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Изменение 7
Sabine Verheyen

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) В своето съобщение до Европейския 
парламент, Съвета, Европейския 
икономически и социален комитет и 
Комитета на регионите „Европейският 
широколентов достъп: да инвестираме в 
стимулиран от цифровите технологии 
растеж“9 Комисията прави извода, че с 
оглед на решаващата роля на интернет 
ползите от него са много по-големи 
отколкото стимулите за частни 
инвестиции в по-бързи мрежи. 
Следователно в тази област е 
необходимо публично подпомагане, 
което обаче не трябва да нарушава 
неправомерно конкуренцията.

(4) В своето съобщение до Европейския 
парламент, Съвета, Европейския 
икономически и социален комитет и 
Комитета на регионите „Европейският 
широколентов достъп: да инвестираме в 
стимулиран от цифровите технологии 
растеж“9 Комисията прави извода, че с 
оглед на решаващата роля на интернет 
ползите от него са много по-големи 
отколкото стимулите за частни 
инвестиции в по-бързи мрежи. 
Следователно в тази област е 
необходимо публично подпомагане, 
особено в селските райони, което обаче 
не трябва да нарушава неправомерно 
конкуренцията.

Or. de

Изменение 8
Sabine Verheyen

Предложение за регламент
Съображение 6a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6а) Неутралността на мрежите е 
от съществено значение за едно 
отворено интернет пространство.

Or. de
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Изменение 9
Sabine Verheyen

Предложение за регламент
Съображение 9a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9а) По отношение на използването 
на публично-частни партньорства за 
предоставянето на високоскоростни 
широколентови услуги, особено в 
селските райони, е препоръчително с 
европейски средства да бъдат 
подпомагани публично-частни 
партньорства между регионални и 
местни органи на власт и малки и 
средни предприятия в областта на 
ИКТ, предоставящи публични ИКТ 
услуги, тъй като те могат да 
представляват устойчива основа за 
разширяване на местната 
компетентност и знание в целия ЕС.

Or. de

Изменение 10
Sabine Verheyen

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Значителни икономически и 
социални предимства, които 
инвеститорите не могат нито да 
оползотворят, нито да превърнат във
печалби, са свързани с по-високите 
скорости на широколентов достъп. 
Високоскоростните и 
свръхвисокоскоростните 
широколентови технологии са 
инфраструктура от ключово значение за 
развитието и разгръщането на 
цифровите услуги, които зависят от 

(10) Значителни икономически и 
социални предимства, които 
инвеститорите не могат нито да 
оползотворят, нито да превърнат в
печалби, са свързани с по-високите 
скорости на широколентов достъп. 
Високоскоростните и 
свръхвисокоскоростните 
широколентови технологии са 
инфраструктура от ключово значение за 
развитието и разгръщането на 
цифровите услуги, които зависят от 
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достъпността, скоростта, надеждността 
и устойчивостта на физическите мрежи. 
Разгръщането и разпространението на 
по-бързи мрежи дава възможност за 
новаторски услуги, възползващи се от 
по-високите скорости. За постигане на 
максимална синергия и взаимодействие 
между тези два компонента на 
цифровите телекомуникационни мрежи 
са необходими действия на равнище ЕС.

достъпността, скоростта, надеждността 
и устойчивостта на физическите мрежи. 
Разгръщането и разпространението на 
по-бързи мрежи, покриващи цялата 
територия, дава възможност за 
новаторски услуги, възползващи се от 
по-високите скорости. За постигане на 
максимална синергия и взаимодействие 
между тези два компонента на 
цифровите телекомуникационни мрежи 
са необходими действия на равнище ЕС.

Or. de

Изменение 11
Sabine Verheyen

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Разгръщането на 
свръхвисокоскоростния широколентов 
достъп ще бъде от полза особено за 
малките и средните предприятия, които 
често не са в състояние да се възползват 
от услуги като „изчислителните 
облаци“, които се основават на 
интернет, поради незадоволителното 
качество и скорост на съществуващите 
широколентови връзки. Това ще 
разгърне потенциала на МСП за 
значително повишаване на 
производителността.

(11) Иновативните интернет услуги, 
съвременните софтуерни и 
комуникационни приложения и 
мобилните устройства с достъп до 
интернет изискват непрекъснато 
повишаващи се скорости на пренос.
Разгръщането на 
свръхвисокоскоростния широколентов 
достъп ще бъде от полза особено за 
малките и средните предприятия и за 
културните и творческите
индустрии, които често не са в 
състояние да се възползват от услуги 
като „изчислителните облаци“, които се 
основават на интернет, поради 
незадоволителното качество и скорост 
на съществуващите широколентови 
връзки. Това ще разгърне потенциала на 
МСП, както и на културните и 
творческите индустрии, за значително 
повишаване на производителността.
Поради това целта следва да е 
създаване на свързаност с висока 
скорост на пренос, включително в 
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селските райони.

Or. de

Изменение 12
Sabine Verheyen

Предложение за регламент
Съображение 11a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11а) От съществено значение за 
доставката на услуги в селските 
райони е разширяването на мрежите 
за достъп, които позволяват 
свързването на отделните абонати.

Or. de

Изменение 13
Sabine Verheyen

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Разширяването на достъпа и 
запазването на богатото разнообразие от 
културно съдържание и данни, с които 
разполагат органите от публичния 
сектор в Европа, и предоставянето на 
възможности за тяхната повторна 
употреба, при пълно зачитане на 
авторското право и сродните му права, 
ще подхрани изобретателността и ще 
стимулира новаторството и 
предприемчивостта. Безпрепятственият 
достъп до повторно използваеми 
многоезични ресурси ще спомогне за 
преодоляване на езиковите бариери, 
които пречат на развитието на 
вътрешния пазар за онлайн услуги и 

(18) Разширяването на достъпа и 
запазването на богатото разнообразие от 
културно съдържание и данни, с които 
разполагат органите от публичния 
сектор в Европа, и предоставянето на 
възможности за тяхната повторна 
употреба, при пълно зачитане на 
авторското право и сродните му права, 
ще подхрани изобретателността и ще 
стимулира новаторството и 
предприемчивостта. Безпрепятственият 
достъп до повторно използваеми 
многоезични ресурси ще спомогне за 
преодоляване на езиковите бариери, 
които пречат на развитието на 
вътрешния пазар за онлайн услуги и 
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ограничават достъпа до знания. ограничават достъпа до знания.
Органите, отговорни за вземането на 
решения на национално, регионално и 
местно равнище, трябва освен това 
да имат възможност да определят 
сами как да се използва тяхната 
информация и да покриват голяма 
част от своите разходи, възникнали 
при изпълнението на обществените 
им задачи.

Or. de

Изменение 14
Sabine Verheyen

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) На Комисията следва да бъдат
делегирани правомощия за приемане на 
актове в съответствие с член 290 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз за изменение на 
приложението към настоящия регламент 
с цел съгласуването му с развитието в 
областта на информационните и 
комуникационните технологии. От 
особено значение е Комисията да 
провежда целесъобразни консултации 
при подготвителната си работа, 
включително на експертно ниво. Целта 
на това делегиране е да бъдат отчетени 
нови тенденции в развитието на 
технологията и пазара, нововъзникващи 
политически приоритети или 
възможности за полезни 
взаимодействия между различните 
инфраструктури, включително тези в 
областта на транспорта и енергетиката. 
Обхватът на делегираните правомощия 
е ограничен до промяната на 
описанието на проекти от общ интерес, 
добавянето на проект от общ интерес 

(21) На Комисията следва да бъдат 
делегирани правомощия за приемане на 
актове в съответствие с член 290 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз за изменение на 
приложението към настоящия регламент 
с цел съгласуването му с развитието в 
областта на информационните и 
комуникационните технологии. От 
особено значение е Комисията да 
провежда целесъобразни консултации 
при подготвителната си работа, 
включително на експертно ниво, както 
и на регионално и местно равнище. 
Целта на това делегиране е да бъдат 
отчетени нови тенденции в развитието 
на технологията и пазара, 
нововъзникващи политически 
приоритети или възможности за полезни 
взаимодействия между различните 
инфраструктури, включително тези в 
областта на транспорта и енергетиката. 
Обхватът на делегираните правомощия 
е ограничен до промяната на 
описанието на проекти от общ интерес, 
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или заличаването на изгубил актуалност 
проект от общ интерес в съответствие с 
предварително определени, ясни и 
прозрачни критерии.

добавянето на проект от общ интерес 
или заличаването на изгубил актуалност 
проект от общ интерес в съответствие с 
предварително определени, ясни и 
прозрачни критерии.

Or. de

Изменение 15
Sabine Verheyen

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) допринасят за икономическия растеж 
и подпомагат развитието на единния 
пазар, което води до подобряване на 
конкурентоспособността на 
европейската икономика, включително 
конкурентоспособността на малките и 
средните предприятия (МСП);

(1) допринасят за икономическия растеж 
и подпомагат развитието на единния 
пазар, и ускоряват цифровото 
приобщаване на цели 
необлагодетелствани в икономическо 
отношение райони, което води до 
подобряване на 
конкурентоспособността на 
европейската икономика, включително 
конкурентоспособността на малките и 
средните предприятия (МСП);

Or. de

Изменение 16
Sabine Verheyen

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) допринасят за внасянето на 
подобрения в живота на гражданите, 
икономиката и правителствата, чрез 
насърчаване на взаимосвързаността и на 
оперативната съвместимост на 
националните телекомуникационни 

(2) допринасят за внасянето на 
подобрения в живота на гражданите, 
икономиката и правителствата, чрез 
насърчаване на взаимосвързаността и на 
оперативната съвместимост на 
националните телекомуникационни 
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мрежи, както и на достъпа до такива 
мрежи;

мрежи, както и на достъпа до такива 
мрежи на приемливи цени;

Or. de

Изменение 17
Sabine Verheyen

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) стимулират общоевропейското 
разгръщане на високоскоростни и 
свръхвисокоскоростни широколентови 
мрежи, което на свой ред улеснява 
разработката и ползването на 
трансевропейски цифрови услуги;

(3) стимулират общоевропейското 
разгръщане на високоскоростни и 
свръхвисокоскоростни широколентови 
мрежи в съответствие с принципа на 
технологична неутралност, което на 
свой ред улеснява разработката и 
ползването на трансевропейски цифрови 
услуги;

Or. de

Изменение 18
Sabine Verheyen

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 5а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5а) се задължават да спазват 
принципите на неутралност на 
мрежата.

Or. de

Изменение 19
Sabine Verheyen
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Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) разгръщане на свръхбързи 
широколентови мрежи, осигуряващи 
скорост на предаване на данни от 
100 Mbps и повече;

а) разгръщане на покриващи цялата 
територия свръхбързи широколентови 
мрежи, осигуряващи скорост на 
предаване на данни от 100 Mbps и 
повече;

Or. de

Изменение 20
Sabine Verheyen

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) разгръщане на широколентови мрежи 
за свързване на островните и 
периферните райони, както и на 
районите-анклави с централните райони 
на Съюза, като се гарантира, че 
скоростите на предаване на данни в тези 
райони са достатъчни за осигуряването 
на широколентов достъп със скорост от 
30 Mbps и повече;

б) разгръщане на широколентови 
мрежи, по-специално на мрежи за 
достъп, за свързване на островните и 
периферните райони, както и на 
районите-анклави с централните райони 
на Съюза, като се гарантира, че 
скоростите на предаване на данни в тези 
райони са достатъчни за осигуряването 
на широколентов достъп със скорост от 
30 Mbps и повече;

Or. de

Изменение 21
Sabine Verheyen

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква га) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) подкрепа на публично-частни 
партньорства между регионални и 
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местни органи на власт и малки и 
средни предприятия в областта на 
ИКТ, предоставящи публични ИКТ 
услуги;

Or. de

Изменение 22
Malcolm Harbour

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки и/или други 
субекти, които отговарят за 
изпълнението на проектите от общ 
интерес или допринасят за тяхното 
прилагане, предприемат 
необходимите правни, 
административни, технически и 
финансови мерки съгласно 
съответните разпоредби от 
настоящия регламент.

заличава се

Or. en

Обосновка

С предложения текст изглежда се въвежда стриктно задължение за държавите 
членки, които отговарят за проекти от общ интерес, да прилагат мерки в 
съответствие със спецификациите, заложени в настоящия регламент. Например, по 
отношение на интелигентното отчитане това би означавало, че всяка държава 
членка, която внедрява уреди за интелигентно отчитане, ще бъде задължена да 
изпълнява изискванията, заложени в регламента. Това би било несъвместимо с 
директивите за електроенергията и природния газ от Третия енергиен пакет.

Изменение 23
Sabine Verheyen

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки и/или други 
субекти, които отговарят за 
изпълнението на проектите от общ 
интерес или допринасят за тяхното 
прилагане, предприемат необходимите 
правни, административни, технически и 
финансови мерки съгласно съответните 
разпоредби от настоящия регламент.

3. Държавите членки и/или други 
субекти, включително регионални и 
местни органи на власт, които 
отговарят за изпълнението на проектите 
от общ интерес или допринасят за 
тяхното прилагане, предприемат 
необходимите правни, 
административни, технически и 
финансови мерки съгласно съответните 
разпоредби от настоящия регламент.

Or. de

Изменение 24
Malcolm Harbour

Предложение за регламент
Приложение 1 – раздел 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Въвеждането на трансевропейски 
телекомуникационни мрежи, които 
ще помогнат за отстраняване на 
пречките за развитието на единния 
цифров пазар, се придружава от 
проучвания и действия в подкрепа на 
програмата. Те са следните:

заличава се

а) Новаторско управление, 
картографиране и услуги. Мерките за 
техническа помощ, когато са 
необходими за разгръщането и 
управлението, включват също 
планиране на проекта и 
инвестициите и проучвания на 
осъществимостта, в допълнение към 
инвестиционните мерки и 
финансовите инструменти. 
Картографирането на паневропейска 
инфраструктура за широколентов 
достъп ще доведе до текущото 
провеждане на подробни физически 
прегледи и документиране на 
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съответните обекти, анализ на права 
за пренос, оценки на потенциала за 
подобряване на съществуващи 
съоръжения и др. То следва да е в 
съответствие с принципите на 
Директива 2007/2/ЕО (директивата 
INSPIRE) и сродни инициативи в 
областта на стандартизацията. 
Мерките за техническа помощ могат 
също да подкрепят 
разпространението на успешни 
модели за инвестиции и разгръщане.
Тези действия могат да включват 
защита от климатичните влияния, 
за да бъдат оценени свързаните с 
климата рискове и да се гарантира 
устойчивостта на 
инфраструктурата на бедствия 
съгласно съответните изисквания, 
определени в законодателството на 
ЕС или в националното 
законодателство.
б) Действия за подпомагане и други 
мерки за техническо подпомагане. 
Тези действия са необходими за 
подготовката или подпомагането на 
изпълнението на проекти от общ 
интерес или за ускореното внедряване 
на резултатите от тях. Действията 
за подпомагане в областта на 
цифровите услуги стимулират и 
насърчават внедряването на нови 
инфраструктури за цифрови услуги, 
които могат да се окажат 
необходими или полезни вследствие 
на технологичното развитие, 
промените в съответните пазари или 
нови политически приоритети.

Or. en

Обосновка

Тези действия не са приоритет за субсидиране на равнище ЕС. Много по-
целесъобразно е финансирането от ЕС да се насочи към развитие, отколкото към 
картографиране/проучвания за осъществимост, които е по-удачно да се финансират 
на равнище отделна държава членка.
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Изменение 25
Malcolm Harbour

Предложение за регламент
Приложение 1 – раздел 2 – параграф 10 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Действията в рамките на проекта от общ 
интерес в областта на широколентовите 
мрежи, трябва независимо от 
използваната технология да:

Действията в рамките на проекта от общ 
интерес в областта на широколентовите 
мрежи трябва независимо от 
използваната технология, при доказана 
невъзможност на пазара да достави 
тази инфраструктура по търговски 
начин, да:

Or. en

Обосновка

Следва да е много ясно, че подкрепа ще бъде предоставяна само за области, в които 
пазарът не функционира.

Изменение 26
Malcolm Harbour

Предложение за регламент
Приложение 1 – раздел 3 – параграф 3 – алинея 4 – алинея 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ще бъдат разработени и разгърнати
канали за комуникация и платформи с 
цел да се подобри капацитетът на ЕС 
по отношение на подготвеността, 
информационния обмен, координацията 
и реагирането.

Подпомагането на разработването на
канали и платформи за комуникация в 
държавите членки следва да подобри 
капацитета на ЕС по отношение на 
подготвеността, информационния 
обмен, координацията и реагирането, 
като същевременно се отчитат 
съществуващите национални 
капацитети и инициативи.

Or. en
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Обосновка

Комисията следва да изпълнява подпомагаща роля и да отчита съществуващите 
капацитети и инициативи в държавите членки. Предлаганото изменение би изяснило 
този въпрос.

Изменение 27
Malcolm Harbour

Предложение за регламент
Приложение 1 – раздел 3 – параграф 3 – алинея 4 – алинея 2 – алинея 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Основната платформа за услуги ще се 
състои от мрежа от 
национални/правителствени екипи за 
незабавно реагиране при компютърни 
инциденти (CERTs), разполагащи най-
малко с набор от базови възможности. 
Мрежата ще служи като опорна 
структура за Европейската система за 
информационен обмен и 
предупреждаване (EISAS) за граждани 
на ЕС и МСП.

Основната платформа за услуги ще се 
състои от мрежа от 
национални/правителствени екипи за 
незабавно реагиране при компютърни 
инциденти (CERTs), разполагащи най-
малко с набор от базови възможности. 
Мрежата може да предоставя 
ограничен обем от информация на
Европейската система за 
информационен обмен и 
предупреждаване (EISAS) за граждани 
на ЕС и МСП.

Or. en

Обосновка

В доклада на ENISA от октомври 2011 г. относно изпълнението на Европейската 
система за информационен обмен и предупреждаване (EISAS) се констатира, че „от 
гледна точка на обхват, насоченост и ресурси експлоатационните условия на 
националните/правителствените екипи за незабавно реагиране при компютърни 
инциденти (CERTs) поставят под сериозно съмнение идеята, че може да се разчита 
на тях като централен възел и движеща сила за Европейската система за 
информационен обмен и предупреждаване (EISAS) в държавите членки“. Би било 
неподходящо националните/правителствените екипи за незабавно реагиране при 
компютърни инциденти (CERTs) да изграждат опорната структура на Европейската 
система за информационен обмен и предупреждаване (EISAS). По-важна роля следва 
да играят други организации, чиито клиенти са главно МСП и граждани.

Изменение 28
Malcolm Harbour
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Предложение за регламент
Приложение 1 – раздел 3 – параграф 3 – алинея 4 – алинея 2 – алинея 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) услуги за активно действие —
следене на развитието на 
технологията и разпространение и 
обмен на информация, свързана със 
сигурността; оценки на сигурността; 
предоставяне на насоки за сигурно 
конфигуриране на системите; 
предоставяне на услуги за откриване 
на проникване;

а) европейската система за 
информационен обмен и 
предупреждаване (EISAS) следва да 
предоставя на граждани и МСП от 
ЕС необходимите им знания и умения 
за защита на техните ИТ системи и 
информационни активи; създаването 
на мрежа от 
национални/правителствени екипи за 
незабавно реагиране при компютърни 
инциденти (CERTs) следва да 
подпомага обмена на информация и 
сътрудничеството между държавите 
членки;

Or. en

Обосновка

В доклада за изпълнението, изготвен от ENISA, се посочва, че такава подробна 
информация не би била полезна за МСП и гражданите. Точните подробности, 
свързани с услугите, следва да бъдат определени в хода на по-нататъшната работа 
на ENISA. Дейностите на мрежата от национални/правителствени екипи за 
незабавно реагиране при компютърни инциденти (CERTs) вероятно ще бъдат 
определени допълнително в регламента на Комисията относно сигурността в 
кибернетичното пространство по-късно тази година и не следва да бъдат 
разглеждани тук.

Изменение 29
Malcolm Harbour

Предложение за регламент
Приложение 1 – раздел 3 – параграф 3 – алинея 4 – алинея 2 – алинея 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) услуги за реагиране — действия при 
инциденти и реагиране; издаване на 
сигнали и предупреждения; анализ на 
уязвимостта и противодействие, 

заличава се
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реагиране на артефакти 
(висококачествени предупреждения за 
нов зловреден софтуер и други 
артефакти).

Or. en

Обосновка

В доклада за изпълнението, изготвен от ENISA, се посочва, че такава подробна 
информация не би била полезна за МСП и гражданите. Точните подробности, 
свързани с услугите, следва да бъдат определени в хода на по-нататъшната работа 
на ENISA. Дейностите на мрежата от национални/правителствени екипи за 
незабавно реагиране при компютърни инциденти (CERTs) вероятно ще бъдат 
определени допълнително в регламента на Комисията относно сигурността в 
кибернетичното пространство по-късно тази година и не следва да бъдат 
разглеждани тук.


