харбър

Предложение за регламент
Съображение 64

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

Or. en

Изменение 90
Кристиан Енстрьом

Предложение за регламент
Съображение 64

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.

(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.
Потребителят може също така да 
поиска всяко неизползвано салдо да 
бъде прехвърлено към приемащия 
доставчик на телекомуникационни 
услуги.
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Or. en

Изменение 91
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Съображение 64

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.

(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 и да 
му бъде предоставено право на 
запознаване със събраните данни, 
както и на тяхното заличаване.

Or. de

Изменение 92
Малкълм Харбър

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 

заличава се
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интернет функция за прехвърляне на 
електронните писма от адрес, който 
крайният ползвател е регистрирал 
при прехвърлящия доставчик.

Or. en

Изменение 93
Сабине Ферхайен, Биргит Колин-Ланген, Андреас Шваб

Предложение за регламент
Съображение 68

Текст, предложен от Комисията Изменение

(68) За да се отчитат пазарните и 
технологични промени, на Комисията 
следва да се делегира правомощието 
да приема актове в съответствие с 
член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз във връзка с адаптирането на 
приложение V. От особена важност е 
по време на подготвителната си 
работа Комисията да проведе 
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 на 
Съвета.

заличава се

Or. en

Изменение 94
Кристиан Енстрьом

Предложение за регламент
Съображение 71
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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 
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.

(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 
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.

Or. en

Изменение 95
Кристиан Енстрьом

Предложение за регламент
Съображение 76
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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) 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 всички повиквания.

Or. en

Изменение 96
Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн

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 и цените за терминиране 
в мобилна мрежа следва да бъдат 
хармонизирани в целия ЕС, за да се 
установят наистина равнопоставени 
условия за телекомуникационните 
оператори.

Or. en

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 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 
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предприятия.

Изменение 97
Кристиан Енстрьом

Предложение за регламент
Съображение 80a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(80а) Когато се дава съгласие за 
обработката на данни от страна на 
крайния потребител, това съгласие 
следва да бъде информирано, 
конкретно и недвусмислено. Това 
съгласие не следва да бъде 
предварително условие за ползване на 
телекомуникационни услуги от 
крайния потребител.

Or. en

Изменение 98
Катрин Стайлър, Марк Тарабела

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.

Or. en
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Изменение 99
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – буква ба (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) националните, европейските и 
регионалните държавни органи 
трябва да са във връзка помежду си, за 
да гарантират на гражданите 
достъп до сигурни и надеждни 
електронни съобщителни услуги на 
конкурентни цени, независимо от 
мястото, на което са установени, на 
територията на Съюза;

Or. fr

Изменение 100
Катрин Стайлър

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – буква ба (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) следва да се вземат мерки във 
връзка с постепенното премахване на 
необоснованите допълнителни такси
за роуминг. 

Or. en

Изменение 101
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Настоящият регламент установява по- 2. Настоящият регламент установява по-
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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:

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:

Or. fr

Изменение 102
Жан-Пиер Оди

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;

Or. fr

Изменение 103
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – точка га (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) да защитават 
неприкосновеността на личния 
живот на крайните ползватели и да 
гарантират ориентирана към 
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ползвателите неутралност на 
мрежата;

Or. de

Изменение 104
Режина Баштуш

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

Or. pt

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 105
Юрген Кройцман

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 

заличава се
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пространство за електронните 
съобщения;

Or. en

Изменение 106
Кристиан Енстрьом

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 3a (нов)

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.

Or. en

Изменение 107
Франц Обермайер

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6) „основно седалище“ означава мястото 
на установяване в държавата членка, 
където се вземат основните решения 
по отношение на инвестициите в и 
предоставянето на електронни 
съобщителни услуги или мрежи в ЕС;

6) „основно седалище“ означава мястото 
на установяване в държавата членка, 
където се извършва действителната 
административна дейност; това
обхваща основното, централно
управление, както и контрола върху 
оперативната дейност, персонала, 
счетоводството и имуществото на 
предприятието;

Or. de
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Обосновка

В определението липсват обективни и еднозначно определени критерии. 
Ориентирането спрямо „действителното място на управление“ позволява точно 
определение и трудно може при необходимост да се промени от предприятието. Това 
намалява възможностите за злоупотреба в процедурата на ЕС по лицензиране.

Изменение 108
Сабине Ферхайен, Биргит Колин-Ланген, Андреас Шваб

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

8) „хармонизиран радиочестотен 
спектър за безжични широколентови 
съобщителни услуги“ означава 
радиочестотния спектър, спрямо който 
условията за наличност и ефективно 
използване са хармонизирани на 
равнище ЕС, в съответствие с 
разпоредбите и процедурите, 
изложени в Директива 2002/21/ЕО, и
съгласно Решение 676/2002/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета27, и 
който служи за електронни 
съобщителни услуги, различни от 
радиоразпръскване;

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

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

Or. en

Изменение 109
Катрин Стайлър
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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

Or. en

Изменение 110
Катрин Стайлър

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

12а) „разумно управление на 
мрежата“ означава управление на 
мрежата, което съответства на 
основните принципи за 
целесъобразност, пропорционалност, 
ефективност, недискриминация и 
прозрачност;

Or. en



PE524.526v01-00 54/282 AM\1010616BG.doc

BG

Изменение 111
Сабине Ферхайен, Биргит Колин-Ланген, Андреас Шваб

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 
интернет и съответно връзка между 
практически всички крайни точки, 
свързани с интернет, независимо от 
вида на използваната мрежова 
технология;

14) „услуга за достъп до отворен 
интернет“ означава обществено 
достъпна електронна съобщителна 
услуга, която предоставя възможност за 
връзка с интернет с качество, което 
отразява напредъка в технологиите, и 
съответно позволява връзка между 
всички крайни точки, свързани с 
интернет, независимо от вида на 
използваната мрежова технология и без 
каквито и да било ограничения в 
обмена на законосъобразно 
съдържание; тя позволява на 
крайните ползватели да работят с 
всяко приложение, като използват 
електронните съобщителни функции 
на интернет; услугата неограничен 
интернет достъп се основава на 
принципа за полагане на максимални 
усилия, като единствените позволени 
изключения са съразмерните мерки за 
техническо управление на трафика 
или за изпълнение на съдебно решение;

Or. en

Изменение 112
Евелин Гебхарт, Петра Камереверт

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

връзка с интернет и съответно връзка 
между всички крайни точки, свързани с 
интернет, независимо от вида на 
използваната мрежова технология; 
държавите членки определят разумни 
минимални изисквания за качеството 
на услугите за достъп до отворен 
интернет, които съответстват на 
технологичния напредък; услугата за 
достъп до отворен интернет дава 
възможност на крайните ползватели 
да използват всички интернет 
базирани приложения съгласно 
принципа за полагане на максимални 
усилия; като единствена дерогация е 
допустимо пропорционално, 
мотивирано управление на трафика 
тогава, когато са налице ясно 
определени предпоставки за неговото 
прилагане;

Or. de

Обосновка

Определението на услуга за достъп до интернет следва да се основава на 
изработеното от ОЕРЕС определение (ОЕРЕС, Насоки за качество на услугата в 
рамките на неутралността на мрежата; BoR (12) 131.)

Изменение 113
Катрин Стайлър

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 
интернет и съответно връзка между 
практически всички крайни точки, 
свързани с интернет, независимо от 
вида на използваната мрежова 
технология;

14) „услуга за достъп до интернет“ 
означава обществено достъпна 
електронна съобщителна услуга, която 
предоставя възможност за връзка с 
интернет и съответно връзка между 
практически всички крайни точки, 
свързани с интернет; тя дава 
възможност на крайните 
потребители да изпращат данни и да 
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получават данни от цялата 
интернет мрежа; 

Or. en

Изменение 114
Тоан Мандерс

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 
интернет и съответно връзка между 
практически всички крайни точки, 
свързани с интернет, независимо от 
вида на използваната мрежова 
технология;

14) „услуга за достъп до интернет“ 
означава обществено достъпна 
електронна съобщителна услуга, която 
предоставя възможност за връзка с 
интернет и съответно връзка между 
практически всички крайни точки, 
свързани с интернет, независимо от 
вида на използваната мрежова 
технология; тя дава възможност на 
крайните потребители да изпращат 
и да получават данни от цялата 
интернет мрежа;

Or. en

Изменение 115
Юрген Кройцман

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 
интернет и съответно връзка между 
практически всички крайни точки, 
свързани с интернет, независимо от 
вида на използваната мрежова 
технология;

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

Обосновка

Допълнително пояснение във връзка с различните устройства. Изрично не са добавени 
позовавания на използваните приложения, потенциалните ограничения и управлението 
на трафика, за да не се претоварва определението и да се избегнат повторения с 
други части на предложението.

Изменение 116
Кристиан Енстрьом

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;

заличава се

Or. en

Изменение 117
Катрин Стайлър

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 

15) „специализирани услуги“ означава 
електронни съобщителни услуги,
които се предоставят и управляват в 
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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;

рамките на затворени електронни 
съобщителни мрежи с помощта на 
интернет протокол, но не са част от 
интернет; изразът „затворени 
електронни съобщителни мрежи“ се 
отнася за мрежи, които разчитат на 
строг контрол на достъпа. 

Or. en

Изменение 118
Йозеф Вайденхолцер

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 или 
всяка друга услуга, която при контрол 
върху достъпа функционира в 
затворена съобщителна мрежа с 
протокола за интернет и не служи
вместо услугата за достъп до интернет;
нейната функционалност също не се 
различава от услугите, предлагани 
чрез обществения интернет;

Or. de

Изменение 119
Сабине Ферхайен, Биргит Колин-Ланген, Андреас Шваб

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 15
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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 или 
всяка друга услуга, която се предоставя 
и управлява в рамките на затворена 
електронна съобщителна мрежа с 
помощта на интернет протокол, 
която разчита на строгия контрол на 
достъпа и която не се предлага на 
пазара или не е широко използвана 
вместо услугата за достъп до интернет;

Or. en

Изменение 120
Тоан Мандерс

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 или 
всяка друга услуга, която осигурява чрез 
логически отделена функция, 
разчитайки на строг контрол на 
достъпа, достъп до специфично 
съдържание, приложения или услуги, 
или до комбинация от тях, с цел 
предоставяне на характеристики с по-
високо качество, които се следят от 
край до край; тя не се предлага на 
пазара или не се използва вместо 
услугата за достъп до интернет;

Or. en
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Изменение 121
Юрген Кройцман

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 или 
всяка друга услуга, използваща 
интернет протокол, която осигурява 
на определен брой страни 
оптимизиран достъп до специфично 
съдържание, приложения или услуги, 
или до комбинация от тях, и чиито 
технически характеристики се следят
чрез управление на трафика, за да се 
предоставят адекватни 
характеристики на услугата; тя не се 
предлага на пазара или не е широко 
използвана вместо услугата за достъп до 
интернет;

Or. en

Обосновка

Следенето от край до край на специализираните услуги не винаги може да бъде 
технически възможно, а в някои случаи дори може да не е планирано, например само 
част от маршрута за пренос може да бъде оптимизиран. Също така не е ясно дали е 
възможен пълен контрол от край до край за мобилното свързване на данни. Освен 
това беше изрично споменато, че оптимизираният достъп естествено е свързан с 
управлението на трафика.

Изменение 122
Катрин Стайлър, Марк Тарабела

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 

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

мрежи и услуги в целия ЕС и да се 
ползва от правата, свързани с 
предоставянето на такива мрежи и 
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.

Or. en

Изменение 123
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Чрез дерогация от член 12 от 
Директива 2002/20/ЕО, на европейски 
доставчик на електронни съобщителни 
услуги могат да се налагат 
административни такси, приложими в 
приемащата държава членка, само ако 
той има годишен оборот за електронни 
съобщителни услуги в тази държава 
членка от над 0,5 % от общия 
национален оборот за електронни 
съобщителни услуги. При облагането с 
тези такси следва да се взема предвид 
единствено оборотът за електронни 
съобщителни услуги в съответната 
държава членка.

3. Чрез дерогация от член 12 от 
Директива 2002/20/ЕО на европейски 
доставчик на електронни съобщителни 
услуги могат да се налагат 
административни такси, приложими в 
приемащата държава членка само ако 
той има годишен оборот за електронни 
съобщителни услуги в тази държава 
членка от над 0,1 % от общия 
национален оборот за електронни 
съобщителни услуги. При облагането с 
тези такси следва да се взема предвид 
единствено оборотът за електронни 
съобщителни услуги в съответната 
държава членка.

Or. de

Изменение 124
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Чрез дерогация от член 13, 
параграф 1, буква б от Директива 
2002/22/ЕО, европейски доставчик на 
електронни съобщителни услуги може 
да бъде задължен да участва с вноска в 
нетните разходи за изпълнение на 
задълженията за предоставяне на 
универсална услуга в приемащата 
държава членка, само ако той има 
годишен оборот за електронни 
съобщителни услуги в тази държава 
членка от над 3 % от общия национален 
оборот за електронни съобщителни 
услуги. При налагането на всякаква 
подобна вноска следва да се взема 
предвид само оборотът в съответната 
държава членка.

4. Чрез дерогация от член 13, 
параграф 1, буква б) от Директива 
2002/22/ЕО европейски доставчик на 
електронни съобщителни услуги може 
да бъде задължен да участва с вноска в 
нетните разходи за изпълнение на 
задълженията за предоставяне на 
универсална услуга в приемащата 
държава членка само ако той има 
годишен оборот за електронни 
съобщителни услуги в тази държава 
членка от над 1 % от общия национален 
оборот за електронни съобщителни 
услуги. При налагането на всякаква 
подобна вноска следва да се взема 
предвид само оборотът в съответната 
държава членка.

Or. de

Изменение 125
Франц Обермайер

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Всеки европейски доставчик на 
електронни съобщителни услуги има 
правото да бъде третиран 
равноправно от страна на 
националните регулаторни органи на 
различни държави членки при 
обективно еквивалентни ситуации.

заличава се

Or. de

Обосновка

Тази формулировка не отчита различната степен на защита на отделните 
национални правни норми. Компетентните регулаторни органи следва да прилагат 
националното право, а не съответните най-занижени като изисквания разпоредби в 
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рамките на ЕС, тъй като това би било логично възможно благодарение на 
използваната формулировка. Комисията на ЕС, както и държавата членка с най-
заниженото равнище на защита респ. правно тълкуване, биха били де факто 
единственото мерило.

Изменение 126
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) името на доставчика, правния му 
статут и правно организационна форма, 
регистрационен номер, адрес на 
регистрация за извършване на търговска 
дейност или информация от друг 
подобен публичен регистър, адрес на 
основното седалище, лице за контакти, 
кратко описание на мрежите или 
услугите, които се предоставят или ще 
бъдат предоставяни, включително 
посочване на държавата членка по 
произход;

а) името на доставчика, правния му 
статут и правно организационна форма, 
регистрационен номер, адрес на 
регистрация за извършване на търговска 
дейност или информация от друг 
подобен публичен регистър, адрес на 
основното седалище, лице за контакти, 
кратко описание на мрежите или 
услугите, които се предоставят или ще 
бъдат предоставяни, техните 
механизми за сигурност, включително 
посочване на държавата членка по 
произход;

Or. de

Изменение 127
Сабине Ферхайен, Биргит Колин-Ланген, Андреас Шваб

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Настоящият раздел се прилага за 
хармонизирания радиочестотен спектър 
за безжични широколентови 
съобщителни услуги в съответствие с 
Директива № 2009/140/ЕО и Решение 
№ 676/2002/ЕО, като се отдава 
дължимото на разпоредбите в член 8а 
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и член 9 от Директива 2002/21/ЕО.

Or. en

Изменение 128
Сабине Ферхайен, Биргит Колин-Ланген, Андреас Шваб

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 129
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Националните компетентни органи 
прилагат възможно най-облекчената
система за издаване на разрешителни за 
ползването на радиочестотния спектър, 
на базата на обективни, прозрачни, 

2. Националните компетентни органи 
прилагат система за издаване на 
разрешителни за ползването на 
радиочестотния спектър, на базата на 
обективни, прозрачни, 
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недискриминационни и 
пропорционални критерии, по начин, 
който стимулира гъвкавостта и 
ефикасността в използването на 
радиочестотния спектър и насърчава 
въвеждането на сравними условия в 
целия ЕС за интегрираните 
многотериториални инвестиции и 
дейности на европейските доставчици 
на електронни съобщителни услуги;

недискриминационни и 
пропорционални критерии, по начин, 
който стимулира гъвкавостта и 
ефикасността в използването на 
радиочестотния спектър и насърчава 
въвеждането на сравними условия в 
целия ЕС за интегрираните 
многотериториални инвестиции и 
дейности на европейските доставчици 
на електронни съобщителни услуги;

Or. de

Изменение 130
Сабине Ферхайен, Биргит Колин-Ланген

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 4 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 131
Сабине Ферхайен, Биргит Колин-Ланген

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) гарантиране, че всяка промяна в
политиката във връзка с 
ефективното ползване на спектъра 
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взема под внимание нейното 
въздействие върху обществения 
интерес по отношение на намесата и 
разходите.

Or. en

Изменение 132
Сабине Ферхайен, Биргит Колин-Ланген

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – алинея 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 133
Сабине Ферхайен, Биргит Колин-Ланген, Андреас Шваб

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Параграф 2 не се прилага за 
разпоредбите съгласно член 9, 
параграфи 3 и 4 от 
Директива 2002/21/ЕО.

Or. en
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Изменение 134
Йозеф Вайденхолцер

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.

Or. de

Изменение 135
Евелин Гебхарт, Петра Камереверт

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 
на обективни критерии. Операторът 
посочва основанията си за отказ в 
срок от един месец след писменото 
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искане.
Основанието за отказ се смята за 
приемливо, ако страната, отправила 
искане да ѝ 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:
а) 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;
г) оперативна ефективност, по-
специално по отношение на 
ограничаването, в рамките на 
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възможното, на пречките пред 
прилагането и на разходите за 
разгръщане за потребителите; както 
и
д) гарантиране 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.
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.

Or. de

Изменение 136
Бернадет Верньо

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 
на обективни критерии. Операторът 
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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 ѝ 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:
а) 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; както 
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. 

Or. fr

Изменение 137
Йозеф Вайденхолцер

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 
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електронни съобщителни услуги. 
Всеки отказ за предоставяне на 
европейски продукт с ГКУ е основан 
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 ѝ 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:
а) 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 
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съществуващите решения, които 
могат да бъдат предоставяни по 
същите мрежи;
г) оперативна ефективност, по-
специално по отношение на 
ограничаването, в рамките на 
възможното, на пречките пред 
прилагането и на разходите за 
разгръщане за потребителите; както 
и
д) гарантиране 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.
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.

Or. de

Обосновка

Трябва да се гарантира, че мрежовите доставчици ще третират по еднакъв начин 
всички услуги. Не следва да са дава приоритет на определени – специализирани –
услуги поради финансова изгода.

Изменение 138
Катрин Стайлър

Предложение за регламент
Член 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 19 заличава се
Продукт за връзка с гарантирано 

качество на услугите (ГКУ)



PE524.526v01-00 74/282 AM\1010616BG.doc

BG

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 
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:
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а) 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; 
г) оперативна ефективност, по-
специално по отношение на 
ограничаването, в рамките на 
възможното, на пречките пред 
прилагането и на разходите за 
разгръщане за потребителите; 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. 

Or. en

Изменение 139
Евелин Гебхарт, Петра Камереверт

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Публичните органи не бива да 1. Публичните органи не бива да 
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ограничават свободата на крайните 
ползватели да ползват обществени 
електронни съобщителни мрежи или 
обществено достъпни електронни 
съобщителни услуги, предлагани от 
предприятие, със седалище в друга 
държава членка.

ограничават правото на крайните 
ползватели да ползват обществени 
електронни съобщителни мрежи или 
обществено достъпни електронни 
съобщителни услуги, предлагани от 
предприятие, със седалище в друга 
държава членка.

Or. de

Изменение 140
Тоан Мандерс

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Публичните органи не бива да
ограничават свободата на крайните 
ползватели да ползват обществени 
електронни съобщителни мрежи или 
обществено достъпни електронни 
съобщителни услуги, предлагани от 
предприятие, със седалище в друга 
държава членка.

1. Крайните ползватели не бива да
бъдат ограничавани от публичните 
органи при използването на
обществени електронни съобщителни 
мрежи или обществено достъпни 
електронни съобщителни услуги, 
предлагани от предприятие и/или 
публични органи, със седалище в друга 
държава членка.

Or. en

Изменение 141
Катрин Стайлър

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Публичните органи не бива да 
ограничават свободата на крайните 
ползватели да ползват обществени 
електронни съобщителни мрежи или 
обществено достъпни електронни 
съобщителни услуги, предлагани от 

1. Крайните ползватели не бива да 
бъдат ограничавани от публичните 
органи при използването на
обществени електронни съобщителни 
мрежи или обществено достъпни 
електронни съобщителни услуги, 
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предприятие, със седалище в друга 
държава членка.

предлагани от предприятие, със 
седалище в друга държава членка.

Or. en

Изменение 142
Катрин Стайлър, Марк Тарабела

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. 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 
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.

Or. en
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Изменение 143
Кристиан Енстрьом

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Доставчиците на обществени 
електронни съобщителни услуги в 
дадена държава членка не прилагат 
каквито и да било дискриминационни 
изисквания или условия за достъп или 
ползване спрямо крайните ползватели, 
въз основа националност или място на 
пребиваване, освен ако подобни 
разлики не са обективно обосновани.

2. Доставчиците на обществени 
електронни съобщителни услуги в 
дадена държава членка не прилагат 
каквито и да било дискриминационни 
изисквания или условия за достъп или 
ползване спрямо крайните ползватели, 
въз основа националност или място на 
пребиваване.

Or. en

Изменение 144
Франц Обермайер

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Доставчиците на обществени 
електронни съобщителни услуги в 
дадена държава членка не прилагат 
каквито и да било дискриминационни 
изисквания или условия за достъп или 
ползване спрямо крайните ползватели, 
въз основа националност или място на 
пребиваване, освен ако подобни 
разлики не са обективно обосновани.

2. Доставчиците на обществени 
електронни съобщителни услуги в 
дадена държава членка не прилагат 
каквито и да било дискриминационни 
изисквания или условия за достъп или 
ползване спрямо крайните ползватели, 
въз основа националност или място на 
пребиваване.

Or. de

Обосновка

Това е ненужно и недостатъчно точно ограничение на този важен принцип. 
Допустимите основания за дискриминационни изисквания биха могли да бъдат 
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разрешени на друго място – в регламентите за изпълнение или от националните 
регулаторни органи съгласувано с Европейската агенция за мрежова и информационна 
сигурност (ENISA). Формулировката „обективно обосновани“ е твърде опростена и 
уязвима.

Изменение 145
Тоан Мандерс

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Доставчиците на обществени 
електронни съобщителни услуги в 
дадена държава членка не прилагат 
каквито и да било дискриминационни 
изисквания или условия за достъп или 
ползване спрямо крайните ползватели, 
въз основа националност или място на 
пребиваване, освен ако подобни разлики
не са обективно обосновани.

2. Доставчиците на обществени 
електронни съобщителни услуги в 
дадена държава членка не прилагат 
каквито и да било дискриминационни 
изисквания или условия за достъп или 
ползване, в това число такси и 
тарифи, спрямо крайните ползватели, 
въз основа националност или място на 
пребиваване, освен ако доставчиците 
не могат да докажат, че тези разлики
са пряко обосновани от обективни 
критерии.

Or. en

Изменение 146
Катрин Стайлър

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Доставчиците на обществени 
електронни съобщителни услуги в 
дадена държава членка не прилагат 
каквито и да било дискриминационни 
изисквания или условия за достъп или 
ползване спрямо крайните ползватели, 
въз основа националност или място на 
пребиваване, освен ако подобни разлики 

2. Доставчиците на обществени 
електронни съобщителни услуги в 
дадена държава членка не прилагат 
каквито и да било дискриминационни 
изисквания или условия за достъп или 
ползване спрямо крайните ползватели, 
въз основа националност или място на 
пребиваване, освен ако подобни разлики 
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не са обективно обосновани. не са обосновани от и не са в строго 
съответствие с насоките, посочени в 
параграф 3а. 

Or. en

Изменение 147
Режина Баштуш

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 
това не е обективно обосновано:

заличава се

а) по отношение на съобщителните 
услуги по стационарни мрежи, спрямо 
тарифите за национални 
съобщителни услуги на голямо 
разстояние;
б) по отношение на съобщителните 
услуги по мобилни мрежи, спрямо 
евротарифите за регулирани 
съобщителни услуги за роуминг на 
гласова телефония и текстови 
съобщения съответно, установени в 
Регламент (ЕО) № 531/2012.

Or. pt

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.
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Изменение 148
Юрген Кройцман

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 
това не е обективно обосновано:

заличава се

а) по отношение на съобщителните 
услуги по стационарни мрежи, спрямо 
тарифите за национални 
съобщителни услуги на голямо 
разстояние;
б) по отношение на съобщителните 
услуги по мобилни мрежи, спрямо 
евротарифите за регулирани 
съобщителни услуги за роуминг на 
гласова телефония и текстови 
съобщения съответно, установени в 
Регламент (ЕО) № 531/2012.

Or. en

Обосновка

Пазарът за международни разговори е дерегулиран от 2007 г. насам, тъй като още 
тогава той се е считал за конкурентен. Оттогава пазарът стана още по-
конкурентен с пакетите от минути, единните ставки и операторите на виртуални 
мобилни мрежи, предоставящи алтернативни оферти, допълнени от услуги, свързани 
с глас по интернет протокол, като Skype, които дори осигуряват възможност за 
безплатни разговори с целия свят. Ето защо има малко основания да се регулира този 
пазар.

Изменение 149
Сабине Ферхайен, Биргит Колин-Ланген, Андреас Шваб

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 3
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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 
това не е обективно обосновано:

заличава се

а) по отношение на съобщителните 
услуги по стационарни мрежи, спрямо 
тарифите за национални 
съобщителни услуги на голямо 
разстояние;
б) по отношение на съобщителните 
услуги по мобилни мрежи, спрямо 
евротарифите за регулирани 
съобщителни услуги за роуминг на 
гласова телефония и текстови 
съобщения съответно, установени в 
Регламент (ЕО) № 531/2012.

Or. en

Изменение 150
Франц Обермайер

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 3 – уводна част

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 това 
не е обективно обосновано:

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

Or. de

Обосновка

Обосновка като при параграф 2.
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Изменение 151
Катрин Стайлър

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 3 – уводна част

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 това 
не е обективно обосновано:

3. Доставчиците на обществени 
електронни съобщителни услуги не 
прилагат по-високи тарифи за 
съобщителни услуги в рамките на ЕС до 
други държави членки спрямо 
тарифите за национални 
съобщителни услуги, освен ако 
разликата не е обоснована от и не е в 
строго съответствие с насоките, 
посочени в параграф 3а.

Or. en

Изменение 152
Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 3 – уводна част

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 това 
не е обективно обосновано:

3. От 1 юли 2016 г. доставчиците на 
обществени електронни съобщителни 
услуги не прилагат по-високи тарифи за 
съобщителни услуги в рамките на ЕС до 
други държави членки, освен ако това 
не е обективно обосновано:

Or. en

Изменение 153
Тоан Мандерс
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Предложение за регламент
Член 21 – параграф 3 – уводна част

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 
това не е обективно обосновано:

3. Доставчиците на обществени 
електронни съобщителни услуги не 
прилагат по-високи тарифи за 
международни съобщителни услуги до 
други държави членки спрямо 
евротарифите за регулирани гласови и 
SMS роуминг комуникации, 
установени в Регламент (ЕО) 
№ 531/2012, освен ако различните 
такси не са обективно обосновани от 
и не са разумно пропорционални на 
общите допълнителни разходи.

Or. en

Изменение 154
Тоан Мандерс

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) по отношение на съобщителните 
услуги по стационарни мрежи, спрямо 
тарифите за национални 
съобщителни услуги на голямо 
разстояние;

заличава се

Or. en

Изменение 155
Тоан Мандерс

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) по отношение на съобщителните 
услуги по мобилни мрежи, спрямо 

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

Or. en

Изменение 156
Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

б) по отношение на съобщителните 
услуги по мобилни мрежи, спрямо 
мобилните съобщителни услуги на 
национално равнище.

Or. en

Изменение 157
Катрин Стайлър

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. До (ДАТА НА ЗАЯВЛЕНИЕТО) 
ОЕРЕС, след консултации със 
заинтересованите страни и в тясно 
сътрудничество с Комисията, 
установява общи насоки за определяне 
на условията, при които 
доставчиците на електронни 
съобщения до обществеността имат 
право да начисляват допълнителна 
такса за предоставянето на 
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международна услуга в рамките на ЕС 
в допълнение към своите национални 
тарифи. Тези насоки следва да 
гарантират, че всички допълнителни 
такси са строго основани на реални и 
проверими разходи, които 
доставчиците понасят, 
предоставяйки трансграничната 
услуга, като са прозрачни и на 
разположение на обществеността.

Or. en

Изменение 158
Сабине Ферхайен, Биргит Колин-Ланген, Андреас Шваб

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, 
специализирана услуга и 
пропорционално техническо
управление на трафика

Or. en

Изменение 159
Кристиан Енстрьом

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

Свободно предоставяне и право на 
ползване на достъп до отворен интернет

Or. en
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Изменение 160
Кристиан Енстрьом

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Крайните ползватели имат право 
свободно да ползват и разпространяват 
информация и съдържание, да работят с 
приложения, да свързват хардуер и да 
ползват услуги и софтуер по свой 
избор. Доставчиците на интернет 
достъп по този начин не могат да 
блокират, да налагат ограничения, да 
влошават или понижават 
качеството, включително чрез 
допълнителна цена или 
преференциално третиране, 
възможността на лицата да 
използват услуга за достъп, 
използване, изпращане, публикуване, 
получаване или предлагане на каквото 
и да било съдържание, приложение 
или услуга по техен избор, независимо 
от източника или целта.
Доставчиците на услуги за достъп до 
интернет не правят цените на тези 
услуги зависими от съдържанието, 
приложенията и услугите, които се 
предлагат или използват посредством 
тези услуги за достъп до интернет.

Or. en

Изменение 161
Катрин Стайлър

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Крайните ползватели свободно ползват 
и разпространяват информация и 

Крайните ползватели имат право да 
ползват, прехвърлят и разпространяват 
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съдържание, работят с приложения и 
ползват услуги по свой избор.

информация и съдържание, да работят с 
приложения, да свързват хардуер и да 
ползват услуги и софтуер по свой 
избор. Доставчиците на интернет 
достъп не могат да блокират, да 
налагат ограничения, да влошават 
или понижават качеството, 
включително чрез допълнителна цена 
или преференциално третиране, 
възможността на крайните 
ползватели да използват услуга за 
достъп, използване, изпращане, 
публикуване, получаване или 
предлагане на каквото и да било 
съдържание, приложение или услуга 
по техен избор, независимо от 
източника или целта. Доставчиците 
на услуги за достъп до интернет 
обаче могат да предлагат 
споразумения, които се различават в 
зависимост от обема на данните и 
скорости, стига да не се налагат 
ограничения въз основа на 
съдържанието, приложението, 
самите услуги или на определени 
категории от тях. Доставчиците на 
услуги за достъп до интернет не 
правят цените на тези услуги 
зависими от съдържанието, 
приложенията и услугите, които се 
предлагат или използват посредством 
тези услуги за достъп до интернет.

Or. en

Изменение 162
Бернадет Верньо

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Крайните ползватели свободно ползват 
и разпространяват информация и 
съдържание, работят с приложения и 

Крайните ползватели имат правото да
ползват и разпространяват информация 
и съдържание, да работят с приложения,
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ползват услуги по свой избор. да се свързват към устройство и 
ползват услуги по свой избор. В 
последствие доставчиците на достъп 
до интернет не могат да блокират, 
дискриминират, влошават 
качеството, включително чрез 
повишение на таксите или 
преференциално третиране,
възможността на даден човек да 
използва услуга, да има достъп, да 
ползва, изпраща, публикува, получава 
или предлага всякакво съдържание, 
приложение или услуга по свой избор, 
независимо от произхода или 
предназначението.

Or. fr

Изменение 163
Евелин Гебхарт, Петра Камереверт

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Достъпът до отворен интернет се 
гарантира всеобхватно съгласно 
член 2, точка 14, за да се даде 
възможност на крайните ползватели 
посредством услугата им за достъп до 
свободен интернет да ползват и 
разпространяват всякаква информация 
и съдържание по свой избор, да работят 
с приложения и да ползват услуги, 
както и терминални устройства, по 
свой избор, независимо от източника 
или целта на тази информация, 
съдържание, приложения или услуги.
Операторите на мрежи за достъп 
подлежат на общо задължение за 
доставка в съответствие с принципа 
за полагане на максимални усилия.

Or. de
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Изменение 164
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Крайните ползватели имат право да
ползват и разпространяват информация 
и съдържание, да работят с приложения 
и да ползват услуги по свой избор чрез 
своята услуга за достъп до интернет 
с хардуер и софтуер по свой избор.

Or. de

Изменение 165
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Крайните ползватели свободно ползват 
и разпространяват информация и 
съдържание, използвайки устройства 
по собствен избор, работят с 
приложения и ползват услуги и 
устройства по свой избор, независимо 
от своя произход и местоназначение, 
посредством своята услуга за достъп 
до интернет.

Or. en

Обосновка

Променен вариант на съответното изменение, предложено от докладчика.
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Изменение 166
Малкълм Харбър

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

Това ще замени изменение 6 към проектостановището и предполага оттегляне на 
изменение 1.

Изменение 167
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

заличава се
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Or. en

Обосновка

Добавената стойност на тази разпоредба е неясна. Естествено, че потребителите 
са свободни да сключват договори. Освен това, дали тези договори предвиждат обеми 
данни, скорости или напр. характеристики за качество на услугата, е изцяло въпрос 
на търсене и предлагане и не се нуждае от регулиране.

Изменение 168
Евелин Гебхарт, Петра Камереверт

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

Крайните ползватели са свободни да 
сключват споразумения относно обема 
от данни и скоростите с доставчиците на 
услуги за достъп до интернет.

Or. de

Обосновка

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

Изменение 169
Бернадет Верньо

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Крайните ползватели са свободни да Доставчиците на достъп до 
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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.

интернет могат при все това да 
предложат споразумения относно 
обема от данни и скоростите, стига 
това да не съдържа някаква 
дискриминация, свързана с вида или 
естеството на съдържанието, на 
приложението или на услугата.

Or. fr

Изменение 170
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

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, при условие че 
чрез тях не се повлиява върху 
съдържание, услуги, приложения и 
категории свързаност.

Or. de

Изменение 171
Режина Баштуш

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Крайните ползватели са свободни да 
сключват споразумения относно обема 

Крайните ползватели са свободни да 
сключват споразумения относно обема 
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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.

от данни, скоростите и общите 
характеристики на услугите, като 
качество на услугите, 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.

Or. pt

Изменение 172
Сабине Ферхайен, Биргит Колин-Ланген, Андреас Шваб

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

Крайните ползватели са свободни да 
сключват споразумения относно обема 
от данни и скоростите с доставчиците на 
услуги за достъп до интернет, докато
доставчиците на услуги за достъп до 
интернет имат право да рекламират 
само своя минимален обем и скорост 
на данните, които те гарантирано 
могат да предоставят, а не 
максималната скорост.

Or. en

Изменение 173
Кристиан Енстрьом

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Крайните ползватели са свободни 
също да договарят с доставчиците на 
обществени електронни 

заличава се
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съобщителни услуги или с 
доставчиците на съдържание, 
приложения и услуги предоставянето 
на специализирани услуги с по-високо 
качество.

Or. en

Изменение 174
Евелин Гебхарт, Петра Камереверт

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Доставчиците на обществени 
електронни съобщителни услуги или 
доставчиците на съдържание, 
приложения и услуги могат да 
предлагат на крайните ползватели
предоставянето на специализирани 
услуги с по-високо качество 
посредством затворена електронна, 
независима от интернет протокол 
съобщителна мрежа за ограничен 
кръг потребители. Специализираните 
услуги не трябва да бъдат сходни със 
съдържанието, приложенията или 
услугите на отворения интернет или 
да се предлагат или пускат на пазара 
вместо него. Всички IP базирани 
услуги подлежат на принципа за 
полагане на максимални усилия.

Or. de

Изменение 175
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Доставчиците на обществени 
електронни съобщителни услуги и 
доставчиците на съдържание, 
приложения и услуги са свободни да 
предоставят на крайните ползватели 
специализирани услуги с по-високо 
качество, предоставянето на които не 
влошава периодично или 
непрекъснато общото качество на 
услугите за достъп до интернет. 
Националните регулаторни органи 
гарантират, че крайните ползватели 
имат свободен достъп до тези 
специализирани услуги.

Or. en

Обосновка

Преформулиране с цел поставяне на елементите в логична последователност, т.е. 
първо доставчиците са свободни да предлагат специализирани услуги и, ако те 
направят това, ползвателите следва да са свободни да се възползват от тях. Отново 
това, което е важно, не е фактът, че потребителите са свободни да използват тези 
услуги, тъй като те биха били дори и без тази разпоредба. По-скоро е важно да се 
подчертае, че тези права следва да бъдат прилагани от регулаторните органи.

Изменение 176
Сабине Ферхайен, Биргит Колин-Ланген, Андреас Шваб

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Доставчиците на обществени 
електронни съобщителни услуги или 
доставчиците на съдържание, 
приложения и услуги имат право да 
предлагат специализирани услуги на 
крайните ползватели в допълнение 
към услугите за достъп до отворен 
интернет.
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Or. en

Изменение 177
Катрин Стайлър

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Крайните ползватели имат право 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.

Or. en

Изменение 178
Кристиан Енстрьом

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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Or. en

Изменение 179
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Както и при предходните разпоредби, добавената стойност на първото изречение е 
неясна, тъй като доставчиците така или иначе са свободни да се споразумяват 
помежду си относно специализираните услуги. Най-важният елемент за недопускане 
на увреждане на услугите за общ достъп до интернет е включен в изменението на 
параграфа преди това.

Изменение 180
Евелин Гебхарт, Петра Камереверт

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

С цел да се позволи предоставянето на С цел да се позволи предоставянето на 
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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.

специализирани услуги на ограничен 
кръг 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. Предоставянето на 
специализирани услуги не влошава 
качеството на услугите за достъп до 
интернет. Освен това те не трябва да 
повлияват отрицателно 
съществуващите, общопризнати 
технически стандарти и тяхното 
по-нататъшно разработване. 
Операторите на мрежи за достъп, 
които същевременно предлагат и 
пускат на пазара специализирани 
услуги, подлежат на задължение за 
предлагане на услуга за достъп до 
отворен интернет съгласно член 2, 
точка 14. Те не трябва да 
дискриминират други доставчици на 
съдържание, които разчитат на 
транспортната услуга на оператора 
на мрежата, и са задължени да 
включват транспорта в сметката по 
прозрачен начин и на обичайните 
търговски цени.

Or. de

Обосновка

На фона на ефективното осигуряване на неутралността на мрежите е необходимо 
да се гарантира, че посредством предоставянето на специализирани услуги,
интернет, който е резултат от полагането на максимални усилия, по никакъв начин 
не се повлиява отрицателно.

Изменение 181
Сабине Ферхайен, Биргит Колин-Ланген, Андреас Шваб

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Доставчиците на електронни 
съобщителни услуги или доставчиците 
на съдържание, приложения и услуги
могат да предлагат специализирани 
услуги на крайните потребители, при 
условие, че те се предлагат в 
допълнение към услуга за достъп до 
отворен интернет с качество, което 
отразява техническите достижения 
и при условие, че те не влошават 
общата ефективност, финансовата 
достъпност или качеството на 
услугите за достъп до отворен
интернет. Специализираните услуги се 
предлагат, само ако мрежовият 
капацитет е достатъчен, за да се 
предоставят такива услуги в 
допълнение към достъпа до отворен 
интернет. Приемане по крайни 
ползватели или по съдържание и 
доставчици на приложения на 
търговски оферти в подкрепа на 
управлявани услуги следва да се 
извършва на доброволна и 
недискриминационна основа.

Or. en

Изменение 182
Тоан Мандерс

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

С цел да се позволи предоставянето 
на специализирани услуги на 
крайните ползватели, доставчиците на 
съдържание, приложения и услуги и 
доставчиците на обществени 
електронни съобщителни услуги са 
свободни да се споразумяват помежду 

На доставчиците на обществени 
електронни съобщителни услуги или
доставчиците на съдържание, 
приложения и услуги се дава 
възможност да предлагат
специализирани услуги освен услугите 
за достъп до интернет, при условие че 
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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.

тези услуги не са трайно за сметка на 
услугите за достъп до интернет или на 
техните показатели, достъпност 
или качество.

Or. en

Изменение 183
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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, не 
замества обществено достъпни 
услуги, нито ограничава свободата на 
избор на крайните ползватели.

Or. de

Изменение 184
Катрин Стайлър



PE524.526v01-00 102/282 AM\1010616BG.doc

BG

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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 могат 
да бъдат 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 
качеството на услугите за достъп до 
интернет.

Or. en

Изменение 185
Малкълм Харбър

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да могат националните органи да 
оценяват подобно влошаване, 
доставчиците на електронни 
съобщителни мрежи или доставчици 
на съдържание, приложения и услуги 
при поискване предават на 
националните органи точна 
информация относно капацитетите, 
заделени за двата вида услуги.

Or. en

Обосновка

Това се предлага като допълнение на изменение 7 от проектостановището.
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Изменение 186
Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Настоящият член не засяга 
законодателството на ЕС или 
националното законодателство, 
отнасящо се до законосъобразността 
на предоставяните информация, 
съдържание, приложения или услуги.

заличава се

Or. en

Обосновка

Наред с изпълнението на законодателната разпоредба като основа за управлението 
на трафика, това би дало зелена светлина за проявите на дискриминация срещу, 
влошаването или блокирането на всякакво съдържание, което се счита за незаконно 
по силата на европейското или националното законодателство. Такива мерки биха 
засегнали несъразмерно правата на крайните ползватели по отношение на 
поверителността на съобщенията, неприкосновеността на личния живот и 
защитата на данните.

Изменение 187
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Настоящият член не засяга 
законодателството на ЕС или 
националното законодателство, 
отнасящо се до законосъобразността 
на предоставяните информация, 
съдържание, приложения или услуги.

заличава се

Or. de
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Изменение 188
Кристиан Енстрьом

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Всички услуги, предлагани от 
доставчиците на интернет услуги, се 
третират еднакво. Доставчиците на 
интернет услуги не дават приоритет 
на дадена услуга спрямо друга.

Or. en

Изменение 189
Кристиан Енстрьом

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. Упражняването на свободите по
параграф 1 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.

Or. en

Изменение 190
Сабине Ферхайен, Биргит Колин-Ланген, Андреас Шваб

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Упражняването на свободите по 
параграфи 1 и 2 се улеснява чрез 
предоставянето на изчерпателна 

4. На крайните ползватели, а също и 
на съдържанието, приложенията и 
доставчиците на услуги, включително 
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информация в съответствие с член 25, 
параграф 1, член 26, параграф 2 и 
член 27, параграфи 1 и 2.

медийната и културната сфери на 
всички равнища се предоставя
изчерпателна информация в 
съответствие с член 20, параграф 2, 
член 21, параграф 3 и член 21а от 
Директива 2002/22/ЕО, в това число 
информация относно всички 
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.

Or. en

Изменение 191
Евелин Гебхарт, Петра Камереверт

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. Упражняването на правата 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.

Or. de

Изменение 192
Кристиан Енстрьом

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В рамките на всякакви договорни 
обеми от данни или скорости за 
достъп до интернет услуги,

заличава се
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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:
а) изпълнение на нормативна 
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.

Or. en

Изменение 193
Сабине Ферхайен, Биргит Колин-Ланген, Андреас Шваб

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 5 – алинея 1 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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:

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 или да се изпълни съдебно 
решение.

Мерките за управление на трафика се 
считат за разумни, когато се 
разгръщат с цел по-ефективно 
управление на трафика по мрежата, с 
цел да се съхрани целостта и 
сигурността на мрежата и с цел по-
ефективното управление на трафика 
по мрежата в демонстрирани 
конкретни случаи на сериозно 
претоварване, при условие че 
еквивалентните видове трафик са 
предмет на равно третиране. Тези
мерки са прозрачни, 
недискциминационни, пропорционални.

Or. en

Изменение 194
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 5 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

В рамките на всякакви договорни Доставчиците на услуги за достъп до 
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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:

интернет не ограничават правата и
свободите на крайните ползватели 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:

Or. de

Изменение 195
Бернадет Верньо

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 5 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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:

Доставчиците на услуги за достъп до 
интернет не ограничават правото, 
предвидено в 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:

Or. fr
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Изменение 196
Юрген Кройцман, Мортен Льокегор

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 5 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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:

В рамките на всякакви договорни обеми 
от данни, скорости или общи 
характеристики за качество за достъп 
до интернет услуги, доставчиците на 
услуги за достъп до интернет не 
ограничават свободите по параграф 1, 
като 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, по-специално за:

Or. en

Обосновка

Опростена формулировка и отваряне на списъка с причини за управление на трафика. 
Не е предвидимо дали може да има нужда от управление на трафика и при други 
ситуации в бъдеще. Тъй като в регламента са включени няколко нива от гаранции по 
отношение на управлението на трафика, като списъкът не е изчерпателен, това не 
дава възможност за злоупотреби.

Изменение 197
Катрин Стайлър

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 5 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

В рамките на всякакви договорни обеми 
от данни или скорости за достъп до 
интернет услуги, доставчиците на 

В рамките на всякакви договорни обеми 
от данни или скорости за достъп до 
интернет услуги, доставчиците на 
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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:

услуги за достъп до интернет не 
ограничават правата по параграф 1, 
като по-специално 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 мрежата. Разумните мерки за 
управление на мрежата трябва да 
бъдат уместни, прозрачни, 
недискриминационни, пропорционални 
и ефективни. Те също така трябва да 
бъдат необходими за:

Or. en

Изменение 198
Сабине Ферхайен, Биргит Колин-Ланген, Андреас Шваб

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 5 – алинея 1 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 199
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 5 – алинея 1 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) изпълнение на нормативна 
разпоредба или съдебно решение, или 

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

Or. en

Обосновка

Следва да се подчертае, че за всички подобни мерки има или правно основание, или 
съдебна заповед.

Изменение 200
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 5 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) изпълнение на нормативна 
разпоредба или съдебно решение;

Or. de

Изменение 201
Сабине Ферхайен, Биргит Колин-Ланген

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 5 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en
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Изменение 202
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 5 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Изменение 203
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 5 – алинея 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. de

Изменение 204
Сабине Ферхайен, Биргит Колин-Ланген

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 5 – алинея 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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подобни ограничителни мерки;

Or. en

Изменение 205
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 5 – алинея 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

в) недопускане предаването на 
нежелани съобщения до крайните 
ползватели;

Or. en

Обосновка

Обща практика е доставчиците да филтрират спам. Изискването за изрично 
съгласие от страна на потребителите не е практически възможно.

Изменение 206
Сабине Ферхайен, Биргит Колин-Ланген

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 5 – алинея 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en
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Изменение 207
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 5 – алинея 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Следвайки първоначалния текст, парадоксално, доставчиците биха могли само да 
смекчат съществуващите натоварвания, но не и да предприемат мерки за тяхното 
предотвратяване на първо място. Въпреки това проактивните и превантивните 
мерки не следва да бъдат забранени.

Изменение 208
Илдико Гал-Пелц, Андраш Дюрк

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 5 – алинея 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

С цел да се осигури добро обслужване за клиентите и стабилна услуга за достъп до 
интернет, се предприемат мерки за управление на трафика, за да се избегнат навреме 
натоварванията на трафика или в най-лошия случай — да се сведат до минимум 
последствията от него; да се чака да се получи натоварване би влошило сериозно 
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качеството на услугите и обслужването на клиентите, като същевременно ще 
изисква по-драстични методи за преодоляване на натоварването.

Изменение 209
Кристиан Енстрьом

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 210
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Изменение 211
Катрин Стайлър

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 5 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 212
Сабине Ферхайен, Биргит Колин-Ланген, Андреас Шваб

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Националните регулаторни органи 
установяват подходящи процедури за 
подаване на жалба по въпроси, 
свързани с ефективността на 
услугата за достъп до интернет за 
крайни ползватели и доставчици на 
съдържание, приложения и услуги.

Or. en

Изменение 213
Сабине Ферхайен, Биргит Колин-Ланген, Андреас Шваб

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 

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 и че се запазва достъпът 
до отворени интернет услуги с 
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че се запазва достъпът на 
недискриминационен принцип до 
интернет услуги с качество, 
съответстващо на технологичния 
напредък и което не е влошено от 
специализирани услуги. В 
сътрудничество с други национални 
компетентни органи, те също така
следят въздействията на 
специализираните услуги върху
културното многообразие и иновациите. 
Националните регулаторни органи 
докладват ежегодно на Комисията и на 
ОЕРЕС за своите наблюдения и за 
направените констатации.

качество, съответстващо на 
технологичния напредък и което не е 
влошено от специализирани услуги. В 
сътрудничество с други национални 
компетентни органи, те също така
гарантират, че въздействията на 
специализираните услуги не влошават
културното многообразие, медийния 
плурализъм и иновациите. 
Националните регулаторни органи също 
така следят внимателно и 
гарантират, че прилагането на 
разумни мерки за управление на 
трафика, при спазване на 
изискванията по член 23, параграф 5, 
като се обръща сериозно внимание на 
насоките на ОЕРЕС, посочени в 
параграф 2 от настоящия член и в 
член 21, параграф 3а от 
Директива 2002/22/ЕО. Разумните 
мерки за управление на трафика са 
предмет на периодично 
преразглеждане, за да отразяват 
технологичния напредък. 
Националните регулаторни органи
докладват ежегодно на Комисията и на 
ОЕРЕС за своите наблюдения и за 
направените констатации.

Or. en

Изменение 214
Кристиан Енстрьом

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 

1. Националните регулаторни органи и 
националните органи за защита на 
данните следят внимателно и 
гарантират, че крайните ползватели 
действително разполагат с 
възможността да се възползват от 
свободите по член 23, параграф 1 и че се 
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че се запазва достъпът на 
недискриминационен принцип до 
интернет услуги с качество, 
съответстващо на технологичния 
напредък и което не е влошено от 
специализирани услуги. В 
сътрудничество с други национални 
компетентни органи, те също така 
следят въздействията на 
специализираните услуги върху 
културното многообразие и 
иновациите. Националните 
регулаторни органи докладват ежегодно 
на Комисията и на ОЕРЕС за своите 
наблюдения и за направените 
констатации.

запазва достъпът на 
недискриминационен принцип до 
интернет услуги с качество, 
съответстващо на технологичния 
напредък. Националните регулаторни 
органи и националните органи за 
защита на данните докладват 
ежегодно на Комисията и на ОЕРЕС за 
своите наблюдения и за направените 
констатации.

Or. en

Изменение 215
Евелин Гебхарт, Петра Камереверт

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Националните регулаторни органи 
следят внимателно и гарантират, че
крайните ползватели действително 
разполагат с възможността да се 
възползват от правата по член 23, 
параграфи 1 и 2; че се спазват 
изискванията по член 23, параграф 5 и 
че се запазва достъпът на 
недискриминационен принцип до 
интернет услуги с качество, 
съответстващо на технологичния 
напредък и което не е влошено от 
специализирани услуги. В 
сътрудничество с други национални 
компетентни органи те също така следят 
въздействията на специализираните 
услуги върху свободата на изразяване 
и информация, езиковото и
културното многообразие, свободата и 
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докладват ежегодно на Комисията и на 
ОЕРЕС за своите наблюдения и за 
направените констатации.

плурализма на медиите, както и 
иновациите. Националните регулаторни 
органи докладват ежегодно на 
Комисията и на ОЕРЕС за своите 
наблюдения и за направените 
констатации.

Or. de

Изменение 216
Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

(Трябва да се следи как специализираните услуги увеличават конкуренцията на пазара. 
Тези доклади следва да бъдат достъпни за обществеността.)
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Изменение 217
Франц Обермайер

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Обосновка

С цел по-добро функциониране на контрола и конкуренцията, крайните ползватели 
трябва да имат ясна информация, за да придобият обща представа или да могат да 
направят сравнение. Няма причина тези доклади да се предоставят само на 
Комисията и на ОЕРЕС.

Изменение 218
Юрген Кройцман
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Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 219
Йозеф Вайденхолцер

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 

1. Националните регулаторни органи, в 
сътрудничество с националния орган 
по защита на данните, контролират
внимателно и гарантират, че крайните 
ползватели действително разполагат с 
възможността да се възползват от 
правата и свободите по член 23, 



PE524.526v01-00 122/282 AM\1010616BG.doc

BG

че се запазва достъпът на 
недискриминационен принцип до 
интернет услуги с качество, 
съответстващо на технологичния 
напредък и което не е влошено от 
специализирани услуги. В 
сътрудничество с други национални 
компетентни органи, те също така 
следят въздействията на 
специализираните услуги върху 
културното многообразие и иновациите. 
Националните регулаторни органи 
докладват ежегодно на Комисията и на 
ОЕРЕС за своите наблюдения и за 
направените констатации.

параграфи 1 и 2; че се спазват 
изискванията по член 23, параграф 5 и 
че се запазва достъпът на 
недискриминационен принцип до 
интернет услуги с качество, 
съответстващо на технологичния 
напредък и което не е влошено от 
специализирани услуги. В 
сътрудничество с други национални 
компетентни органи те също така следят 
въздействията на специализираните 
услуги върху културното многообразие 
и иновациите, върху икономиката и 
обществото. Националните 
регулаторни органи, както и 
националните органи по защита на 
данните, докладват ежегодно на 
обществеността, Комисията, 
Европейския орган по защита на 
данните и на ОЕРЕС за своите 
контролни дейности и за направените 
констатации.

Or. de

Изменение 220
Сабине Ферхайен, Биргит Колин-Ланген

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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 налагат адекватни изисквания 
за качество на услугите на доставчиците
на обществени електронни съобщителни 
услуги.
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услуги.

Or. en

Изменение 221
Франц Обермайер

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

За да се предотврати 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. По отношение на тези 
минимални изисквания трябва да 
важи, че:

Or. de

Обосновка

По този начин трябва да се гарантира, че разпоредбите относно минималното 
качество на отворения интернет не водят до влошаване на качеството. Освен това 
иначе услугите, които използват висок честотен диапазон, автоматично биха били 
изтласкани в специализирания сегмент на доставчика, тъй като само там те могат 
да постигнат нормални показатели за ефективност. Това би имало непряко 
отрицателно влияние върху конкуренцията.

Изменение 222
Франц Обермайер

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 2 – алинея 1 – буква а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) предоставеният честотен 
диапазон на отворения интернет е 
най-малко на равнището на 
запазената за специализирани услуги 
зона;

Or. de

Изменение 223
Франц Обермайер

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 2 – алинея 1 – буква б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) предоставеният обем, включен в 
абонамент за интернет достъп, 
трябва да бъде изчислен въз основа на 
количеството данни, пренесени при 
голяма част от ползвателите чрез 
широколентовия достъп в рамките на 
статистически разумен, еднакво 
определен период.

Or. de

Обосновка

Изразът „статистически разумен“ трябва да гарантира, че определеният период 
обхваща разумно, показателно и пропорционално балансирано времетраене, например 
един месец, и не подлежи на възможности за злоупотреба с определението, като 
например в случая на няколко часа или часове на нощта.

Изменение 224
Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 2 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Достатъчно време преди да наложат 
подобни изисквания националните 
регулаторни органи предоставят на 
Комисията резюме на мотивите за 
подобни мерки, планираните 
изисквания и предлагания начин на 
действие. Тази информация се 
предоставя и на ОЕРЕС. Комисията, 
след като разгледа информацията, 
отправя 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.

Or. en

Обосновка

Изглежда, че ще е необходимо действие от страна на Комисията.

Изменение 225
Кристиан Енстрьом

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 2a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Когато доставчикът на услугата 
не е успял да изпълни изискванията за 
предоставяните услуги, както е 
предвидено по-специално в член 25, 
крайният ползвател има право да 
анулира договора, като може също 
така да се възползва от правата, 
установени в националното
законодателство.

Or. en

Изменение 226
Сабине Ферхайен, Биргит Колин-Ланген

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

Or. en

Изменение 227
Илдико Гал-Пелц, Андраш Дюрк

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 3
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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.

3. ОЕРЕС, след консултации със 
заинтересованите страни и в 
сътрудничество с Комисията, 
установява насоки, определящи 
еднакви условия за изпълнение на 
задълженията на националните 
компетентни органи в съответствие с 
разпоредбите на настоящия член.

Or. en

Изменение 228
Йозеф Вайденхолцер

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.

3. Комисията — след консултации с 
ОЕРЕС и Европейския надзорен орган 
по защита на данните — 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.

Or. de

Изменение 229
Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 3
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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.

3. Комисията, след консултация с 
ОЕРЕС, 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.

Or. en

Обосновка

Необходимо е единно приложение.

Изменение 230
Юрген Кройцман

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:
а) 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, 



AM\1010616BG.doc 129/282 PE524.526v01-00

BG

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; 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 
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 
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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 
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 се посочва 
изрично. 
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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 
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 
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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 е уместно, 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 
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 правото на защита 
на личните данни, на авторското 
право и сродните му права, и 
правните последици от тях; и
б) средствата за защита срещу 
рисковете за личната сигурност и 
незаконния достъп до личните данни 
при ползването на електронни 
съобщителни услуги.

Or. en
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Обосновка

Върнато в Директива № 2002/22/ЕО.

Изменение 231
Сабине Ферхайен, Биргит Колин-Ланген

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

г) качеството на своите услуги;

Or. en

Изменение 232
Сабине Ферхайен, Биргит Колин-Ланген

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 233
Франц Обермайер

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1 – алинея 1 – буква д – подточка i
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

i) действителната скорост за пренос на 
данни при изтегляне и качване в 
държавата членка на пребиваване на 
крайния ползвател, включително в 
часовите интервали на голямо 
натоварване; като при случай се 
указват регионални отрицателни 
отклонения поради по-ниско 
технологично качество на мрежата;

Or. de

Обосновка

Не е възможно да се изготвят стандартизирани оферти, които да отчитат всички 
регионални особености по отношение на технологичната неутралност. Но клиентът 
трябва съответно да бъде информиран, че в зависимост от мрежата регионалните 
скорости могат да се различават значително.

Изменение 234
Франц Обермайер

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1 – алинея 1 – буква д – подточка ii

Текст, предложен от Комисията Изменение

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;

ii) нивото на приложимите лимити 
спрямо обема от данни, ако има такива; 
цените за еднократно или трайно 
увеличаване на лимита за обема от 
данни; включените в обема от данни 
услуги и специализирани услуги; 
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;

Or. de
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Обосновка

Тази важна информация следва да бъде включена!

Изменение 235
Кристиан Енстрьом

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1 – алинея 1 – буква д – подточка iii

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

iii) ясна и разбираема информация за 
това как всеки лимит на обема от данни, 
действителната скорост и всеки друг 
параметър на качеството може на 
практика да се отразява на ползването 
на съдържание, приложения и услуги;

Or. en

Изменение 236
Кристиан Енстрьом

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1 – алинея 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

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;

ж) стандартните им договорни условия, 
включително минимален 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;

Or. en
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Изменение 237
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Информацията се публикува в ясен, 
разбираем и лесно достъпен вид на 
официалния език(езици) на 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 се посочва изрично.

Информацията се публикува в ясен, 
разбираем и лесно достъпен вид на 
официалния език(езици) на държавата 
членка, в която се предлага услугата, и 
редовно се актуализира. При поискване 
информацията се предоставя на 
съответните национални регулаторни 
органи преди нейното публикуване.
Националните органи по защита на 
данните могат да правят преглед на 
мерките за управление на трафика.
Всяко разграничение в условията за 
потребителите и други крайни 
ползватели се посочва изрично.

Or. de

Изменение 238
Франц Обермайер

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Информацията се публикува в ясен, 
разбираем и лесно достъпен вид на 
официалния език(езици) на 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 се посочва изрично.

Информацията се публикува в ясен, 
разбираем и лесно достъпен вид 
посредством стандартизирана 
информационна брошура за 
клиентите на официалния език(езици) 
на държавата членка, в която се 
предлага услугата, и редовно се 
актуализира. При поискване 
информацията се предоставя на 
съответните национални регулаторни 
органи преди нейното публикуване. 
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Всяко разграничение в условията за 
потребителите и други крайни 
ползватели се посочва изрично и не 
трябва да се записва в бележки под 
линия или в общите търговски 
условия.

Or. de

Обосновка

Тази първоначална информация за клиентите не трябва да се представя неразбираемо 
и непрегледно, следователно една стандартизирана информационна брошура за 
клиентите способства за това тази важна информация да не се появява в общите 
търговски условия или в бележки под линия. Това следва да важи също така за важни 
разграничения в условията между потребителите и други крайни ползватели.

Изменение 239
Кристиан Енстрьом

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Информацията се публикува в ясен, 
разбираем и лесно достъпен вид на 
официалния език(езици) на 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 се посочва изрично.

Информацията се публикува в ясен, 
разбираем и лесно достъпен вид на 
официалния език(езици) на държавата 
членка, в която се предлага услугата, и 
редовно се актуализира. При поискване 
информацията се предоставя на 
съответните национални регулаторни 
органи преди нейното публикуване.

Or. en

Изменение 240
Сабине Ферхайен, Биргит Колин-Ланген

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

заличава се

Or. en

Изменение 241
Илдико Гал-Пелц, Андраш Дюрк

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 

2. ОЕРЕС, след консултации със 
заинтересованите страни и в тясно 
сътрудничество с Комисията, 
определя общите насоки за методите 
на измерване на скоростта на услугите 
за достъп до интернет, параметрите за 
качество на услугите (наред с другото, 
средни спрямо обявени скорости; 
възприеманото от ползвателите 
качество) и методите за измерването 
им, както и съдържанието, вида и 
начините за разгласяване на 
информацията, която трябва да се 
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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.

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.

Or. en

Обосновка

ОЕРЕС вече е предоставил насоки в тази област и е най-подходящият орган да издава 
всякакви по-нататъшни необходими насоки. Освен това е необходимо да се отразят 
техническите разлики за мобилните мрежи — когато действителната 
скорост/натоварване не може да се измери и варира в зависимост от различни 
фактори, като например броя на хората в една клетка, използван телефон и т.н.

Изменение 242
Кристиан Енстрьом

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

2. След консултации с всички 
заинтересовани страни, ОЕРЕС
приема 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. ОЕРЕС
може да вземе предвид параметрите, 
определенията и методите за измерване, 
изложени в приложение III към 
Директива 2002/22/ЕО. На Комисията 
се предоставя правомощието да 
приема предложенията на ОЕРЕС 
относно гореспоменатите методи за 
измерване чрез актове за изпълнение в 
съответствие с процедурата по 
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разглеждане, посочена в член 33, 
параграф 2.

Or. en

Изменение 243
Кристиан Енстрьом

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 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 

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, след консултации с всички 
заинтересовани страни, 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 опростен език, 
предоставянето на пълна и актуална 
информация, притежание на ефективна 
процедура за разглеждане на жалби. 
Информацията, разпространявана от 
доставчиците на обществени 
електронни съобщителни услуги е 
достъпна и безплатна, с оглед 
предоставянето на обществото на 
възможности за сравнение.
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предоставянето на обществото на 
възможности за сравнение.

Когато е възможно, съществуващите 
уебсайтове за съпоставяне на такси 
се използват като основа за 
горепосочените инструменти за 
независима оценка.

Or. en

Изменение 244
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 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 

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 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, като вземат под внимание 
софтуера с отворен код, осигуряват 
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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.

сами или чрез трети страни такива 
възможности, съобразени с 
изискванията за сертифициране. 
Информацията, разпространявана от 
доставчиците на обществени 
електронни съобщителни услуги, е 
достъпна безплатно и във формати на 
„отворени данни“ с оглед 
предоставянето на обществото на 
възможности за сравнение.

Or. de

Изменение 245
Кристиан Енстрьом

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. По искане от съответните 
публични органи доставчиците на 
обществени електронни съобщителни 
услуги разпространяват безплатно 
информация от обществен интерес сред 
крайните ползватели, когато е уместно, 
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 
стандартизиран формат и може да 
обхваща inter alia следните въпроси:

4. Доставчиците на обществени 
електронни съобщителни услуги 
разпространяват безплатно информация 
от обществен интерес сред крайните 
ползватели, когато е уместно, със 
същите средства като обичайно 
използваните от тях в комуникацията им 
с крайните ползватели. В такъв случай 
информацията се предоставя от 
доставчиците на обществени 
електронни съобщителни услуги в 
стандартизиран формат и може да 
обхваща inter alia следните въпроси:

Or. en

Изменение 246
Франц Обермайер

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 4 – уводна част



AM\1010616BG.doc 143/282 PE524.526v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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 може да разглежда 
по-специално информацията и 
средствата срещу рисковете за 
личната сигурност или незаконния 
достъп до личните данни при 
ползването на електронни 
съобщителни услуги.

Or. de

Изменение 247
Франц Обермайер

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 4 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 

заличава се
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правните последици от тях; както и

Or. de

Обосновка

Частният сектор, изпълнителната и съдебната власт не трябва да си разменят 
функциите. Тук би липсвала контролна юридическа инстанция. Изпълнителната власт 
би била също така и съдебна власт, частният сектор — изпълнителна власт.

Изменение 248
Франц Обермайер

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 4 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. de

Обосновка

Включено направо в член 25, параграф 4.

Изменение 249
Кристиан Енстрьом

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 4 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) средствата за защита срещу рисковете 
за личната сигурност и незаконния 
достъп до личните данни при 
ползването на електронни съобщителни 
услуги, включително мерките, 
предприети от доставчика на 
електронни съобщителни услуги и 
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евентуалното им въздействие върху 
защитата на личните данни.

Or. en

Изменение 250
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 26 заличава се
Изисквания за предоставяне на 

информация за договори
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:
а) наименование, адрес и информация 
за връзка с доставчика и, ако има 
разлики, адреса и информацията за 
връзка при евентуални жалби;
б) основните характеристики на 
предоставяните услуги, включително 
и по-специално:
i) за всеки тарифен план вида на 
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 
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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) ограничения, наложени от 
доставчика, за използването на 
предоставеното терминално 
оборудване, включително информация 
за отблокиране на крайно 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:
i) всякакви изисквания за минимално 
потребление или минимална 
продължителност за възползване от 
промоционални условия;
ii) всички такси, свързани със смяна 
на доставчика и преносимостта на 
номера и други идентификатори, 
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включително механизмите за 
обезщетение при закъснение или 
злоупотреба със смяната на 
доставчика; 
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) 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 
точки.
2. В допълнение към параграф 1, 
доставчиците на обществени 
електронни съобщителни услуги 
трябва да предоставят на крайните 
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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:
а) нивото на приложимите лимити 
спрямо обема от данни, ако има 
такива; 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, по които крайните 
ползватели могат да проследяват 
текущото ниво на своето 
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 
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 
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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 
услуга.

Or. en

Обосновка

Върнато в Директива № 2002/22/ЕО.
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Изменение 251
Кристиан Енстрьом

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1 – буква б – подточка iva (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iva) необходимата за крайния 
ползвател техническа информация за 
използването на крайни устройства 
по негов избор, без заплащане;

Or. en

Изменение 252
Кристиан Енстрьом

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 253
Кристиан Енстрьом

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1 – буква д – подточка iii

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) всички такси, породени от 
предварително прекратяване на 

iii) всички такси, породени от 
предварително прекратяване на 
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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),

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,

Or. en

Изменение 254
Кристиан Енстрьом

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1 – буква e

Текст, предложен от Комисията Изменение

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;

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

Or. en

Изменение 255
Кристиан Енстрьом

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

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;

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; в 
съответствие с член 12 от 
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Директива 2002/58/ЕО крайните 
ползватели следва също така да 
бъдат информирани за целите на 
един такъв указател и използването 
на тези данни за търсене, като също 
така крайните потребители следва 
да получат информация относно реда 
и условията за упражняване на 
правото си да проверяват, коригират 
или оттеглят личните си данни от 
въпросния указател.

Or. en

Изменение 256
Кристиан Енстрьом

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1 – буква й

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

й) какви мерки може да предприеме 
доставчикът при проблеми със 
сигурността или целостта на мрежите, 
или при заплахи и уязвими точки; това 
включва информация относно 
техниките за инспекция на 
съобщенията, които са в основата на 
тези действия, както и тяхното 
влияние върху личната 
неприкосновеност на крайния 
ползвател и правото на защита на 
данните:

Or. en

Изменение 257
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1 – буква к
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

к) какви мерки, с оглед на тяхното 
техническо функциониране, както и 
на определените в член 25, параграф 5 
цели, може да предприеме доставчикът 
при проблеми със сигурността или 
целостта на мрежите, или при заплахи и 
уязвими точки; описва се и 
въздействието на тези мерки върху 
защитата на личните данни и 
неприкосновеността на личния 
живот на крайните ползватели.

Or. de

Изменение 258
Кристиан Енстрьом

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1 – буква й – подточка i (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) целите, за които ще бъдат 
обработвани личните данни на 
крайните потребители, както и 
обосновка за тях;

Or. en

Изменение 259
Кристиан Енстрьом

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1 – алинея 1a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В допълнение към информацията, 
посочена в алинея 1, ако договорът 
включва предоставянето на достъп до 
интернет и услуги, свързани с данни, 
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този договор съдържа следната 
информация:
а) подробности относно плановете за
ценообразуване за единица данни, 
плановете за ценообразуване за 
масиви данни и всички приложими 
прагове; за обеми данни над праговете 
— еднократно ценообразуване за 
единица или масиви данни и всякакви 
ограничения на скоростта за пренос 
на данни, които могат да бъдат 
приложени;
б) начините, по които крайните 
ползватели могат да проследяват 
текущото ниво на тяхното 
потребление и да определят 
предпочитаното от тях ниво на 
потребление;
в) действителната скорост за пренос 
на данни при изтегляне и качване в 
основното местоположение на 
крайния ползвател, както и 
минималните гарантирани скорости;
г) други параметри на качеството на 
услугата, съгласно определението в 
настоящия регламент, които 
държавите членки могат да изискват 
допълнително;
д) ясно и лесно разбираемо обяснение 
за това как всеки лимит на обема от 
данни, действителните скорости и 
всеки друг параметър на качеството 
на услугата може на практика да се 
отразява на ползването на 
съдържание, приложения и услуги.

Or. en

Изменение 260
Франц Обермайер

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 – буква а
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) 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;

а) нивото на приложимите лимити 
спрямо обема от данни, ако има такива; 
цените за еднократно или трайно 
увеличаване на лимита за обема от 
данни; включените в обема от данни 
услуги и специализирани услуги; 
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;

Or. de

Обосновка

Срв. член 25.

Изменение 261
Сабине Ферхайен, Биргит Колин-Ланген

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) действителната скорост за пренос на 
данни при изтегляне и качване в 
основното местоположение на крайния 
ползвател, включително минималните
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;

Or. en
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Изменение 262
Кристиан Енстрьом

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

д) ясна и разбираема информация за 
това как всеки лимит на обема от данни, 
действителната скорост и всеки друг 
параметър на качеството на услугата 
може на практика да се отразява на 
ползването на съдържание, приложения 
и услуги.

Or. en

Изменение 263
Кристиан Енстрьом

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 5a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Държавите членки могат да 
запазят или да въведат допълнителни 
изисквания по отношение на договори, 
спрямо които се прилага настоящият 
член.

Or. en

Изменение 264
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 5a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Крайният ползвател има право да 
се запознае с всички събрани от 
доставчика лични данни и да ги 
заличи.

Or. de

Изменение 265
Юрген Кройцман

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 



PE524.526v01-00 158/282 AM\1010616BG.doc

BG

да се следва, за да се продължи 
предоставянето на тези услуги. 
Доставчикът преустановява 
предоставянето и на въпросните 
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.

Or. en
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Обосновка

Върнато в Директива № 2002/22/ЕО.

Изменение 266
Кристиан Енстрьом

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

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. Подобна 
информация относно потреблението 
се предоставя своевременно. 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.

Or. en

Изменение 267
Кристиан Енстрьом

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. Доставчиците на обществени 
електронни съобщителни услуги 
предлагат на крайните ползватели 
възможността да изберат да получават 
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безплатно подробни фактури. безплатно подробни фактури, в 
електронен и хартиен формат.

Or. en

Изменение 268
Юрген Кройцман

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 
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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 
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 
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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
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.

Or. en

Обосновка

Върнато в Директива № 2002/22/ЕО.

Изменение 269
Кристиан Енстрьом

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. В съответствие с Директива 
№ 2011/83/ЕО потребителите имат 
правото да се откажат от договор 
от разстояние или от договор извън 
търговския обект в рамките на 14 дни 
след неговото сключване.
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Or. en

Изменение 270
Катрин Стайлър, Марк Тарабела

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

2. Потребителите и други крайни 
ползватели след заявка имат право да 
прекратят договора с едномесечно 
предизвестие след изтичането на шест 
или повече месеца от началото на 
неговия срок. 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.

Or. en

Изменение 271
Кристиан Енстрьом

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Всяко значително и не временно 
разминаване между действителните 
показатели за скоростта или други 
параметри на качеството и обявените от 

5. Всяко значително и не временно 
разминаване между действителните 
показатели за скоростта или други 
параметри на качеството и обявените от 
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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.

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. 
Крайните ползватели също имат 
правото да анулират договора в 
случай на несъответствие в 
изпълнението.

Or. en

Изменение 272
Франц Обермайер

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

5. Ако е налице значително и не 
временно разминаване с обявените от 
доставчика на обществени електронни 
съобщителни услуги показатели в 
съответствие с член 26 по отношение 
на:

Or. de

Обосновка

Междувременно степента на разминаванията при скоростта на пренос на данните 
значително намаля. Чрез специалното право за прекратяване на договора 
доставчиците на електронни съобщителни услуги са принудени да заложат 
реалистични параметри за скоростта на пренос на данни в договора. Не може да се 
очаква от крайния ползвател да предявява многократни искания за последващо 
изпълнение, тъй като тези проблеми често се дължат на зависещо от мрежата 
натоварване.
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Изменение 273
Франц Обермайер

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 5 – буква a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) скоростта на пренос на данни, на 
крайния ползвател се предоставя 
специално право за прекратяване на 
договора;

Or. de

Изменение 274
Франц Обермайер

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 5 – буква б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) други параметри за качество, това 
се счита за неизпълнение на услугата 
с оглед на определянето на правните 
средства, с които разполага крайният 
ползвател съгласно националното 
право.

Or. de

Изменение 275
Кристиан Енстрьом

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Абонирането за допълнителни услуги, 
предоставяни от същия доставчик на 

6. Абонирането за допълнителни услуги, 
предоставяни от същия доставчик на 
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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.

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. 
Потребителят се информира 
надлежно и изрично приема 
подновяването.

Or. en

Изменение 276
Кристиан Енстрьом

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 7a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7a. Държавите членки могат да 
запазят или да въведат допълнителни 
изисквания по отношение на договори, 
спрямо които се прилага настоящият 
член.

Or. en

Изменение 277
Режина Баштуш

Предложение за регламент
Член 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 29 заличава се
Пакетни оферти
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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.

Or. pt

Обосновка

Правилата за договорите за пакети от услуги са прехвърлени в директивата за 
универсалната услуга.

Изменение 278
Юрген Кройцман

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.

Or. en

Изменение 279
Катрин Стайлър, Марк Тарабела
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Предложение за регламент
Член 29 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

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 и член 30 се прилагат по 
отношение на всички елементи на 
пакета, освен ако електронната 
съобщителна услуга не съставлява 
негова малка част.

Or. en

Изменение 280
Юрген Кройцман

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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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.

Or. en

Обосновка

Върнато в Директива № 2002/22/ЕО.

Изменение 281
Катрин Стайлър, Марк Тарабела

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 

4. Пренасянето на номера и 
последващото им активиране 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. Приемащият 
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ползватели не биват прехвърляни към 
друг доставчик без съгласието им.

доставчик на обществени електронни 
съобщителни услуги ръководи процеса 
по смяна на доставчика и пренос на 
номера и гарантира, че крайните 
ползватели получават адекватна 
информация относно смяната на 
доставчика преди и по време на процеса 
и също така незабавно след 
приключването му.

Без да се засяга първа алинея, 
компетентните национални органи 
могат да установят общия процес на 
смяна на доставчика и пренасяне на 
номера в съответствие с насоките на 
ОЕРЕС. 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. Във 
всеки случай лишаването от услуга по 
време на процеса на пренасяне не 
надвишава един работен ден.
Крайните ползватели не биват 
прехвърляни 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.

Or. en

Изменение 282
Кристиан Енстрьом

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

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. Крайните 
ползватели могат също така да 
заявят, че остатъкът от 
предплатения им кредит е пренасочен 
към приемащия доставчик.

Or. en

Изменение 283
Кристиан Енстрьом

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 5a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Доставчиците предоставят 
техническа информация или 
протоколи, които позволяват на 
крайния ползвател да препрограмира 
хардуера с цел постигане на 
универсална съвместимост. Тази 
информация е безплатна.

Or. en

Изменение 284
Режина Баштуш

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 1 – точка 1a (нова)
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Директива 2002/22/EО
Член 2 – буква eа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. В член се добавя следната буква:
еа) „приемащ доставчик на 
обществени електронни 
съобщителни услуги“ означава 
доставчик на обществени електронни 
съобщителни услуги, към който се 
прехвърля телефонен номер или 
услуга;

Or. en

Обосновка

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

Изменение 285
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 1 – точка 1б (нова)
Директива 2002/22/EО
Член 20 – параграф -1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б) В член 20 се добавя следният 
параграф:
„-1a. Държавите членки гарантират, 
че информацията, посочена в 
параграф , е предоставена ясно, 
разбираемо и леснодостъпно 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, 
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получават копие от договора на 
траен носител.“
___________________
*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).“

Or. en

Обосновка

Промяна в съответствие с Директивата относно правата на потребителите.

Изменение 286
Малкълм Харбър

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 1 – точка 1б (нова)
Директива 2002/22/EО
Член 20 – параграф -1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б) В член 20 се добавя следният 
параграф:
„-1a. Държавите членки гарантират, 
че информацията, посочена в 
параграфи 1 и 1а, е предоставена ясно, 
разбираемо и леснодостъпно 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, 
получават достъп до копие от 
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договора най-малко в електронен 
формат и при заявка в писмен вид. 
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 
клиента или от другите крайни 
потребители, които изискват това.
_________________
*Директива 2011/83/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 25 октомври 2011г. 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).“

Or. en

Обосновка

С това се заменя изменение 20 към проектостановището.

Изменение 287
Режина Баштуш

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 1б (нов)
Директива 2002/22/EО
Член 20 – параграф -1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б) В член 20 се добавя следният 
параграф:
„-1a. Държавите членки гарантират, 
че информацията, посочена в 
параграфи 1 и 2, е предоставена ясно, 
разбираемо и леснодостъпно на 
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официалния език на държавата 
членка, в която се предлага услугата, 
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, 
получават копие от договора най-
малко в електронен формат и в 
писмен вид.
_______________________
*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).“

Or. en

Изменение 288
Малкълм Харбър

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 1 – буква 1в (нова)
Директива 2002/22/EО
Член 20 – параграф 1 

Текст в сила Изменение

1в) Член 20, параграф 1 се заменя със 
следното:

„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 

„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 
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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:

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;

a) самоличност, адрес и данни за 
контакт на предприятието и ако те са 
различни — адресът и данните за 
контакт в случай на оплаквания;

б) предоставяни услуги, включително и 
по-специално,

б) основните характеристики на 
предоставяните услуги, включително 
и по-специално,

— 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 
аварийни услуги по реда на член 26,

— информация за това дали и в коя 
държава членка достъпът до услуги за 
спешна помощ и информацията за 
местоположението на лицето, което 
осъществява повикването, се 
предоставят и за всякакви ограничения 
за предоставяне на аварийни услуги 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,

— 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 
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претоварване на мрежова връзка, 
както и информация за това как тези 
процедури биха повлияли върху 
качеството на услугата,
— вид предлагани услуги за поддръжка 
и предоставяни услуги по 
обслужването на клиенти, както и 
начини за връзка с тези услуги,

— вид предоставяни следпродажбени
услуги, услуги за поддръжка и услуги по 
обслужването на клиенти, условия и 
такси за тези услуги и начини за 
връзка с тези услуги;

— ограничения, наложени от 
доставчика, за използването на крайно 
оборудване;

— ограничения, наложени от 
доставчика, за използването на крайно 
оборудване, включително информация 
за отблокиране на крайно 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 съответните 
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, 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 различните начини на 
плащане, и наличните разпоредби за 
прозрачност на фактурирането и 
проследяване 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,

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

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

доставчика и преносимостта на номера 
и други идентификатори, включително 
механизмите за обезщетение при 
закъснение или злоупотреба със 
смяната на доставчика;

— всички такси, породени от 
прекратяване на договора, включително 
възстановяване на направени разходи по 
отношение на крайно оборудване;

— 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, при неизпълнение на 
ангажиментите 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 
разработените 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 

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 
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рискове за личната сигурност, 
неприкосновеността на личния живот и 
личните данни, както е посочено в 
член 21, параграф 4, и която се отнася 
до предоставяната услуга.“

рискове за личната сигурност, 
неприкосновеността на личния живот и 
личните данни, както е посочено в 
член 21, параграф 4, и която се отнася 
до предоставяната услуга.“

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:EN:PDF)

Обосновка

С това се заменя изменение 21 към проектостановището.

Изменение 289
Бернадет Верньо

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

Настоящ текст Изменение

1в) Член 20, параграф 1 се изменя и 
допълва, както следва:

„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 в ясна, 
изчерпателна и лесно достъпна форма 
най-малко:

а) самоличност и адрес на
предприятието;

а) самоличност, адрес и друга 
информация за връзка с предприятието 
и, ако има разлики — адресът и 
информацията за връзка се използват 
при евентуални жалби;
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б) предоставяни услуги, включително 
по-конкретно:

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

— 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;
— в случая на тарифни планове с 
предварително определен обем на 
съобщителните услуги, 
възможността потребителите да 
докладват за всеки неизползван обем 
за периода на предната фактура,

— 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;

— информация относно достъпа до 
услуги за спешна помощ и до 
информация за местоположението на 
лицето, което осъществява повикването 
за всички съответни услуги, 
евентуални ограничения в 
предоставянето 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;
— минималното предлагано качество на 
услугите, а именно срок за 
първоначално свързване, и когато е 
целесъобразно, други параметри за 
качеството на услугата, определени от 
националните регулаторни органи,

— минималното предлагано 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 

— видове предоставяни 
следпродажбени услуги, услуги за 
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обслужването на клиенти, както и 
начини за връзка с тези услуги;

поддръжка и услуги по обслужването на 
клиенти, условията и таксите за тези 
услуги както и начини за връзка с тези 
услуги;

— ограничения, наложени от 
доставчика, за използването на 
предоставеното крайно оборудване;

— ограничения, наложени от 
доставчика, за използването на 
предоставеното крайно оборудване, 
включително информация за
отблокиране на крайно оборудване и 
всякакви такси, в случай че договорът 
бъде прекратен преди изтичането на 
минималния договорен период;
— при поискване, безплатно и без 
доказана техническа 
несъвместимост, необходимата 
техническа информация за крайния 
потребител за доброто 
функциониране на крайното 
оборудване, което си е избрал за 
всички предвидени в договора му 
услуги;

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 съответните 
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, 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 различните начини на 
плащане, и наличните разпоредби за 
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 — всякакви изисквания за минимално 
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потребление или минимална 
продължителност за възползване от 
промоционални условия,

потребление или минимална 
продължителност за възползване от 
промоционални условия,

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

— всички такси, свързани със смяна на 
доставчика и с преносимостта на 
номера и други идентификатори, 
включително механизмите за 
обезщетение при закъснение или 
злоупотреба със смяната на 
доставчика;

— всички такси, породени от 
прекратяване на договора, включително 
възстановяване на направени разходи по 
отношение на крайно оборудване;

— 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 
приложими при неизпълнение на 
договорени нива 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 

Държавите членки може да изискват 
също така договорът да включва 
информация, която може да бъде 
предоставена от съответните публични 
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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 предоставяната услуга.“

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 предоставяната услуга.“

Or. fr

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:337:0011:01:bg:HTML)

Изменение 290
Малкълм Харбър

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1г) В член 20 се добавя следният 
параграф:
„1a. В допълнение към информацията, 
посочена в параграф 1, ако договорът 
включва предоставянето на достъп до 
интернет и услуги, свързани с данни, 
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 



PE524.526v01-00 186/282 AM\1010616BG.doc

BG

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 да определят всякакви 
доброволни ограничения;
в) за стационарни линии за предаване 
на данни — очакваните скорости за 
пренос на данни при изтегляне и 
качване в местоположението на 
крайния ползвател;
г) за мобилни данни — средните 
очаквани скорости за изтегляне и 
качване, които могат да се 
наблюдават при нормално покритие с 
безжични мрежи, и границите, в 
които може да варира скоростта, 
които могат да се наблюдават;
д) други параметри за качеството на 
услугата, както са определени в 
член 24, параграф 2 от Регламент 
(XXX)*;
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; и
ж) ясно и разбираемо обяснение на 
това как всяко ограничение на обема 
от данни, действителните граници, в 
които може да варира скоростта, и 
други параметри на качеството на 
услугата, наред с едновременното 
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използване на специализирани услуги, 
може на практика да оказва 
въздействие върху използването на 
съдържание, приложения и услуги.
__________________
* Регламент (ЕС) № XXX/20XX на 
Европейския парламент и на 
Комисията от … за определяне на 
мерки относно единния европейски 
пазар на електронни съобщителни 
услуги, за изграждане на 
континентална мрежа и за изменение 
на директиви 2002/20/ЕО, 2002/21/ЕО 
и 2002/22/ЕО и на Регламент (ЕО) 
№ 1211/2009 и Регламент (ЕС) 
№ 531/2012 (OВ L XXX, XX.XX.20XX, 
стр. X).“

Or. en

Обосновка

С това се заменя изменение 22 към проектостановището.

Изменение 291
Юрген Кройцман, Мортен Льокегор

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1г) В член 20 се добавя следният 
параграф:
„1a. В допълнение към информацията, 
посочена в параграф 1, ако договорът 
включва предоставянето на достъп до 
интернет и услуги, свързани с данни, 
този договор съдържа също така и 
следната информация:
а) подробности относно плановете за 
ценообразуване за единица данни, 
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плановете за ценообразуване за 
масиви данни и всички приложими 
прагове; 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;
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 — очакваните скорости за 
пренос на данни при изтегляне и 
качване в местоположението на 
крайния ползвател;
г) за мобилни данни — прогнозните 
скорости за изтегляне и качване, 
които могат да се очакват при 
нормално покритие с безжични 
мрежи, в мрежите, които са предмет 
на договорите;
д) други параметри за качеството на 
услугата, както са определени в 
член 24, параграф 2 от 
Регламент (XXX)*;
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; и
ж) ясно и разбираемо обяснение на 
това как всяко ограничение на обема 
от данни, наличните граници, в 
които може да варира скоростта, и 
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други параметри на качеството на 
услугата, наред с едновременното 
използване на специализирани услуги, 
може на практика да оказва 
въздействие върху използването на 
съдържание, приложения и услуги.
_________________
* Регламент (ЕС) № XXX/20XX на 
Европейския парламент и на 
Комисията от … за определяне на 
мерки относно единния европейски 
пазар на електронни съобщителни 
услуги, за изграждане на 
континентална мрежа и за изменение 
на директиви 2002/20/ЕО, 2002/21/ЕО 
и 2002/22/ЕО и на Регламент (ЕО) 
№ 1211/2009 и Регламент (ЕС) 
№ 531/2012 (OВ L XXX, XX.XX.20XX, 
стр. X).“

Or. en

Обосновка

Адаптирана версия на предложенията на докладчика по отношение на настоящия 
член. Във връзка с покритието на мобилната мрежа следва да се отбележи, че то 
зависи от това коя мрежа на практика е в обхвата на договора и следователно тя 
следва да бъде посочена. Докато опитът с т.нар. „шокове от сметката“ гарантира 
ограничения в потреблението, подобни проблеми не съществуват при националните 
съобщителни услуги. Следователно задължителното прилагане на индивидуалните 
ограничения в потреблението изглежда неуместно.

Изменение 292
Бернадет Верньо

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1г) В член 20 се вмъква следният 
параграф:
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„1а. В допълнение към информацията, 
посочена в параграф 1, ако договорът 
включва предоставянето на достъп до 
интернет и услуги, свързани с данни, 
този договор съдържа също така и 
следната информация:
а) подробности относно плановете за 
ценообразуване за единица данни, 
плановете за ценообразуване за 
масиви данни и всички приложими 
прагове. 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;
б) средствата, с които разполагат 
крайните ползватели, за да следят 
равнището на потреблението си и да 
поставят евентуално желаните 
ограничения, ако потреблението им 
води до налагане на допълнителни 
такси в случая на договорите, който 
предвиждат еднократни суми за 
обеми от данни;
в) за стационарни линии за предаване 
на данни — очакваните скорости за 
пренос на данни при изтегляне и 
качване в местоположението на 
крайния ползвател;
г) за мобилни данни — средните 
очаквани скорости за изтегляне и 
качване, които могат да се 
наблюдават при нормално покритие с 
безжични мрежи, и границите, в 
които може да варира скоростта, 
които могат да се наблюдават;
д) други параметри за качеството на 
услугата, както са определени в 
член 24, параграф 2 от 
Регламент (XXX)*;
е) информация за всички използвани 
от доставчика методи за измерване и 
моделиране на трафика, съгласно 
член 23, параграф 5 от 
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Регламент (XXX)*, 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) ясно и разбираемо обяснение на 
това как всяко ограничение на обема 
от данни, действителните граници, в 
които може да варира скоростта, и 
други параметри на качеството на 
услугата, наред с едновременното 
използване на специализирани услуги, 
може на практика да оказва 
въздействие върху използването на 
съдържание, приложения и услуги;
з) ясно и разбираемо обяснение на 
разпределението на диапазон на 
честотите, който е на разположение 
между услугата за достъп до 
интернет и специализираните услуги, 
последствията, които това 
разпределение може да има върху 
използването на съдържание, 
приложения и услуги, приоритет, 
които трябва да предоставя достъп 
до интернет, освен, ако 
потребителят не е решил друго.
_________________
* Регламент (ЕС) № XXX/20XX на 
Европейския парламент и на 
Комисията от ... за определяне на 
мерки относно единния европейски 
пазар на електронни съобщителни 
услуги, за изграждане на 
континентална мрежа и за изменение 
на директиви 2002/20/ЕО, 2002/21/ЕО 
и 2002/22/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета и на 
Регламент (ЕО) № 1211/2009 и 
Регламент (ЕС) № 531/2012 ((ОВ 
L XXX от XX.XX.20XX, стр. X).“
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Or. fr

Изменение 293
Тоан Мандерс

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 1 – точка 1д (нова)
Директива 2002/22/EО
Член 20 – параграф 2

Текст в сила Изменение

1д) В член 20, последното тире се 
заменя със следното:

„2. Държавите членки гарантират, че 
абонатите имат правото да се 
оттеглят от своя договор без това да 
влече със себе си глоби, ако е било 
изпратено уведомление за изменение в 
договорните условия 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 възможността 
националните регулаторни органи да 
посочат формата на тези 
уведомления.“

„2. Потребителите и други крайни 
ползватели след заявка имат право да 
прекратят договора с едномесечно 
предизвестие след изтичането на 
шест или повече месеца от началото 
на неговия срок. 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.“

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:EN:PDF)

Изменение 294
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 1 – буква 1е (нова)
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Директива 2002/22/EО
Член 20 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1е) В член 20 се добавя следният 
параграф:
„2a. ОЕРЕС издава насоки за 
изготвянето на стандартни образци 
на договори, съдържащи 
информацията, която се изисква 
съгласно параграфи 1 и 1а от 
настоящия член. Всички насоки на 
ОЕРЕС за методите за измерване и 
форматите за публикуване на 
очакваните скорости за пренос на 
данни, както са посочени в член 21, 
параграф 3а, се прилагат по 
отношение на договорната 
информация, която се изисква по 
параграф 1а от настоящия член.“

Or. en

Обосновка

Адаптирано предложение на докладчика, с което „Всички стандарти на ОЕРЕС“ се 
заместват с „Всички насоки на ОЕРЕС“, в съответствие с изменението на 
докладчика, вмъкващо член 3а (нов).

Изменение 295
Малкълм Харбър

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1ж) Добавя се следният член:
„Член 20a

Продължителност и прекратяване на 
договорите
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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 
потребителите 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 потребителите, така 
че същите да разполагат най-малко с 
един месец, за да изразят 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 
на периода на предизвестие.
4. Държавите членки гарантират, че 
потребителите имат правото да 
прекратяват договорите си 
безплатно, при получаване на 
уведомление за изменения в 
договорните условия, предложени от 
доставчика на електронни 
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съобщителни услуги за 
обществеността, които нанасят 
съществени вреди. 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 
условия. Параграф 2 се прилага mutatis 
mutandis.
5. Всяко значително, редовно 
повтарящо се 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 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 цената на допълнителната(ите) 
услуга(и) значително надвишава тази 
на първоначалните услуги или 
допълнителните услуги се предлагат 
на специална промоционална цена, 
свързана с подновяването на 
съществуващия 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.
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8. Ако предлаган на потребителите 
пакет от услуги включва най-малко 
една връзка с електронна 
съобщителна мрежа или една 
електронна съобщителна услуга, 
тогава горепосочените разпоредби се 
прилагат — ако е целесъобразно, 
съвместно — спрямо тези елементи 
на пакета и освен това се прилагат 
отделно от всякакви правила за 
прехвърляне към друг доставчик и 
прекратяване на договор във връзка с 
пакетната услуга за линейно 
разпръскване.“

Or. en

Обосновка

С това се заменя изменение 26 към проектостановището.

Изменение 296
Бернадет Верньо

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2ж) „Добавя се следният член:
„Член 20а

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 
потребителите възможност за 
договори без продължителност.
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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 националното 
законодателство предвижда 
сроковете на договорите да бъдат 
удължавани с мълчаливо съгласие, 
доставчикът на електронни 
съобщителни услуги за 
обществеността уведомява 
своевременно потребителите, както 
и всички крайни ползватели, които 
заявят това, така че потребителят 
и всеки краен ползвател, който заяви 
това, да разполага най-малко с един 
месец, за да изрази несъгласие с 
мълчаливото продължаване на 
договора. Ако потребителят и всеки 
друг краен ползвател, който заяви 
това, не изрази несъгласие с 
мълчаливото продължаване, 
договорът се смята за безсрочен и 
може да бъде прекратен от 
потребителя и от друг краен 
ползвател, който заяви това, по всяко 
време безплатно и с едномесечно 
предизвестие.
4. Държавите членки гарантират, че 
потребителите и други крайни 
ползватели, които заявят това, имат 
правото да прекратяват договорите 
си безплатно, при получаване на 
уведомление за изменения в 
договорните условия, предложени от 
доставчика на електронни 
съобщителни услуги за 
обществеността. 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 
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безплатно, ако не приемат новите 
условия. Параграф 2 се прилага mutatis 
mutandis.
5. Всяко значително разминаване 
между действителните показатели 
за скоростта или други параметри на 
качеството и обявените от 
доставчика на електронни 
съобщителни услуги за 
обществеността показатели в 
съответствие с член 20 се счита, че 
представлява несъответствие на 
показателите за целите на 
определяне на средствата за защита 
на потребителя и на всеки краен 
ползвател, който заяви това, 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 цената на допълнителните услуги 
значително не надвишава тази на 
първоначалните услуги или 
допълнителните услуги се предлагат 
на специална промоционална цена, 
свързана с подновяването на 
съществуващия 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.“

Or. fr

Изменение 297
Юрген Кройцман
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Предложение за регламент
Член 36 – параграф 1 – точка 1ж (нова)
Директива 2002/22/EC
Член 20a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1ж) Добавя се следният член 20а:
„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 
потребителите възможност за 
договори с продължителност от 
12 месеца.
2. Когато договор или националното 
законодателство предвижда 
сроковете на договорите да бъдат 
удължавани с мълчаливо съгласие, 
доставчикът на електронни 
съобщителни услуги за 
обществеността уведомява 
своевременно потребителите, както 
и всички крайни ползватели, които 
заявят това, така че потребителят 
и всеки краен ползвател, който заяви 
това, да разполага най-малко с един 
месец, за да изрази несъгласие с 
мълчаливото продължаване на 
договора. Ако потребителят и всеки 
друг краен ползвател, който заяви 
това, не изрази несъгласие с 
мълчаливото продължаване, 
договорът се смята за безсрочен и 
може да бъде прекратен от 
потребителя и от друг краен 
ползвател, който заяви това, по всяко 
време безплатно и с едномесечно 
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предизвестие.
3. Държавите членки гарантират, че 
потребителите и други крайни 
ползватели, които заявят това, имат 
правото да прекратяват договорите 
си безплатно, при получаване на
уведомление за неблагоприятни 
изменения в договорните условия, 
предложени от доставчика на 
електронни съобщителни услуги за 
обществеността. 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 
условия. Параграф 2 се прилага mutatis 
mutandis.
4. Всяко значително разминаване 
между действителните показатели 
за скоростта или други параметри на 
качеството и параметрите за 
качество, обявени от доставчика на 
електронни съобщителни услуги за 
обществеността показатели в 
съответствие с член 20 се счита, че 
представлява несъответствие на 
показателите за целите на 
определяне на средствата за защита 
на потребителя и на всеки краен 
ползвател, който заяви това, съгласно 
националното законодателство.
5. 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 цената на допълнителната(ите) 
услуга(и) надвишава тази на 
първоначалните услуги или 
допълнителните услуги се предлагат 
на специална промоционална цена, 
свързана с подновяването на 
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съществуващия договор.
6. 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.“

Or. en

Обосновка

The right to withdraw from distance or off-premise contracts within 14 is already provided 
for in the Consumer Rights Directive and therefore does not require explicit mention. 
Consumers should be protected against changes to contract conditions. However, this should 
only be the case if the changes are not to their advantage as the intention is to protect and not 
to provide for more opportunities to end a contract. Otherwise, a consumer could end a 
contract even if the provider were to lower the prices. In case of changes "neutral" for the 
consumer, a right to end should, however, apply, which is why it is not suggested to refer to 
"changes to the detriment of the consumer" but rather "not to the advantage".

Изменение 298
Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн

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

Текст в сила Изменение

1з) В член 21 последното тире се 
заменя със следното:

„Член 21 „Член 21

Прозрачност и публикуване на 
информация

Прозрачност и публикуване на 
информация

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

1. Държавите членки гарантират, че
доставчиците на обществени 
електронни съобщителни услуги, освен 
в случаите на индивидуално 
договаряни оферти, предоставят
прозрачна, сравнима, адекватна и 
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електронни съобщителни услуги, да 
публикуват прозрачна, сравнима,
уместна и актуална информация за 
приложимите цени и 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 могат да определят 
допълнителни изисквания по 
отношение на формата, под която 
трябва да се публикува тази 
информация.

актуална информация относно:

а) 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;
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ii) нивото на приложимите лимити 
спрямо обема от данни, ако има 
такива; 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 
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 
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местонахождението на повикващия 
за всички предлагани услуги, всякакви 
ограничения в предоставянето на 
услугите за спешни случаи в 
съответствие с член 26 от 
настоящата директива и всякакви 
промени в тях;
i) правата във връзка с универсалната 
услуга, включително, когато е 
целесъобразно, възможностите и 
услугите, посочени в приложение I 
към настоящата директива. 
Информацията се публикува в ясен, 
разбираем и лесно достъпен вид на 
официалния език(езици) на 
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 се посочва 
изрично.

2. Националните регулаторни органи 
насърчават предоставянето на 
сравнима информация, която да
подпомогне крайните ползватели и 
потребители да направят 
самостоятелна оценка на разходите 
за алтернативни схеми за използване, 
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 ръководства или техники. 
Трети страни имат правото да 
използват безплатно информацията, 
публикувана от предприятия,
предоставящи електронни 
съобщителни мрежи и/или 

2. След консултация с ОЕРЕС 
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 
оповестяване 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 настоящата 
директива. Тези актове за изпълнение 
се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, 
посочена в член 37, параграф 2.
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обществено достъпни електронни 
съобщителни услуги, за целите на 
продаване или предоставяне на 
такива интерактивни ръководства 
или подобни техники.
3. Държавите членки гарантират, че 
националните регулаторни органи са 
в състояние да задължат 
предприятията, предоставящи връзка 
до обществени електронни съобщителни
мрежи и/или обществено достъпни 
електронни съобщителни услуги, inter 
alia:

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 може да създадат 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 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 номинална 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.

а) да предоставят информация за 
приложимите тарифи на абонати 
относно номер или услуга, които 
подлежат на определени ценови 
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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 
информацията за местоположението 
на лицето, което осъществява 
повикването, в услугата, за която те 
са сключили абонаментен договор;
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 повлияли върху 
качеството на услугата;
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); и
е) да информират редовно абонатите 
с увреждания за подробности относно 
продукти и услуги, предназначени за 
тях.
Ако счетат за необходимо, 
националните регулаторни органи 
могат да насърчават мерки за 
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саморегулиране или съвместно 
регулиране преди налагане на каквото 
и да е задължение.
4. Държавите членки може да 
изискват 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:

4. По искане от съответните 
публични органи доставчиците на 
обществени електронни 
съобщителни услуги разпространяват 
безплатно информация от обществен 
интерес сред крайните ползватели, 
когато е уместно, 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 
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; 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; 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 и незаконния 
достъп до личните данни при 
ползването на електронни съобщителни 
услуги.

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0051:0051:EN:PDF)

Обосновка

Преместване на член 25 в директивата.
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Изменение 299
Юрген Кройцман

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

Текст в сила Изменение

1и) Член 21, параграф 1 се заменя със 
следното:

„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 
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 
могат да определят допълнителни 
изисквания по отношение на формата, 
под която трябва да се публикува тази 
информация.“

„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 
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 
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 крайния потребител.

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:EN:PDF)

Обосновка

Националните органи следва да имат правомощията да гарантират предоставянето 
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на потребителите на информация в разбираема форма.

Изменение 300
Режина Баштуш

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

Текст в сила Изменение

1и) Член 21, параграф 1 се заменя със 
следното:

„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 
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 
могат да определят допълнителни 
изисквания по отношение на формата, 
под която трябва да се публикува тази 
информация.“

„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 
тарифи, 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 в 
съответствие с приложение ІІ. Такава 
информация се публикува в ясна, 
разбираема и лесно достъпна форма.на 
официалния език (ци) на държавата 
членка, в която се предлага услугата, 
и редовно се актуализира. Всяко 
разграничение в условията за 
потребителите и други крайни 
ползватели се посочва изрично.
Националните регулаторни органи 
могат да определят допълнителни 
изисквания по отношение на формата, 
под която трябва да се публикува тази 
информация. Държавите членки 
гарантират, че доставчиците на 
обществени електронни съобщения са 
задължени да предоставят при 
поискване информация на 
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съответните национални 
регулаторни органи преди нейното 
публикуване.“

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:EN:PDF)

Обосновка

С настоящото се разясняват някои вече съществуващи разпоредби на член 25 от 
предложението за регламент.

Изменение 301
Малкълм Харбър

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 1 – точка 1й (нова)
Директива 2002/22/EC
Член 21 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1й) В член 21 се добавя следният 
параграф:
„2a. Държавите членки гарантират, 
че националните регулаторни органи, 
под ръководството на ОЕРЕС, ще 
създадат схема за доброволно 
сертифициране на интерактивни 
уебсайтове, ръководства или подобни 
инструменти за сравняване, основани 
на обективни, прозрачни и 
пропорционални изисквания, и по-
специално независимост от всеки 
доставчик на електронни 
съобщителни услуги за 
обществеността.“

Or. en

Обосновка

С настоящото се заменя изменение 29 към проектостановището.
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Изменение 302
Юрген Кройцман, Мортен Льокегор

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 1 – точка 1к (нова)
Директива 2002/22/EC
Член 21 – параграф 3

Текст в сила Изменение

1к) Член 21, параграф 3 се заменя със 
следното:

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

а) да предоставят информация за 
приложимите тарифи на абонати 
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 информация за 
приложимите тарифи на абонати 
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
информацията за местоположението на 
лицето, което осъществява повикването, 
в услугата, за която те са сключили 
абонаментен договор;

б) да предоставят на крайните 
ползватели информация за достъпа до 
услуги за спешна помощ и
информацията за местоположението на 
лицето, което осъществява повикването,
за всички съответни предлагани 
услуги, всякакви ограничения в
предоставянето на услугите за 
спешни случаи в съответствие с 
член 26 и всякакви промени в тях;

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 
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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 
повлияли върху качеството на услугата;

г) информация за всякакви процедури, 
въведени от доставчика с цел измерване 
и оформяне на трафика, както и за това 
как тези процедури биха повлияли 
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 — очакваните скорости за 
пренос на данни при изтегляне и 
качване в държавата членка на 
пребиваване на крайния ползвател, а 
за мобилни данни — средните 
очаквани скорости за изтегляне и 
качване, както и границите, в които 
може да варира скоростта при 
нормално покритие с безжични 
мрежи в мрежите, предмет на 
договора с потребителя;
ii) подробности относно плановете за 
ценообразуване за единица данни, 
плановете за ценообразуване за 
масиви данни и всички приложими 
прагове; за обемите от 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;
iii) начините, по които крайните 
ползватели могат да проследяват 
текущото ниво на своето 
потребление;
iv) ясно и разбираемо обяснение на 
това как всяко ограничение на обема 
от данни, действителната скорост и 
други параметри на качеството, 
наред с едновременното използване на 
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специализирани услуги, може на 
практика да оказва въздействие върху 
използването на съдържание, 
приложения и услуги;
v) 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;

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); и

д) да информират потребителите и
крайните 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 
(Директива за правото на 
неприкосновеност на личния живот и 
електронни комуникации); и

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

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

Ако считат това за подходящо, 
националните регулаторни органи може 
да насърчават мерки за саморегулиране 
или съвместно регулиране преди 
налагане на задължения.“

Ако считат това за подходящо, 
националните регулаторни органи може 
да насърчават мерки за саморегулиране 
или съвместно регулиране преди 
налагане на задължения.“

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:EN:PDF)
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Обосновка

Изменението е в унисон с предложението на докладчика. Индивидуалните планове за 
потребление са заличени предвид наличието на планове за ценообразуване с фиксирани 
и групови тарифи.

Изменение 303
Бернадет Верньо

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 1 – буква 1к (нова)
Директива 2002/22/ЕО
Член 21 – параграф 3

Настоящ текст Изменение

1к) В член 21, параграф 3 се изменя, 
както следва:

„3. Държавите членки гарантират, че 
националните регулаторни органи са в 
състояние да задължат предприятията, 
предоставящи връзка до 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 връзка до 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 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;

б) да информират абонатите за всяка 
промяна по отношение на достъпа до 
услуги за спешна помощ или 
информацията за местоположението на 
лицето, което осъществява повикването, 
в услугата, за която те са сключили 
абонаментен договор;

б) да предоставят на крайните 
ползватели достъп до услуги за 
спешна помощ или информацията за 
местоположението на лицето, което 
осъществява повикването за всички 
съответни предлагани услуги, 
всякакви ограничения в 
предоставянето на услугите за 
спешни случаи в съответствие с 
член 26 и всякакви промени в тях;
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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;

да) 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 — очакваните скорости за 
пренос на данни при изтегляне и 
качване в държавата членка на 
пребиваване на крайния ползвател, а 
за мобилни данни — средните 
очаквани скорости за изтегляне и 
качване, които могат да се 
наблюдават при нормално покритие с 
безжични мрежи, и границите, в 
които може да варира скоростта, 
които могат да се наблюдават;
ii) подробности относно плановете за 
ценообразуване за единица данни, 
плановете за ценообразуване за 
масиви данни и всички приложими 
прагове. 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;
iii) начините, по които крайните 
ползватели могат да проследяват 
текущото ниво на тяхното 
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потребление и да определят всякакви 
доброволни ограничения;
iv) ясно и разбираемо обяснение на 
това как всяко ограничение на обема 
от данни, действителните граници, в 
които може да варира скоростта, и 
други параметри на качеството на 
услугата, наред с едновременното 
използване на специализирани услуги, 
може на практика да оказва 
въздействие върху използването на 
съдържание, приложения и услуги;
v) ясно и разбираемо обяснение на 
разпределението на диапазон на 
честотите, който е на разположение 
между услугата за достъп до 
интернет и специализираните услуги, 
последствията, които това 
разпределение може да има върху 
използването на съдържание, 
приложения и услуги, приоритет, 
които трябва да предоставя достъп 
до интернет, освен, ако 
потребителят не е решил друго,
vi) информация за всички използвани 
от доставчика методи за измерване и 
моделиране на трафика, съгласно 
член 23, параграф 5 от Регламент 
(XXX)*, 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); 

д) да информират потребителите и 
крайните ползватели, ако 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 
(Директива за правото на 
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както и неприкосновеност на личния живот и 
електронни комуникации);

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

е) да информират редовно 
потребителите с увреждания и 
крайните потребители, когато е 
приложимо, за подробности относно 
продукти и услуги, предназначени за 
тях, и за предприетите мерки за 
гарантиране на равнопоставеност по 
отношение на достъпа;

Ако счетат за необходимо, 
националните регулаторни органи могат 
да насърчават мерки за саморегулиране 
или съвместно регулиране преди 
налагане на каквото и да е задължение.

Ако считат това за подходящо, 
националните регулаторни органи може 
да насърчават мерки за саморегулиране 
или съвместно регулиране преди 
налагане на задължения.“

__________________
* Регламент (ЕС) № XXX/20XX на 
Европейския парламент и на 
Комисията от ... за определяне на 
мерки относно единния европейски 
пазар на електронни съобщителни 
услуги, за изграждане на 
континентална мрежа и за изменение 
на директиви 2002/20/ЕО, 2002/21/ЕО 
и 2002/22/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета и на 
Регламент (ЕО) № 1211/2009 и 
Регламент (ЕС) № 531/2012 ((ОВ 
L XXX от XX.XX.20XX, стр. X).“

Or. fr

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:337:0011:01:bg:HTML)

Изменение 304
Режина Баштуш

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 1 – буква 1к (нова)
Директива 2002/22/EО
Член 21 – параграф 3
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Текст в сила Изменение

1к) В член 21 параграф 3 се заменя със 
следното:

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

а) да предоставят информация за 
приложимите тарифи на абонати 
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 информация за 
приложимите тарифи на абонати 
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
информацията за местоположението на 
лицето, което осъществява повикването, 
в услугата, за която те са сключили 
абонаментен договор;

б) да предоставят на крайните 
ползватели достъп до услуги за спешна 
помощ и информацията за
местоположението на лицето, което 
осъществява повикването, за всички 
съответни предлагани услуги, 
всякакви ограничения в 
предоставянето на услугите за 
спешни случаи в съответствие с 
член 26 и всякакви промени в тях;

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 
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тези процедури биха повлияли 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 — очакваните скорости за 
пренос на данни при изтегляне и 
качване в държавата членка на 
пребиваване на крайния ползвател, а 
за мобилни данни — средните 
очаквани скорости за изтегляне и 
качване, които могат да се 
наблюдават при нормално покритие с 
безжични мрежи, и границите, в 
които може да варира скоростта, 
които могат да се наблюдават;
ii) подробности относно плановете за 
ценообразуване за единица данни, 
плановете за ценообразуване за 
масиви данни и всички приложими 
прагове. 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;
iii) начините, по които крайните 
ползватели могат да проследяват 
текущото ниво на тяхното 
потребление и да определят всякакви 
доброволни ограничения;
iv) ясно и разбираемо обяснение на 
това как всяко ограничение на обема 
от данни, действителната скорост и 
други параметри на качеството, 
наред с едновременното използване на 
специализирани услуги, може на 
практика да оказва въздействие върху 
използването на съдържание, 
приложения и услуги;
v) информация за всички използвани 
от доставчика методи за измерване и 
моделиране на трафика, включително 
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посочване на основните методи за
проверка на съобщенията, използвани 
за разумни мерки за управление на 
трафика, съгласно член 23 на 
Предложението за регламент на 
Европейския парламент и на Съвета 
за определяне на мерки относно 
единния европейски пазар на 
електронни съобщителни услуги, за
изграждане на континентална мрежа 
и за изменение на 
директиви 2002/20/ЕО, 2002/21/ЕО и 
2002/22/ЕО и на Регламент (ЕО) 
№ 1211/2009 и Регламент (ЕС) 
№ 531/2012 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 
крайните 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 
(Директива за правото на 
неприкосновеност на личния живот и 
електронни комуникации); както и

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

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

Ако считат това за подходящо, 
националните регулаторни органи може 
да насърчават мерки за саморегулиране 
или съвместно регулиране преди 
налагане на задължения.“

Ако считат това за подходящо, 
националните регулаторни органи може 
да насърчават мерки за саморегулиране 
или съвместно регулиране преди 
налагане на задължения.“

Or. pt



AM\1010616BG.doc 221/282 PE524.526v01-00

BG

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:EN:PDF)

Обосновка

От съображения за правна яснота в член 21, параграф 3, подточка v) на 
Директива 2002/22/ЕО е добавено позоваване на член 23 от Предложението за 
регламент относно „Континентална мрежа“, който определя правилата за 
управление на интернет трафика.

Изменение 305
Малкълм Харбър

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 1 – точка 1л (нова)
Директива 2002/22/EC
Член 21a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1л) Добавя се следният член:
„Член 21a

Контрол на потреблението
1. Държавите членки гарантират, че 
когато националните регулаторни 
органи счетат за уместно, 
доставчиците на електронни 
съобщения предлагат на 
потребителите и крайните 
ползватели възможност да следят и 
контролират своето потребление на 
заплащани впоследствие електронни 
съобщителни услуги, фактурирани въз 
основа на период или обем 
потребление. Тези възможности 
трябва да включват:
а) достъп до навременна информация 
относно тяхното потребление на 
услуги;
б) способността да се определя 
финансов таван за тяхното 
използване, да се изисква уведомяване, 
когато е достигната договорена част 
от тавана, процедурата, която 
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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 издава насоки за 
прилагането на параграф 1, като се 
посочва дали са обосновани 
свързаните с разходите такси или не 
и дава насоки в кои пазарни сегменти 
тези мерки за контрол на 
потреблението са съразмерни с 
преследваните цели.“

Or. en

Обосновка

С настоящото се заменя изменение 32 към проектостановището.

Изменение 306
Юрген Кройцман, Мортен Льокегор

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 1 – точка 1л (нова)
Директива 2002/22/EC
Член 21а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1л) Добавя се следният член:
„Член 21a

Контрол на потреблението
1. Държавите членки гарантират, че 
доставчиците на електронни 
съобщения предлагат на 
потребителите и крайните 
ползватели възможност да следят и 
контролират своето потребление на 
заплащани впоследствие електронни 
съобщителни услуги, фактурирани 
периодично или на база обем 
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потребление, както и на 
предплатените електронни 
съобщителни услуги с автоматично 
презареждане. Тези възможности 
трябва да включват:
а) достъп до навременна информация 
относно тяхното потребление на 
услуги;
б) за всички договори, сключени или 
подновени след (ОВ да въведе датата 
на транспонирането), способността 
да се определя финансов таван за 
тяхното използване, да се изисква 
уведомяване, когато е достигната 
договорена част от тавана, 
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 и посочва 
дали са обосновани свързани с 
разходите такси или не.“

Or. en

Изменение 307
Режина Баштуш

Предложение за регламент
Член 36 – параграф – точка 1л (нова)
Директива 2002/22/EО
Член 21а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1л) Добавя се следният член:
„Член 21a

Контрол на потреблението
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1. Държавите членки гарантират, че 
доставчиците на електронни 
съобщителни услуги предлагат на 
потребителите и крайните 
ползватели безплатната 
възможност да проследяват и 
контролират използваните от тях
електронни съобщителни услуги. Тези 
възможности трябва да включват:
а) достъп до навременна информация 
относно тяхното потребление на 
услуги.
б) способността да се определя 
финансов таван за тяхното 
използване, да се изисква уведомяване, 
когато е достигната договорена част 
от тавана, процедурата, която 
трябва да бъде следвана, за да се 
продължи използването при 
надвишаване на тавана, и 
приложимите планове за 
ценообразуване; 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;
в) подробни сметки в електронен 
формат или на хартиен носител.“

Or. pt

Обосновка

Макар и да е в съответствие със създаването на механизъм за контрол на 
потреблението (изменение 32, проектостановище на комисията по вътрешния пазар и 
защита на потребителите), ние смятаме, че трябва да се предоставя безплатно на 
потребителите и крайните ползватели, тъй като това вече е нормална практика от 
страна на доставчиците в редица държави членки. Следователно не е необходимо за 
ОЕРЕС да създава насоки в това отношение. 
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Изменение 308
Режина Баштуш

Предложение за регламент
Член 36 – параграф – точка 1м (нова)
Директива 2002/22/EО
Член 21б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1м) Добавя се следният член: 
„Член 21б

Пакетни оферти
Държавите членки гарантират, че 
ако на потребителите се предлага 
пакет от услуги, той следва да 
включва най-малко една връзка с 
електронна съобщителна мрежа или 
една електронна съобщителна услуга, 
то разпоредбите на членове 20а (нов) 
и 30 от настоящата директива се 
прилагат по отношение на всички 
елементи на пакета.“

Or. pt

Обосновка

По такъв начин пакетните оферти се включват в Директивата за универсалната 
услуга, като се прилагат членове 20а (продължителност и прекратяване на договори) 
и 30 (преносимост на номерата).

Изменение 309
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 1 – точка 2
Директива 2002/22EC

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en
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Обосновка

Заличаването е необходимо за поддържането / изменението на съответните членове.

Изменение 310
Бернадет Верньо

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 1 – точка 2
Директива 2002/22/ЕО

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. fr

Изменение 311
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 1 – точка 2a (нова)
Директива 2002/22EC
Член 26

Текст в сила Изменение

2a) Член 26 се изменя, както следва:
„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 и 
потребители на частни 
телекомуникационни мрежи, 
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.

2. Държавите членки, като се 
консултират с националните 
регулаторни органи, службите за 

2. Държавите членки, като се 
консултират с националните 
регулаторни органи, службите за 
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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.

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. Крайните ползватели също 
така разполагат с пряк достъп до 
„112“, когато се обаждат от частна 
телекомуникационна мрежа.

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 с 
националните регулаторни органи и 
службите за спешна помощ, приемат 
препоръка относно показателите за 
изпълнение за държавите членки. На 
всеки две години Комисията ще 
публикува доклад за ефективното 
изпълнение на „112“ и за 
функционирането на показателите за 
изпълнение. Първият подобен доклад 
ще бъде представен на Европейския 
парламент и на Съвета до края на 
2015 г.

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 

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 
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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.

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 
могат 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.

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“, включително 
повиквания от частни 
телекомуникационни мрежи и 
роуминг повиквания. Държавите членки 
могат да разширят обхвата на 
посоченото задължение, за да включат 
също и обаждания към национални 
номера за спешни повиквания. 
Комисията може да приема, 
посредством акт за изпълнение, 
критерии за точността и надеждността 
на предоставената на службите за 
спешна помощ информация за 
определяне на местоположението до 
края на 2015 г.

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 7. За да гарантира ефективния достъп до 
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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 тази 
организация, която остава от 
изключителна компетентност на 
държавите членки.“

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 тази 
организация, която остава от 
изключителна компетентност на 
държавите членки.“

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:EN:PDF)

Обосновка

С изменението се повишава изпълнението на спешното повикване в рамките на целия 
ЕС и се предоставят услуги по установяване на местоположението в спешни случаи.

Изменение 312
Бернадет Верньо, Марк Тарабела

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

Настоящ текст Изменение

2а) Член 26 се изменя и допълва, 
както следва:

„Член 26 „Член 26

Услуги за спешна помощ и единен 
европейски номер за спешни 

повиквания

Услуги за спешна помощ и единен 
европейски номер за спешни 

повиквания
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 

1. Държавите членки гарантират, че 
всички крайни ползватели на услугите, 
посочени в параграф 2, включително 
ползватели на обществени телефони и 
ползвателите на частни 
телекомуникационни мрежи, 
разполагат с безплатен достъп до 
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номер за спешни повиквания „112“ и 
чрез всеки национален номер за спешни 
повиквания, определен от държавите-
членки.

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.

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. Крайните ползватели трябва 
също да могат да имат директен 
достъп до номер „112“, когато се 
обаждат от частна 
телекомуникационна мрежа.

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. След 
консултация с националните 
регулаторни органи и службите за 
спешна помощ, Комисията трябва да 
определи задължителните 
показатели за изпълнение, 
приложими в държавите членки.

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 

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 
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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.

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 
могат 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“., включително 
повикванията от частна 
телекомуникационна мрежа и 
повикванията от чужбина. Държавите 
членки могат да разширят обхвата на 
посоченото задължение, за да включат 
също и обаждания към национални 
номера за спешни повиквания. Най-
късно до (6 месеца след влизането в 
сила на Регламент (XXX)*), ОЕРЕС, 
след консултация със 
заинтересованите страни и в тясно 
сътрудничество с Комисията, 
въвежда задължителни критерии за 
точността и надеждността на
информацията за определяне на 
местоположението, която се 
предоставя на службите за спешна 
помощ. Държавите членки трябва да 
въведат в съответствие тези 
критерии най-късно до една година 
след публикуването им. Комисията 
трябва също да гарантира до (18 
месеца след влизането в сила на 
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Регламент (XXX)**), че равнището на 
точност и надеждност на 
местоположението на обаждане на 
номер „112“ със съвместим с ГНСС 
мобилен терминал, е равностойно на 
eCalls обаждане.

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 трябва да 
подкрепя и допълва действието 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 трябва да приеме 
технически мерки за прилагане. Тези 
мерки трябва да позволят именно 
разгръщането на интероперативна 
услуга на номер „112“ от ново 
поколение, най-късно до (4 години след 
влизането в сила на 
Регламент (XXX)***), включително 
мултимедийни приложения. 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.

7а. Комисията гарантира 
поддържането на база данни на 
номерата E.164 на европейските 
услуги за спешна помощ, за да се 
гарантира, че е възможно да се 
осъществи връзка от една държава 
членка към друга.

Тези мерки, целящи изменение на 
несъществени елементи от 
настоящата директива чрез нейното 
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допълване, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, предвидена в 
член 37, параграф 2.“;

__________________
* Регламент (ЕС) № XXX/20XX на 
Европейския парламент и на 
Комисията от ... за определяне на 
мерки относно единния европейски 
пазар на електронни съобщителни 
услуги, за изграждане на 
континентална мрежа и за изменение 
на директиви 2002/20/ЕО, 2002/21/ЕО 
и 2002/22/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета и на 
Регламент (ЕО) № 1211/2009 и 
Регламент (ЕС) № 531/2012 (ОВ L XXX 
от XX.XX.20XX, стр. X).
* Регламент (ЕС) № XXX/20XX на 
Европейския парламент и на 
Комисията от ... за определяне на 
мерки относно единния европейски 
пазар на електронни съобщителни 
услуги, за изграждане на 
континентална мрежа и за изменение 
на директиви 2002/20/ЕО, 2002/21/ЕО 
и 2002/22/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета и на 
Регламент (ЕО) № 1211/2009 и 
Регламент (ЕС) № 531/2012 (ОВ L XXX 
от XX.XX.20XX, стр. ).
* Регламент (ЕС) № XXX/20XX на 
Европейския парламент и на 
Комисията от ... за определяне на 
мерки относно единния европейски 
пазар на електронни съобщителни 
услуги, за изграждане на 
континентална мрежа и за изменение 
на директиви 2002/20/ЕО, 2002/21/ЕО 
и 2002/22/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета и на 
Регламент (ЕО) № 1211/2009 и 
Регламент (ЕС) № 531/2012 (ОВ L XXX 
от XX.XX.20XX, стр. X).“

Or. fr
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(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:337:0011:01:bg:HTML)

Изменение 313
Кристиан Енстрьом

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

Текст в сила Изменение

„2a) Член 26, параграф 1 се заменя със 
следното:

„1. Държавите членки гарантират, че 
освен до останалите национални номера 
за спешни повиквания, определени от 
националните регулаторни органи, 
всички крайни потребители на 
обществени телефонни услуги, 
включително ползватели на обществени 
телефони, имат безплатен достъп до 
аварийните служби чрез използването 
на единния европейски номер за спешни 
повиквания „112“.

„1. Държавите членки гарантират, че 
освен до останалите национални номера 
за спешни повиквания, определени от 
националните регулаторни органи, 
всички крайни потребители на 
обществени телефонни услуги, 
включително ползватели на обществени 
телефони и потребители на частни 
телекомуникационни мрежи, имат 
безплатен достъп до аварийните служби 
чрез използването на единния 
европейски номер за спешни 
повиквания „112“.

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0051:0051:EN:PDF)

Изменение 314
Кристиан Енстрьом

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

Текст в сила Изменение

2б) Член 26, параграф 2 се заменя със 
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следния текст:
„2. Държавите членки гарантират, че на 
обажданията към единния европейски 
номер за спешни повиквания „112“ се 
отговаря по подходящ начин и те се 
поемат съобразно националната 
организация на аварийните системи, 
както и в рамките на техническите 
възможности на мрежите.“

„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.
Крайните ползватели също така 
разполагат с пряк достъп до „112“, 
когато се обаждат от частна 
телекомуникационна мрежа.“

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0051:0051:EN:PDF)

Изменение 315
Кристиан Енстрьом

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 1 – точка 2в (нова)
Директива 2002/22/EC
Член 26 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2в) В член 26 се добавя следният 
параграф:
„3a. Комисията поддържа база данни 
с номерата на европейските служби 
за спешна помощ по Е.164, за да 
гарантира, че службите за спешна 
помощ могат да контактуват 
помежду си.“

Or. en
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Изменение 316
Кристиан Енстрьом

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 1 – точка 2г (нова)
2002/22/EC
Член 26 – параграф 5

Текст в сила Изменение

2г) Член 26 параграф 5 се заменя, 
както следва:

„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 
могат 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“, включително 
повиквания от частни 
телекомуникационни мрежи и 
роуминг повиквания. Държавите членки 
могат 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.“

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0051:0077:EN:PDF)

Изменение 317
Бернадет Верньо, Марк Тарабела

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2д) Добавя се следният член:
„Член 26а

Преобърната система на ЕС за номер 
„112“

Като използват 
телекомуникационните мрежи, 
държавите членки трябва да въведат 
комуникационна система за 
преобърнат номер „112“, която да 
обхваща цялата територия на ЕС —
всеобщ, многоезичен, достъпен, 
опростен и ефикасен — за да се 
известяват гражданите в случай на 
бедствие или в ситуация на 
възникнали или развиващи се спешни 
обстоятелства. След консултация с 
ОЕРЕС, Комисията и службите за 
гражданска защита, трябва да 
установят, най-късно до (2 години 
след влизането в сила на 
Регламент (XXX)* ) необходимите 
стандарти и спецификации за 
създаване на тази система, като се 
вземат предвид съществуващите 
национални и регионални системи и 
съгласно законодателството за 
защита на личните данни. 
Комисията трябва да гарантира, че 
системата за преобърнат номер 
„112“ е действаща най-късно до (4 
години след влизането в сила на 
(XXX)1).
__________________
* Регламент (ЕС) № XXX/20XX на 
Европейския парламент и на 
Комисията от ... за определяне на 
мерки относно единния европейски 
пазар на електронни съобщителни 
услуги, за изграждане на 
континентална мрежа и за изменение 
на директиви 2002/20/ЕО, 2002/21/ЕО 
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и 2002/22/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета и на 
Регламент (ЕО) № 1211/2009 и 
Регламент (ЕС) № 531/2012 (ОВ L XXX 
от XX.XX.20XX, стр. X).
* Регламент (ЕС) № XXX/20XX на 
Европейския парламент и на 
Комисията от ... за определяне на 
мерки относно единния европейски 
пазар на електронни съобщителни 
услуги, за изграждане на 
континентална мрежа и за изменение 
на директиви 2002/20/ЕО, 2002/21/ЕО 
и 2002/22/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета и на 
Регламент (ЕО) № 1211/2009 и 
Регламент (ЕС) № 531/2012 (ОВ L XXX 
от XX.XX.20XX, стр. X).“

Or. fr

Изменение 318
Тоан Мандерс

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 1 – точка 2e (нова)
Директива 2002/22/EC
Член 30 – параграф 4

Текст в сила Изменение

2е) Член 30, параграф 4 се заменя със 
следния текст:

„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 
работен ден. 

„Пренасянето на номера и 
последващото им активиране се
изпълнява във възможно най-кратък 
срок. Крайните ползватели, сключили 
договор за пренасяне на номер в нов 
доставчик, получават активиране на 
номера в срок от един работен ден от 
сключването на този договор. 
Приемащият доставчик на 
обществени електронни 
съобщителни услуги ръководи процеса 
по смяна на доставчика и пренос на 
номера. Крайните ползватели 
получават адекватна информация 
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относно смяната на доставчика 
преди и по време на процеса и също 
така незабавно след приключването 
му.

Без да се засяга първа алинея, 
компетентните национални органи 
могат 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 че 
те не биват прехвърляни 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 в съответствие с насоките на 
ОЕРЕС. Те вземат предвид 
необходимата защита на крайните 
ползватели в рамките на процеса на 
смяна на доставчика и необходимостта 
да се гарантира ефективността на 
такъв процес. Във всеки случай 
лишаването от услуга по време на 
процеса на пренасяне не надвишава 
един работен ден. Крайните 
ползватели не биват прехвърляни 
против волята им към друг доставчик.

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 или на 
злоупотреби с пренасянето, причинени 
от предприятията или извършени от 
тяхно име.“

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:EN:PDF)

Изменение 319
Режина Баштуш

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 1 – точка 2e (нова)
Директива 2002/22/EО
Член 30 – параграф 4
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Текст в сила Изменение

2е) В член 30, параграф 4 се заменя със 
следното:

„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 
работен ден.

„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, следва да
получат активиране на номера в срок от 
един работен ден.

Без да се засяга първа алинея, 
компетентните национални органи 
могат 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 че 
те не биват прехвърляни 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 в съответствие с насоките на 
ОЕРЕС. 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. Във 
всеки случай лишаването от услуга по 
време на процеса на пренасяне не 
надвишава един работен ден. Крайните 
ползватели не биват прехвърляни 
против волята им към друг доставчик.

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 или на 
злоупотреби с пренасянето, причинени 
от предприятията или извършени от 
тяхно име.

Or. pt

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:EN:PDF)
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Изменение 320
Малкълм Харбър

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 1 – точка 2e (нова)
Директива 2002/22/EC
Член 30 – параграф 4

Текст в сила Изменение

2е) Член 30, параграф 4 се заменя със 
следния текст:

„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 
работен ден.

„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 
работен ден от сключването на този 
договор.

Без да се засяга първа алинея, 
компетентните национални органи 
могат 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 че 
те не биват прехвърляни 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 в съответствие с насоките на 
ОЕРЕС. 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 
процесите по смяна на доставчика да 
не вредят на конкуренцията. Във 
всеки случай лишаването от услуга по 
време на процеса на пренасяне не 
надвишава един работен ден. Крайните 
ползватели не биват прехвърляни 
против волята им към друг доставчик.

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 

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 
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тяхно име.“ тяхно име.“

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:EN:PDF)

Обосновка

Това изменение замества изменение 35 в проектостановището

Изменение 321
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 2e (нов)
Директива 2002/22/EC
Член 30 – параграф 4

Текст в сила Изменение

2е) Член 30, параграф 4 се заменя със 
следния текст:

„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 
работен ден.

„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 
работен ден.

Без да се засяга първа алинея, 
компетентните национални органи 
могат 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 

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. 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. Във 
всеки случай лишаването от услуга по 
време на процеса на пренасяне не 
надвишава един работен ден. Крайните 
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необходимост, мерки гарантиращи, 
че абонатите са защитени по време 
на целия процес на прехвърляне и че 
те не биват прехвърляни против волята 
им.

ползватели не биват прехвърляни 
против волята им към друг доставчик.

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 или на 
злоупотреби с пренасянето, причинени 
от предприятията или извършени от 
тяхно име.“

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:EN:PDF)

Обосновка

Промените са в унисон с предложенията на докладчика. Пренасянето на номера обаче 
не винаги е възможно в срок от един ден след сключването на подобен договор. На 
първо място има случаи, в които пренасянето може да бъде изрично договорено на по-
късен етап и на второ място, в изключителни случаи, в зависимост от съответната 
стационарна мрежова инфраструктура, процесът по пренасяне може да изисква 
инженерни дейности на място, които може да е трудно да бъдат осъществени в 
този срок.

Изменение 322
Режина Баштуш

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 1 – точка 2ж (нова)
Директива 2002/22/ЕО
Член 30 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 
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преди и по време на процеса и също 
така незабавно след приключването 
му. Крайните ползватели не биват 
прехвърляни против волята им към 
друг доставчик.

Or. pt

Обосновка

Прехвърлянето на този текст от Предложението за регламент (член 30, параграф 4) 
в Директивата за универсалната услуга изяснява задълженията на операторите в 
процеса на пренасяне на номер.

Изменение 323
Режина Баштуш

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 1 – точка 1з (нова)
Директива 2002/22/EО
Член 30 - параграф 4б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4б. Държавите членки следва да 
задължат доставчиците на 
обществени електронни 
съобщителни услуги, които забавят 
или злоупотребяват при процеса на 
смяна на доставчика, включително 
като не предоставят навреме 
информацията, необходима за 
преноса на номера, да обезщетят 
крайните ползватели, потърпевши 
при подобно забавяне или 
злоупотреба.

Or. pt

Обосновка

От съображения за правна яснота тези правила са преместени от Предложението за 
регламент в Директивата за универсалната услуга.

Изменение 324
Малкълм Харбър
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Предложение за регламент
Член 36 – параграф 1 – точка 2и (нова)
Директива 2002/22/EC
Член 30 – параграф 5a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2и) В член 30 се добавя следният 
параграф:
„5a. Ако предлаган на потребителите 
пакет от услуги включва най-малко 
една връзка с електронна 
съобщителна мрежа или една 
електронна съобщителна услуга, 
тогава по целесъобразност се прилага 
настоящият член, по 
целесъобразност съвместно, спрямо 
тези елементи на пакета, и освен 
това се прилагат отделно от 
всякакви правила за прехвърляне към 
друг доставчик и прекратяване на 
договор във връзка с пакетната услуга 
за линейно разпръскване.“

Or. en

Изменение 325
Кристиан Енстрьом

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Добавя се следният член 4а: заличава се
Член 4a
1. Настоящият член се прилага за 
доставчиците на роуминг, които: 
а) прилагат по подразбиране и във 
всички свои съответни пакетни 
услуги на дребно, които включват 
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регулирани роуминг услуги, 
приложимите цени за национални 
услуги както за услугите на 
територията на страната, така и за 
регулирани роуминг услуги в целия ЕС, 
все едно вторите се предоставят и 
ползват в местната мрежа; и
б) гарантират, чрез своите мрежи 
или в рамките на двустранни или 
многостранни споразумения за 
роуминг с други доставчици на 
роуминг, че разпоредбите на буква а) 
се спазват от най-малко един 
доставчик на роуминг във всички 
държави членки. 
2. Параграфи 1, 6 и 7 се прилагат, без 
да се засяга възможността доставчик 
на роуминг да ограничи ползването на 
регулирани роуминг услуги на дребно 
на цените на национални услуги въз 
основа на критерии за разумно 
ползване. Критерият за разумно 
ползване се прилага по начин, който 
позволява на потребителите, 
ползващи различни местни пакетни 
услуги на дребно на въпросния 
доставчик на роуминг, без 
притеснение да запазят типичния за 
тях модел на потребление, свързан 
със съответните им местни пакетни 
услуги на дребно, когато пътуват в 
ЕС. Доставчик на роуминг, който се 
възползва от тази възможност, 
разпространява в съответствие с 
член 25, параграф 1, буква б) от 
Регламент ХХХ/2014 г. и включва в 
своите договори, в съответствие с 
член 26, параграф 1, букви б) и в) от 
същия регламент, подробна 
информация с количествени
показатели как се прилага критерият 
за разумно ползване в сравнение с 
основното ценообразуване, обем или 
други параметри на въпросната 
пакетна услуга на дребно.
До 31 декември 2014 г. ОЕРЕС, след 
консултации със заинтересованите 
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страни и в тясно сътрудничество с 
Комисията, установява общи насоки 
за прилагането на критерии за 
разумно ползване в договорите за 
услуги на дребно, предоставяни от 
доставчици на роуминг, които се 
възползват от настоящия член. 
ОЕРЕС разработва тези насоки 
предвид поставената обща цел, 
посочена в първа алинея, и отчита по-
специално развитието на 
ценообразуването и моделите на 
потребление в държавите членки; 
степента на сближаване на ценовите 
нива на местните услуги в рамките 
на ЕС; всяко забележимо въздействие 
на роуминга на цените на местните 
услуги върху изменението на тези 
цени, както и промените в цените за 
роуминг на едро за небалансиран 
трафик между доставчиците на 
роуминг.
Компетентният национален 
регулаторен орган наблюдава и 
контролира прилагането на 
критериите за разумно ползване, 
отчитайки в максимална степен 
общите насоки на ОЕРЕС, и 
гарантира, че не се предявяват 
необосновани изисквания.
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 
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възползват от настоящия член, 
прилагат търговски похвати, с които 
практически се заобикаля 
стандартният режим.
4. Цените на дребно за регулирани 
роуминг услуги, определени в членове 
8, 10 и 13 не се прилагат спрямо 
роуминг услугите, предлагани 
доставчик на роуминг, който се 
възползва от настоящия член, 
доколкото тези услуги се таксуват на 
приложимите цени за национални 
услуги. 
Когато доставчик на роуминг, който 
се възползва от настоящия член, 
прилага такси, различни от 
приложимите цени за национални 
услуги за ползване на регулирани 
роуминг услуги отвъд разумното 
ползване на подобни услуги, в 
съответствие с параграф 2, или 
когато отделен краен ползвател 
изрично откаже да се възползва от 
цените за национални услуги спрямо 
регулирани роуминг услуги, в 
съответствие с параграф 3, таксите 
за тези регулирани роуминг услуги не 
превишават цените на дребно за 
роуминг, определени в членове 8, 10 и 
13. 
5. Доставчик на роуминг, желаещ да 
се възползва от настоящия член, 
нотифицира своята декларация и 
всяко двустранно или многостранно 
споразумение, по силата на което той 
изпълнява условията по точка 1, и 
всяко изменение в такова 
споразумение, до Службата на 
ОЕРЕС. Нотифициращият 
доставчик на роуминг включва в 
своята нотификация доказателство 
за съгласието с подобно 
нотифициране от страна на 
договорните партньори по 
нотифицираните двустранни или 
многостранни споразумения за 
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роуминг. 
6. В периода от 1 юли 2014 г. до 30 
юни 2016 г. настоящият член се 
прилага по отношение на 
доставчиците на роуминг, които не 
отговарят на условията по параграф 
1, но отговарят на следните условия:
а) доставчикът на роуминг 
нотифицира своята декларация и 
всяко съответно двустранно или 
многостранно споразумение за 
роуминг на Службата до ОЕРЕС, 
като специално се позовава на 
настоящия параграф;
б) доставчикът на роуминг 
гарантира, чрез своите мрежи или в 
рамките на двустранни или 
многостранни споразумения за 
роуминг с други доставчици на 
роуминг, че условията по букви в), г) и 
д) се спазват най-малко в 17 държави 
членки, които представляват 70 % от 
населението на ЕС;
в) доставчикът на роуминг и всички 
договорни партньори по смисъла на 
буква б) се задължават по отделно да 
предоставят и активно да предлагат 
не по-късно от 1 юли 2014 г. или от 
датата на нотификацията, в 
зависимост от това коя дата е по-
късната, най-малко един пакет за 
услуги на дребно с тарифен режим, 
при който използваните цени за 
местни услуги се прилагат както за 
местните услуги, така и за 
регулираните роуминг услуги в целия 
ЕС, все едно вторите се предоставят 
и ползват в местната мрежа;
г) доставчикът на роуминг и всички 
договорни партньори по смисъла на 
буква б) се задължават по отделно да 
предоставят и активно да предлагат 
не по-късно от 1 юли 2015 г. или от 
датата на нотификацията, в 
зависимост от това коя дата е по-
късната, тарифни режими при 
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услугите на дребно, които към 1 
януари на същата година, се 
използват от най-малко 50 % от 
тяхната клиентела;
д) доставчикът на роуминг и всички 
договорни партньори по смисъла на 
буква б) се задължават по отделно да 
спазват, най-късно от 1 юли 2016 г., 
параграф 1, буква б) при всички свои 
пакетни услуги на дребно.
Доставчикът на роуминг и всички 
договорни партньори по смисъла на 
буква б), които се възползват от 
настоящия член, могат, като 
алтернатива на задължението, 
посочено в буква г), да се задължат, 
от 1 юли 2015 г. или от датата на 
нотификацията, в зависимост от 
това коя дата е по-късна, всички 
допълнителни такси за роуминг, 
начислявани в допълнение към 
приложимите тарифи за местни 
услуги по различните им пакетни 
услуги на дребно, цялостно да не 
превишават с 50 % цените по 
въпросните пакети към 1 януари 
2015 г., независимо дали тези 
допълнителни такси се изчисляват 
въз основа на единици, като минути 
гласова телефония или мегабайти, на 
периоди, като дни или седмици 
роуминг, или на каквато и да е друга 
основа или комбинация от тях. 
Доставчиците на роуминг, които се 
позовават на тази точка доказват 
съответствие с изискването за 
намаление с 50 % пред националния 
регулаторен орган и му представят 
всички необходими доказателства, 
които им бъдат поискани. 
Когато доставчик на роуминг, който 
се възползва от настоящия член, 
нотифицира своята декларация и 
всички съответни двустранни или 
многостранни споразумения за 
роуминг до Службата на ОЕРЕС, 
съгласно буква а) от първа алинея, и 
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по този начин попадне в обхвата на 
настоящия параграф, 
нотифициращият доставчик на 
роуминг и всички договорни 
партньори по смисъла на буква б) са 
задължени да спазват съответните 
си задължения съгласно букви в), г) и 
д) на първа алинея, в това число всяко 
алтернативно задължение на 
посоченото в буква г) от същата 
алинея, най-малко до 1 юли 2018 г.
7. В периода от 1 юли 2014 г. до 30 
юни 2016 г. настоящият член се 
прилага по отношение на 
доставчиците на роуминг, които не 
отговарят на условията по параграф 
1, но отговарят на следните условия:
а) доставчикът на роуминг 
нотифицира своята декларация и 
всяко съответно двустранно или 
многостранно споразумение за 
роуминг на Службата до ОЕРЕС, 
като специално се позовава на 
настоящия параграф;
б) доставчикът на роуминг 
гарантира, чрез своите мрежи или в 
рамките на двустранни или 
многостранни споразумения за 
роуминг с други доставчици на 
роуминг, че условията по параграф 1, 
буква а) се спазват в най-малко10 
държави членки, които 
представляват 30 % от населението 
на ЕС, не по-късно от 1 юли 2014 г. 
или от датата на нотифицирането, 
в зависимост от това коя дата е по-
късната;
в) доставчикът на роуминг 
гарантира, чрез своите мрежи или в 
рамките на двустранни или 
многостранни споразумения за 
роуминг с други доставчици на 
роуминг, че условията по параграф 1, 
буква а) се спазват в най-малко 14 
държави членки, които 
представляват 50 % от населението 



PE524.526v01-00 252/282 AM\1010616BG.doc

BG

на ЕС, не по-късно от 1 юли 2015 г. 
или от датата на нотифицирането, 
в зависимост от това коя дата е по-
късната;
г) доставчикът на роуминг гарантира, 
чрез своите мрежи или в рамките на 
двустранни или многостранни 
споразумения за роуминг с други 
доставчици на роуминг, че условията 
по параграф 1, буква а) се спазват в 
най-малко17 държави членки, които 
представляват 70 % от населението 
на ЕС, не по-късно от 1 юли 2016 г.
Когато доставчик на роуминг, който 
се възползва от настоящия член, 
нотифицира своята декларация и 
всякакви съответни двустранни или 
многостранни споразумения за 
роуминг до Службата на ОЕРЕС, 
съгласно буква а) от първа алинея, и 
по този начин попадне в обхвата на 
настоящия параграф, 
нотифициращият доставчик на 
роуминг и всички договорни 
партньори по смисъла на буква б) се 
задължават по отделно да спазват 
съответните си задължения, за да се 
съобразят с условията по параграф 1, 
буква а) най-малко до 1 юли 2018 г.
8. Доставчиците на роуминг 
договарят добросъвестно реда и 
условията за сключване на 
двустранни и многостранни 
споразумения за роуминг, при 
справедливи и разумни условия, 
имайки предвид, че подобни 
споразумения с други доставчици на 
роуминг следва да позволяват 
виртуалното разширяване на 
покритието на националната мрежа 
и устойчивото предоставяне от всеки 
от доставчиците на роуминг, 
възползващи се от настоящия член, 
на регулирани роуминг услуги на 
дребно на цените на съответните 
национални мобилни съобщителни 
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услуги. 
9. Чрез дерогация от параграф 1 след 1 
юли 2016 г. настоящият член се 
прилага по отношение на 
доставчиците на роуминг, 
възползващи се от настоящия член, 
когато същите докажат, че са 
положили усилия добросъвестно да 
сключат или удължат срока на 
двустранни или многостранни 
споразумения за роуминг при 
справедливи и разумни условия във 
всички държави членки, в които все 
още не изпълняват условията по 
параграф 1, и не са успели да сключат 
двустранно или многостранно 
споразумение за роуминг с доставчик 
на роуминг в една или повече държави 
членки, при условие че отговарят на 
изискването за минимално покритие 
по параграф 6, буква б) и спазват 
всички други съответни разпоредби на 
настоящия член. В такива случаи 
доставчиците на роуминг, 
възползващи се от настоящия член, 
продължават усилията си за 
намиране на разумни условия за 
сключване на споразумение за роуминг 
с доставчик на роуминг от която и да 
е непредставена държава членка.
10. Когато на алтернативен 
доставчик на роуминг вече е 
предоставена възможност да 
обслужва потребителите на 
национален доставчик съгласно член 
4, параграф 1, и същият вече е 
направил необходимите за това 
обслужване инвестиции, член 4, 
параграф 7 не се прилага спрямо този 
национален доставчик за преходен 
период от три години. Преходният 
период не засяга задължението да се 
спазва всеки по-дълъг договорен срок, 
по който е постигната договореност 
с алтернативния доставчик на 
роуминг.
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11. Настоящият член не засяга 
прилагането на правилата на ЕС 
относно конкуренцията спрямо 
двустранните и многостранните 
споразумения за роуминг.“

Or. en

Изменение 326
Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Добавя се следният член 4а: заличава се
Член 4a

1. Настоящият член се прилага за 
доставчиците на роуминг, които:
а) прилагат по подразбиране и във 
всички свои съответни пакетни 
услуги на дребно, които включват 
регулирани роуминг услуги, 
приложимите цени за национални 
услуги както за услугите на 
територията на страната, така и за 
регулирани роуминг услуги в целия ЕС,
все едно вторите се предоставят и 
ползват в местната мрежа; и
б) гарантират, чрез своите мрежи 
или в рамките на двустранни или 
многостранни споразумения за 
роуминг с други доставчици на 
роуминг, че разпоредбите на буква а) 
се спазват от най-малко един 
доставчик на роуминг във всички 
държави членки. 
2. Параграфи 1, 6 и 7 се прилагат, без 
да се засяга възможността доставчик 
на роуминг да ограничи ползването на 
регулирани роуминг услуги на дребно 
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на цените на национални услуги въз 
основа на критерии за разумно 
ползване. Критерият за разумно 
ползване се прилага по начин, който 
позволява на потребителите, 
ползващи различни местни пакетни 
услуги на дребно на въпросния 
доставчик на роуминг, без 
притеснение да запазят типичния за 
тях модел на потребление, свързан 
със съответните им местни пакетни 
услуги на дребно, когато пътуват в 
ЕС. Доставчик на роуминг, който се 
възползва от тази възможност, 
разпространява в съответствие с 
член 25, параграф 1, буква б) от 
Регламент ХХХ/2014 г. и включва в 
своите договори, в съответствие с 
член 26, параграф 1, букви б) и в) от 
същия регламент, подробна 
информация с количествени 
показатели как се прилага критерият 
за разумно ползване в сравнение с 
основното ценообразуване, обем или 
други параметри на въпросната 
пакетна услуга на дребно.
До 31 декември 2014 г. ОЕРЕС, след 
консултации със заинтересованите 
страни и в тясно сътрудничество с 
Комисията, установява общи насоки 
за прилагането на критерии за 
разумно ползване в договорите за 
услуги на дребно, предоставяни от 
доставчици на роуминг, които се 
възползват от настоящия член. 
ОЕРЕС разработва тези насоки 
предвид поставената обща цел, 
посочена в първа алинея, и отчита по-
специално развитието на 
ценообразуването и моделите на 
потребление в държавите членки; 
степента на сближаване на ценовите 
нива на местните услуги в рамките 
на ЕС; всяко забележимо въздействие 
на роуминга на цените на местните 
услуги върху изменението на тези 
цени, както и промените в цените за 
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роуминг на едро за небалансиран 
трафик между доставчиците на 
роуминг.
Компетентният национален 
регулаторен орган наблюдава и 
контролира прилагането на 
критериите за разумно ползване, 
отчитайки в максимална степен 
общите насоки на ОЕРЕС, и 
гарантира, че не се предявяват 
необосновани изисквания.
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.
4. Цените на дребно за регулирани 
роуминг услуги, определени в членове 
8, 10 и 13 не се прилагат спрямо 
роуминг услугите, предлагани 
доставчик на роуминг, който се 
възползва от настоящия член, 
доколкото тези услуги се таксуват на 
приложимите цени за национални 
услуги. 
Когато доставчик на роуминг, който 
се възползва от настоящия член, 
прилага такси, различни от 
приложимите цени за национални 
услуги за ползване на регулирани 
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роуминг услуги отвъд разумното 
ползване на подобни услуги, в 
съответствие с параграф 2, или 
когато отделен краен ползвател 
изрично откаже да се възползва от 
цените за национални услуги спрямо 
регулирани роуминг услуги, в 
съответствие с параграф 3, таксите 
за тези регулирани роуминг услуги не 
превишават цените на дребно за 
роуминг, определени в членове 8, 10 и 
13. 
5. Доставчик на роуминг, желаещ да 
се възползва от настоящия член, 
нотифицира своята декларация и 
всяко двустранно или многостранно 
споразумение, по силата на което той 
изпълнява условията по точка 1, и 
всяко изменение в такова 
споразумение, до Службата на 
ОЕРЕС. Нотифициращият 
доставчик на роуминг включва в 
своята нотификация доказателство 
за съгласието с подобно 
нотифициране от страна на 
договорните партньори по 
нотифицираните двустранни или 
многостранни споразумения за 
роуминг. 
6. В периода от 1 юли 2014 г. до 30 
юни 2016 г. настоящият член се 
прилага по отношение на 
доставчиците на роуминг, които не 
отговарят на условията по параграф 
1, но отговарят на следните условия:
а) доставчикът на роуминг 
нотифицира своята декларация и 
всяко съответно двустранно или 
многостранно споразумение за 
роуминг на Службата до ОЕРЕС, 
като специално се позовава на 
настоящия параграф;
б) доставчикът на роуминг 
гарантира, чрез своите мрежи или в 
рамките на двустранни или 
многостранни споразумения за 
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роуминг с други доставчици на 
роуминг, че условията по букви в), г) и 
д) се спазват най-малко в 17 държави 
членки, които представляват 70 % от 
населението на ЕС;
в) доставчикът на роуминг и всички 
договорни партньори по смисъла на 
буква б) се задължават по отделно да 
предоставят и активно да предлагат 
не по-късно от 1 юли 2014 г. или от 
датата на нотификацията, в 
зависимост от това коя дата е по-
късната, най-малко един пакет за 
услуги на дребно с тарифен режим, 
при който използваните цени за 
местни услуги се прилагат както за 
местните услуги, така и за 
регулираните роуминг услуги в целия 
ЕС, все едно вторите се предоставят 
и ползват в местната мрежа;
г) доставчикът на роуминг и всички 
договорни партньори по смисъла на 
буква б) се задължават по отделно да 
предоставят и активно да предлагат 
не по-късно от 1 юли 2015 г. или от 
датата на нотификацията, в 
зависимост от това коя дата е по-
късната, тарифни режими при 
услугите на дребно, които към 1 
януари на същата година, се 
използват от най-малко 50 % от 
тяхната клиентела;
д) доставчикът на роуминг и всички 
договорни партньори по смисъла на 
буква б) се задължават по отделно да 
спазват, най-късно от 1 юли 2016 г., 
параграф 1, буква б) при всички свои 
пакетни услуги на дребно.
Доставчикът на роуминг и всички 
договорни партньори по смисъла на 
буква б), които се възползват от 
настоящия член, могат, като 
алтернатива на задължението, 
посочено в буква г), да се задължат, 
от 1 юли 2015 г. или от датата на 
нотификацията, в зависимост от 
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това коя дата е по-късна, всички 
допълнителни такси за роуминг, 
начислявани в допълнение към 
приложимите тарифи за местни 
услуги по различните им пакетни 
услуги на дребно, цялостно да не 
превишават с 50 % цените по 
въпросните пакети към 1 януари 
2015 г., независимо дали тези 
допълнителни такси се изчисляват 
въз основа на единици, като минути 
гласова телефония или мегабайти, на 
периоди, като дни или седмици 
роуминг, или на каквато и да е друга 
основа или комбинация от тях. 
Доставчиците на роуминг, които се 
позовават на тази точка доказват 
съответствие с изискването за 
намаление с 50 % пред националния 
регулаторен орган и му представят 
всички необходими доказателства, 
които им бъдат поискани.
Когато доставчик на роуминг, който 
се възползва от настоящия член, 
нотифицира своята декларация и 
всички съответни двустранни или 
многостранни споразумения за 
роуминг до Службата на ОЕРЕС, 
съгласно буква а) от първа алинея, и 
по този начин попадне в обхвата на 
настоящия параграф, 
нотифициращият доставчик на 
роуминг и всички договорни 
партньори по смисъла на буква б) са 
задължени да спазват съответните 
си задължения съгласно букви в), г) и 
д) на първа алинея, в това число всяко 
алтернативно задължение на 
посоченото в буква г) от същата 
алинея, най-малко до 1 юли 2018 г.
7. В периода от 1 юли 2014 г. до 30 
юни 2016 г. настоящият член се 
прилага по отношение на 
доставчиците на роуминг, които не 
отговарят на условията по параграф 
1, но отговарят на следните условия:
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а) доставчикът на роуминг 
нотифицира своята декларация и 
всяко съответно двустранно или 
многостранно споразумение за 
роуминг на Службата до ОЕРЕС, 
като специално се позовава на 
настоящия параграф;
б) доставчикът на роуминг 
гарантира, чрез своите мрежи или в 
рамките на двустранни или 
многостранни споразумения за 
роуминг с други доставчици на 
роуминг, че условията по параграф 1, 
буква а) се спазват в най-малко10 
държави членки, които 
представляват 30 % от населението 
на ЕС, не по-късно от 1 юли 2014 г. 
или от датата на нотифицирането, 
в зависимост от това коя дата е по-
късната;
в) доставчикът на роуминг 
гарантира, чрез своите мрежи или в 
рамките на двустранни или 
многостранни споразумения за 
роуминг с други доставчици на 
роуминг, че условията по параграф 1, 
буква а) се спазват в най-малко 14 
държави членки, които 
представляват 50 % от населението 
на ЕС, не по-късно от 1 юли 2015 г. 
или от датата на нотифицирането, 
в зависимост от това коя дата е по-
късната;
г) доставчикът на роуминг гарантира, 
чрез своите мрежи или в рамките на 
двустранни или многостранни 
споразумения за роуминг с други 
доставчици на роуминг, че условията 
по параграф 1, буква а) се спазват в 
най-малко17 държави членки, които 
представляват 70 % от населението 
на ЕС, не по-късно от 1 юли 2016 г.
Когато доставчик на роуминг, който 
се възползва от настоящия член, 
нотифицира своята декларация и 
всякакви съответни двустранни или 
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многостранни споразумения за 
роуминг до Службата на ОЕРЕС, 
съгласно буква а) от първа алинея, и 
по този начин попадне в обхвата на 
настоящия параграф, 
нотифициращият доставчик на 
роуминг и всички договорни 
партньори по смисъла на буква б) се 
задължават по отделно да спазват 
съответните си задължения, за да се 
съобразят с условията по параграф 1, 
буква а) най-малко до 1 юли 2018 г.
8. Доставчиците на роуминг 
договарят добросъвестно реда и 
условията за сключване на 
двустранни и многостранни 
споразумения за роуминг, при 
справедливи и разумни условия, 
имайки предвид, че подобни 
споразумения с други доставчици на 
роуминг следва да позволяват 
виртуалното разширяване на 
покритието на националната мрежа 
и устойчивото предоставяне от всеки 
от доставчиците на роуминг, 
възползващи се от настоящия член, 
на регулирани роуминг услуги на 
дребно на цените на съответните 
национални мобилни съобщителни 
услуги. 
9. Чрез дерогация от параграф 1 след 1 
юли 2016 г. настоящият член се 
прилага по отношение на 
доставчиците на роуминг, 
възползващи се от настоящия член, 
когато същите докажат, че са 
положили усилия добросъвестно да 
сключат или удължат срока на 
двустранни или многостранни 
споразумения за роуминг при 
справедливи и разумни условия във 
всички държави членки, в които все 
още не изпълняват условията по 
параграф 1, и не са успели да сключат 
двустранно или многостранно 
споразумение за роуминг с доставчик 
на роуминг в една или повече държави 



PE524.526v01-00 262/282 AM\1010616BG.doc

BG

членки, при условие че отговарят на 
изискването за минимално покритие 
по параграф 6, буква б) и спазват 
всички други съответни разпоредби на 
настоящия член. В такива случаи 
доставчиците на роуминг, 
възползващи се от настоящия член, 
продължават усилията си за 
намиране на разумни условия за 
сключване на споразумение за роуминг 
с доставчик на роуминг от която и да 
е непредставена държава членка.
10. Когато на алтернативен 
доставчик на роуминг вече е 
предоставена възможност да 
обслужва потребителите на 
национален доставчик съгласно член 
4, параграф 1, и същият вече е 
направил необходимите за това 
обслужване инвестиции, член 4, 
параграф 7 не се прилага спрямо този 
национален доставчик за преходен 
период от три години. Преходният 
период не засяга задължението да се 
спазва всеки по-дълъг договорен срок, 
по който е постигната договореност 
с алтернативния доставчик на 
роуминг.
11. Настоящият член не засяга 
прилагането на правилата на ЕС 
относно конкуренцията спрямо 
двустранните и многостранните 
споразумения за роуминг.“

Or. en

Изменение 327
Кристиан Енстрьом

Предложение за регламент
Член 37 – точка 4
Регламент (ЕО) № 531/2012
Член 4 а – параграф 3
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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

Or. en

Изменение 328
Кристиан Енстрьом

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

Текст в сила Изменение

4а) Член 7 се заменя със следното:
1. Считано от 01 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 

„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 
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терминиране на повикването, не 
превишава 0,14 EUR на минута.

терминиране на повикването, не 
превишава 0,10 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 0,04 EUR на 1 юли 2014 г. 
и остава 0,04 EUR до 30 юни 2022 г., без 
да се засягат разпоредбите на член 19.

3. Средната цена на едро, посочена в 
параграф 1, се изчислява, като се 
разделят получените общи приходи от 
роуминг на едро на общия брой минути 
роуминг на едро, реално използвани от 
съответния оператор за предоставянето 
на роуминг повиквания на едро в 
рамките на Съюза за съответния период, 
изчислено на база секунда, коригирано 
така, че да се вземе предвид 
възможността за оператора на 
посетената мрежа да прилага
първоначален минимален период на 
таксуване, който не надвишава 30 
секунди.“

3. Средната цена на едро, посочена в 
параграф 1, се изчислява, като се 
разделят получените общи приходи от 
роуминг на едро на общия брой минути 
роуминг на едро, реално използвани от 
съответния оператор за предоставянето 
на роуминг повиквания на едро в 
рамките на Съюза за съответния период, 
изчислено на база секунда.
Операторът на посетената мрежа няма 
да прилага първоначален минимален 
период на таксуване.“

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:EN:PDF)

Изменение 329
Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн

Предложение за регламент
Член 37 — точка 4а (нова)
Регламент (ЕС) № 531/2012
Член 7 – параграфи 1 и 2
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Текст в сила Изменение

4а. В член 7, параграфи 1 и 2 се 
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.

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:EN:PDF)

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 изкривявания на пазара. Следователно цените на едро за гласови 
повиквания следва допълнително да бъдат намалени, за да се създадат условия за по-
голяма конкуренция.
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Изменение 330
Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн

Предложение за регламент
Член 37 – точка 4б (нова)
Регламент (ЕС) № 531/2012
Член 7a (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 местно 
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 
аномално или измамно ползване.“

Or. en

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
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Изменение 331
Кристиан Енстрьом

Предложение за регламент
Член 37 – точка 5 – буква а
Регламент (ЕС) № 531/2012
Член 8 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Считано от 01 юли 2013 г., цената на 
дребно (без ДДС) по Евротарифата за 
гласови услуги, която един доставчик на 
роуминг може да определи за своите 
роуминг клиенти за предоставяне на 
регулирано роуминг повикване, може да 
е различна за всяко роуминг повикване, 
но не превишава 0,24 EUR на минута за 
всяко изходящо повикване или
0,07 EUR на минута за всяко входящо 
повикване. Максималната цена на 
дребно за изходящи повиквания се 
понижава до 0,19 EUR от 1 юли 2014 г. 
От 1 юли 2014 г. доставчиците на 
роуминг не таксуват входящите 
повиквания за своите клиенти в 
роуминг, без да се засягат мерките, 
взети за предотвратяване на 
неправилни или измамнически 
практики. Без да се засяга член 19, 
максималните цени на дребно по 
Евротарифата за гласови услуги се 
запазват до 30 юни 2017 г.

„2. Считано от 1 юли 2012 г., цената на 
дребно (без ДДС) по Евротарифата за 
гласови услуги, която един доставчик на 
роуминг може да определи за своите 
роуминг клиенти за предоставяне на 
регулирано роуминг повикване, може да 
е различна за всяко роуминг повикване, 
но не превишава 0,15 EUR на минута за 
всяко изходящо повикване или 
0,05 EUR на минута за всяко входящо 
повикване. Максималната цена на 
дребно за изходящи повиквания се 
понижава до 0,1 EUR от 1 юли 2014 г., а 
максималната цена на дребно за 
входящи повиквания се понижава на 
0,07 EUR на 1 юли 2013 г. и на 
0,03 EUR на 1 юли 2014 г. Без да се 
засяга член 19, максималните цени на 
дребно по Евротарифата за гласови 
услуги се запазват до 30 юни 2017 г.“

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:EN:PDF)

Изменение 332
Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн

Предложение за регламент
Член 37 – точка 5 – буква а
Регламент (EС) № 531/2012
Член 8 – параграф 2 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Считано от 1 юли 2013 г. цената на 
дребно (без ДДС) по евротарифата за 
гласова телефония, която доставчик на 
роуминг може да начислява на своите 
ползващи роуминг клиенти за свързване 
на регулирано роуминг повикване, може 
да е различна за всяко роуминг 
повикване, но не надвишава 0,24 EUR 
на минута за всяко изходящо повикване 
или 0,07 EUR на минута за всяко 
входящо повикване. Максималната цена 
на дребно за изходящи повиквания се 
понижава до 0,19 EUR от 1 юли 2014 г.
От 1 юли 2014 г. доставчиците на 
роуминг не таксуват входящите 
повиквания за своите клиенти в 
роуминг, без да се засягат мерките, 
взети за предотвратяване на 
неправилни или измамнически 
практики. Без да се засяга член 19,
максималните цени на дребно по 
евротарифата за гласова телефония се 
запазват до 30 юни 2017 г.

2. Считано от 1 юли 2013 г. цената на 
дребно (без ДДС) по евротарифата за 
гласова телефония, която доставчик на 
роуминг може да начислява на своите 
ползващи роуминг клиенти за свързване 
на регулирано роуминг повикване, може 
да е различна за всяко роуминг 
повикване, но не надвишава 0,24 EUR 
на минута за всяко изходящо повикване 
или 0,07 EUR на минута за всяко 
входящо повикване. Максималната цена 
на дребно за изходящи повиквания се 
понижава до 0,19 EUR от 1 юли 2014 г.
и на 0,15 EUR на 1 юли 2015 г., а 
максималната цена на дребно за 
входящите повиквания се понижава на 
0,05 EUR на 1 юли 2014 г. и на 
0,03 EUR на 1 юли 2015 г.
Максималните цени на дребно по 
евротарифата за гласова телефония се 
запазват до 30 юни 2016 г. От 1 юли 
2016 г. доставчиците на роуминг не 
таксуват входящите повиквания за 
своите клиенти в роуминг, без да се 
засягат мерките, взети за 
предотвратяване на неправилни или 
измамнически практики.

Or. en

Изменение 333
Кристиан Енстрьом

Предложение за регламент
Член 37 – точка 5 – буква б
Регламент (EС) № 531/2012
Член 8 – параграф 2 – алинея 3

Текст в сила Изменение

б) Третата алинея се заменя със 
следното:

заличава се
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„Всеки доставчик на роуминг таксува 
своите клиенти в роуминг за 
свързването на всяко регулирано 
роуминг повикване, за което се 
прилага евротарифа за гласова 
телефония при отчитане на база 
секунда.“

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:EN:PDF)

Изменение 334
Кристиан Енстрьом

Предложение за регламент
Член 37 – точка 5 – буква – бa (нова)
Регламент (EС) № 531/2012
Член 8 – параграф 2 – алинея 4

Текст в сила Изменение

ба) четвърта алинея се заменя със 
следното:

Доставчикът на роуминг може да 
прилага първоначална минимален 
период за таксуване до 30 секунди към 
изходящите повиквания, към които се 
прилага Евротарифа за гласови услуги. 

„Доставчикът на роуминг не може да 
прилага първоначален минимален 
период за таксуване към изходящите 
повиквания, към които се прилага 
Евротарифа за гласови услуги.“

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:EN:PDF)

Изменение 335
Кристиан Енстрьом

Предложение за регламент
Член 37 – точка 5а (нова)
Регламент (EС) № 531/2012
Член 9 – параграф 1
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Текст в сила Изменение

5а) Член 9, параграф 1 се заличава;
„1. Считано от 1 юли 2012 г. 
средната цена на едро, която 
операторът на посетена мрежа 
може да начисли за предоставянето 
на регулирано SMS съобщение при 
роуминг, генерирано в тази посетена 
мрежа, не превишава 0,03 EUR на SMS 
съобщение. Максималната средна 
цена на едро се понижава на 0,02 EUR 
на 1 юли 2013 г., като остава 0,02 EUR 
до 30 юни 2022 г., без да се засягат 
разпоредбите на член 19.“

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:EN:PDF)

Изменение 336
Кристиан Енстрьом

Предложение за регламент
Член 37 – точка 5б (нова)
Регламент (EС) № 531/2012
Член 10 – параграф 2

Текст в сила Изменение

5б) Член 10, параграф 2 се заменя със 
следния текст:

2. Считано от 1 юли 2012 г., цената на 
дребно (без ДДС) по Евро-SMS 
тарифата, която доставчик на роуминг 
може да определи за свой роуминг 
клиент за регулирано SMS съобщение 
при роуминг, изпратено от този клиент, 
може да е различна за всяко регулирано 
SMS съобщение при роуминг, но не 
надвишава 0,09 EUR. Тази максимална 
цена се понижава на 0,08 EUR на 1 юли 
2013 г. и на 0,06 EUR на 1 юли 2014 г., 
като остава 0,06 EUR до 30 юни 

„2. Считано от 1 юли 2012 г., цената на 
дребно (без ДДС) по Евро-SMS 
тарифата, която доставчик на роуминг 
може да определи за свой роуминг 
клиент за регулирано SMS съобщение 
при роуминг, изпратено от този клиент, 
може да е различна за всяко регулирано 
SMS съобщение при роуминг, но не 
надвишава 0,07 EUR. Тази максимална 
цена се понижава на 0,05 EUR на 1 юли 
2014 г. и остава 0,05 EUR до 30 юни 
2017 г., без да се засягат разпоредбите 
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2017 г., без да се засягат разпоредбите 
на член 19.

на член 19“

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:EN:PDF)

Изменение 337
Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн

Предложение за регламент
Член 37 – точка 5б (нова)
Регламент (EС) № 531/2012
Член 10 – параграф 2

Текст в сила Изменение

5б) Член 10, параграф 2 се заменя със 
следния текст:

2. Считано от 1 юли 2012 г., цената на 
дребно (без ДДС) по Евро-SMS 
тарифата, която доставчик на роуминг 
може да определи за свой роуминг 
клиент за регулирано SMS съобщение 
при роуминг, изпратено от този клиент, 
може да е различна за всяко регулирано 
SMS съобщение при роуминг, но не 
надвишава 0,09 EUR. Тази максимална 
цена се понижава на 0,08 EUR на 1 юли 
2013 г. и на 0,06 EUR на 1 юли 2014 г., 
като остава 0,06 EUR до 30 юни 2017 г., 
без да се засягат разпоредбите на 
член 19.

„2. Считано от 1 юли 2013 г., цената на 
дребно (без ДДС) по Евро-SMS 
тарифата, която доставчик на роуминг 
може да определи за свой роуминг 
клиент за регулирано SMS съобщение 
при роуминг, изпратено от този клиент, 
може да е различна за всяко регулирано 
SMS съобщение при роуминг, но не 
надвишава 0,08 EUR. Тази максимална 
цена се понижава на 0,06 EUR на 1 юли 
2014 г. и на 0,04 EUR на 1 юли 2015 г., 
като остава 0,04 EUR до 30 юни 2016 г.“

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:EN:PDF)

Изменение 338
Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн

Предложение за регламент
Член 37 – точка 5в (нова)
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Регламент (EС) № 531/2012
Член 12 – параграф 1

Текст в сила Изменение

5в) Член 12, параграф 1 се заменя със 
следното:

„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.“

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:EN:PDF)

Изменение 339
Кристиан Енстрьом

Предложение за регламент
Член 37 – точка 5в (нова)
Регламент (EС) № 531/2012
Член 12 – параграф 1

Текст в сила Изменение

5в) Член 12, параграф 1 се заменя със 
следното:

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 

„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 
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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.

роуминг на данни чрез посетената 
мрежа, не превишава защитната граница 
от 10 EUR за гигабайт пренесени 
данни, като остава 10 EUR за гигабайт
пренесени данни до 30 юни 2022 г., без 
да се засягат разпоредбите на член 19.“

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:EN:PDF)

Изменение 340
Кристиан Енстрьом

Предложение за регламент
Член 37 – точка 5г (нова)
Регламент (EС) № 531/2012
Член 13 – параграф 2 – алинея 1

Текст в сила Изменение

5г) В член 13, параграф 2, първата 
алинея се заменя, както следва:

2. Считано от 1 юли 2012 г., цената на 
дребно (без ДДС) по Евротарифа за 
данни, която доставчик на роуминг 
може да начисли на своите роуминг 
клиенти за предоставяне на регулирана 
услуга за роуминг на данни, не 
превишава 0,70 EUR за потребен 
мегабайт. Максималната цена на дребно 
за потребени данни се понижава на 0,45 
EUR за потребен мегабайт на 1 юли 
2013 г.и на 0,20 EUR за потребен 
мегабайт на 1 юли 2014 г., като остава
0,20 EUR за потребен мегабайт до 30 
юни 2017 г., без да се засягат 
разпоредбите на член 19.

„2. Считано от 1 юли 2012 г., цената на 
дребно (без ДДС) по Евротарифа за 
данни, която доставчик на роуминг 
може да начисли на своите роуминг 
клиенти за предоставяне на регулирана 
услуга за роуминг на данни, не 
превишава 0,70 EUR за потребен 
мегабайт. Максималната цена на дребно 
за потребени данни се понижава на
20 EUR за потребен гигабайт на 1 юли 
2014 г., като остава 20 EUR за потребен
гигабайт до 30 юни 2017 г., без да се 
засягат разпоредбите на член 19.“

Or. en
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(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:EN:PDF)

Изменение 341
Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн

Предложение за регламент
Член 37 – точка 5г (нова)
Регламент (EС) № 531/2012
Член 13 – параграф 2 – алинея 1

Текст в сила Изменение

5г) В член 13, параграф 2, първата 
алинея се заменя, както следва:

2. Считано от 1 юли 2012 г., цената на 
дребно (без ДДС) по Евротарифа за 
данни, която доставчик на роуминг 
може да начисли на своите роуминг 
клиенти за предоставяне на регулирана 
услуга за роуминг на данни, не 
превишава 0,70 EUR за потребен 
мегабайт. Максималната цена на дребно 
за потребени данни се понижава на 
0,45 EUR за потребен мегабайт на 1 юли 
2013 г.и на 0,20 EUR за потребен 
мегабайт на 1 юли 2014 г., като остава 
0,20 EUR за потребен мегабайт до 
30 юни 2017 г., без да се засягат 
разпоредбите на член 19.

„2. Считано от 1 юли 2013 г., цената на 
дребно (без ДДС) по Евротарифа за 
данни, която доставчик на роуминг 
може да начисли на своите роуминг 
клиенти за предоставяне на регулирана 
услуга за роуминг на данни, не 
превишава 0,45 EUR за потребен 
мегабайт. Максималната цена на дребно 
за потребени данни се понижава на 
0,20 EUR за потребен мегабайт на 1 юли 
2014 г.и на 0,10 EUR за потребен 
мегабайт на 1 юли 2015 г., като остава 
0,10 EUR за потребен мегабайт до 
30 юни 2016 г.“

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:EN:PDF)

Изменение 342
Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн

Предложение за регламент
Член 37 – точка 8
Регламент (EС) № 531/2012
Член 19
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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 
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 
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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:
„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.“

Or. en

Изменение 343
Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн

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

Текст в сила Изменение

8а) Член 19 се заменя със следното:
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„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 публична консултация, представя 
доклад на Европейския парламент и на 
Съвета по въпроса дали да се промени 
срокът или да се преразгледа 
равнището на 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 ЕС 
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 

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 
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карти и клиенти с абонамент, както и в 
качеството и бързината на тези услуги;

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 
за национални и роуминг услуги;

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 
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 

2. Ако докладът, посочен в параграф 2, 
покаже, че е налице необходимост от 
промяна на срока или преразглеждане 
на равнището на максималните цени 
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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:

на едро, Комисията прави подходящо 
предложение към Европейския 
парламент и Съвета, за да се преодолее 
тази ситуация.

а) да се предвидят допълнителни 
технически и структурни мерки;

Ако докладът, посочен в параграф 3,
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, 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, 
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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.

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.“

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:EN:PDF)

Изменение 344
Кристиан Енстрьом
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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

Or. en

Изменение 345
Евелин Гебхарт, Петра Камереверт

Предложение за регламент
ПРИЛОЖЕНИЕ II

Текст, предложен от Комисията Изменение

МИНИМАЛНИ ПАРАМЕТРИ НА 
ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПРОДУКТИ ЗА 
ВРЪЗКА С ГКУ

заличава се

Мрежови елементи и свързаната с 
това информация
— описание на продукта за връзка, 
който се предоставя по стационарна 
мрежа, включително технически 
характеристики и възприемане на 
всички съответни стандарти.
Мрежови функционалности:
— споразумение за предоставяне на 
мрежова връзка, гарантиращо 
качеството на услугите от край до 
край, въз основа на общи определени 
параметри, които позволяват 
предоставяне най-малкото на 
следните класове услуги:
— гласова и видео телефония;
— излъчване на аудио-визуално 
съдържание; както и
— приложения, чието функциониране 
зависи от преноса на данни.

Or. de
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