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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Относно Универсална услуга и номер за спешни повиквания „112”
(2010/2274(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид Директива 2002/22/EО на Европейския парламент и на Съвета от 7 
март 2002 г. относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с 
електронните съобщителни мрежи и услуги (Директива за универсалната услуга) 1, 

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 2006/2004 на Европейския парламент и на 
Съвета за сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагане на 
законодателството за защита на потребителите2,

– Директива 2002/136/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 
година за изменение на Директива 2002/22/ЕО относно универсалната услуга и 
правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги, 
Директива 2002/58/ЕО относно обработката на лични данни и защита на правото на 
неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации и 
Регламент (ЕО) № 2006/2004 за сътрудничество между националните органи, 
отговорни за прилагане на законодателството за защита на потребителите3, 

– като взе предвид Директива 2002/21/EО на Европейския парламент и на Съвета от 7 
март 2002 г. относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни 
мрежи и услуги (Рамкова директива) 4, 

– като взе предвид Директива 2002/19/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 7 
март 2002 г. относно достъпа до електронни съобщителни мрежи и услуги и тяхната 
инфраструктура и взаимосвързаността между тях (Директива за достъпа) 5, 

– като взе предвид Директива 2002/20/EО на Европейския парламент и на Съвета от 7 
март 2002 г. относно разрешението на електронните съобщителни мрежи и услуги6,

– като взе предвид Директива 2009/140/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
25 ноември 2009 г. за изменение на Директиви 2002/21/ЕО относно общата 
регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги, 2002/19/ЕО 
относно достъпа до електронни съобщителни мрежи и тяхната инфраструктура и 
взаимосвързаността между тях и 2002/20/ЕО относно разрешението на 
електронните съобщителни мрежи и услуги7, 

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 1211/2009 на Европейския парламент и на 

                                               
1 ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 51.
2 ОВ L 364, 9.12.2004 г., стр. 1.
3 ОВ L 337, 18.12.2009 г., стр. 11.
4 ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 33.
5 ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 7.
6 ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 21.
7 ОВ L 337, 18.12.2009 г., стр. 37.
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Съвета от 25 ноември 2009 г. за създаването на Орган на европейските регулатори в 
областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) и на Служба1,

– като взе предвид Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
12 юли 2002 г. относно обработката на лични данни и защита на правото на 
неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации2,

– като взе предвид обществената консултация, започната на 2 март 2010 г. от 
Комисията, относно бъдещите принципи на универсална услуга в областта на 
електронните съобщителни мрежи и услуги,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 20 септември 2010 г., озаглавено 
„Европейският широколентов достъп: да инвестираме в стимулиран от цифровите 
технологии растеж COM(2010) 0472,

– като взе предвид предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета 
за формулиране на първата програма за политика в областта на радиочестотния 
спектър (COM(2010)0471),

– като взе предвид препоръката на Комисията от 20 септември 2010 г. относно 
регулирания достъп до мрежи за достъп от следващо поколение (NGA),

– като взе предвид работния документ на Комитета за регулиране на съобщенията 
към Комисията, озаглавен „Широколентов достъп в ЕС: положението към 1 юли 
2010 г.”,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 25 август 2010 г., озаглавено 
„Доклад за напредъка на единния европейски пазар на електронни съобщения през 
2009 година (15-ти доклад) SEC(2010)630' (COM(2010)0253),

– като взе предвид четвъртото издание на „Индекс за развитие на пазарите на дребно 
– как пазарите да работят в полза на потребителите“, публикуван през октомври 
2010 г.,

– като взе предвид Решение 91/396/ЕИО на Съвета от 29 юли 1991 година относно 
въвеждането на единен европейски номер за спешни повиквания3,

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 717/2007 на Европейския парламент и на Съвета 
от 27 юни 2007 година относно роуминга в обществени мобилни съобщителни 
мрежи в рамките на Общността4, 

– като взе предвид проучването, озаглавено „Единният европейски номер 112 за 
спешни повиквания” (Флаш Евробарометър 314),

– като взе предвид работния документ на Комитета за регулиране на съобщенията 

                                               
1 ОВ L 337, 18.12.2009 г., стр. 1.
2 ОВ L 201, 31.7.2002 г., стр. 37.
3 ОВ L 217, 6.8.1991 г., стр. 31.
4 ОВ L 171, 29.6.2007 г., стр. 32.
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към Комисията, озаглавен „Прилагане на европейския номер за спешни повиквания 
112 – резултати от четвъртия кръг за събиране на данни” (10 февруари 2011 г.),

– като взе предвид своята декларация относно европейския номер за спешни 
повиквания 1121,

– като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на 
потребителите и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните (A7-0000/2011),

А. като има предвид, че Директивата за универсалната услуга (USD) предотвратява 
социалното изключване, като гарантира на гражданите в селските и най-
отдалечените райони или на домакинствата с нисък доход достъп до основни и 
съществени телекомуникационни услуги,

Б. като има предвид, че универсалната услуга се определя като „минимален набор от 
услуги с определено качество, до които крайните потребители имат достъп на 
достъпна цена в контекста на конкретните национални условия, без това да 
нарушава конкуренцията”,

В. като има предвид, че все още не е възможно да бъде направена оценка на 
прилагането на преработената Директива за универсалната услуга, тъй като срокът 
за въвеждане в националното законодателство е 25 май 2011 г., а три годишният 
период, необходим преди извършване на оценката, едва е започнал,

Г. като има предвид, че съществуващото законодателство само по себе си не може да 
доведе до положителни резултати за гражданите и че също така е необходимо 
извличането на максимални ползи от новите мерки посредством непрекъснатото 
извършване на мониторинг от страна на държавите-членки, а също така са 
необходими и усилия за подобряване на качеството, пълнотата и видимостта на 
информацията, 

Д. като има предвид, че единният пазар всъщност никога не може да бъде считан за 
завършен и че на него винаги ще бъде давана оценка в съответствие с обществените 
нужди и технологичното развитие, и че гаранциите за социална закрила, 
икономическо развитие и растеж следва да бъдат опазвани непрестанно, за да се 
гарантира, че единният пазар носи осезаеми ползи за гражданите,

Е. като има предвид, че стремежът към напредък е движещата сила и носителят на 
идеята и задачите, определени от законодателите в Европейския съюз; като има 
предвид, че предложенията за ново законодателство или за изменение на 
съществуващото трябва да отчитат фактическия опит и възможностите за 
прилагане; като има предвид, че законодателните адаптации трябва да се радват на 
ясна политическа подкрепа, потвърдена допълнително от обективна оценка на 
разходите и ползите като решаващ фактор,

Ж. като има предвид, че единственият номер, който може да бъде ползван във всички 
държави-членки на ЕС, за да бъде установена връзка със службите за спешна 
помощ, е Европейският номер за спешни повиквания „112”,  

                                               
1 ОВ C 219 E, 28.8.2008 г., стр. 92.
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Универсалната услуга и контекстът на новите развития
1. подчертава значението на задълженията за предоставяне на универсална услуга като 

спасителна мрежа за социално включване, когато пазарните сили сами по себе си не 
са успели да предоставят основни услуги за гражданите и предприятията;

2. подкрепя редовното извършване на оценки на подхода на ЕС към задълженията за 
предоставяне на универсална услуга в контекста на социалните, икономическите и 
технологичните развития, за да бъдат установени и въведени подходящи 
определения, които отразяват развитието на потребностите и водят до подобрение 
на качеството на услугите;

3. призовава ЕС да даде нови насоки за най-добро изпълнение и прилагане на 
преработената Директива за универсалната услуга, като се избягват нарушенията на 
пазара и същевременно на държавите-членки се дава възможността да приемат 
разпоредби, които са съобразени в по-голяма степен с техните национални условия;  

4. подкрепя целите на програмата в областта на цифровите технологии за
„широколентов достъп за всички” и изразява убеждението, че всеобщият достъп до 
широколентов интернет помага на гражданите и предприятията да извличат пълна 
полза от единния цифров пазар, по-специално чрез подобряване на социалното 
включване, създаване на нови възможности за новаторските в социално и 
екологично отношение предприятия, за работни места, растеж и нарастване на 
възможностите за трансгранична търговия;

5. подчертава, че съчетаването на политики и технологии може да стимулира 
развитието на нови онлайн услуги и приложения от страна на предприятията и 
обществените органи, като това от своя страна стимулира търсенето на по-бързи 
интернет връзки, увеличава възвръщаемостта на инвестициите в отворени 
широколентови мрежи и поради това насърчава публично-частните партньорства;

6. подчертава, че универсалната услуга не е право или основен двигател за постигане 
на целта „широколентов достъп за всички” поради необходимите големи 
инвестиционни разходи, като не е задължително те да могат да предоставят на 
потребителите значително подобрени услуги;

7. счита, че задълженията за предоставяне на универсална услуга в крайна сметка биха 
могли да се превърнат в допълнителен стимул за разработването на широколентови 
технологии; 

8. призовава Комисията да завърши продължаващата оценка на въздействието и да 
предостави на законодателите надеждни данни относно сегашното състояние на 
приемането, очакваното търсене и подобрение на задълженията за предоставяне на 
универсална услуга чрез широколентов интернет и, накрая, анализ на най-
ефективния пакет за финансиране за държавите-членки, потребителите и 
предприятията за представянето на задълженията за предоставяне на универсална 
услуга; 

9. призовава Комисията, успоредно и в сътрудничество с националните регулаторни 
органи (НРО) да следи внимателно пазарите, за да гарантира, че тези държави, 
които вече са в състояние или желаят да предоставят задължения за предоставяне на 
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универсална услуга в целия диапазон на широколентовите технологии и скорости, 
могат да сторят това, без всъщност да създават нарушения на пазара; 

10. приветства решението на Комисията да извърши задълбочено проучване за 
предоставянето на интернет услуги след публикуването на четвъртото издание на 
индекса за развитие на пазарите на дребно; 

11. призовава Комисията и държавите-членки, с помощта на НРО, да проучат 
възможностите за еднакво прилагане на задълженията за предоставяне на 
универсална услуга, което би гарантирало достъпа за уязвими групи не само чрез 
въвеждане на специално терминално оборудване и тарифи, но също чрез 
предоставянето на подходяща информация и действителен потребителски избор по 
отношение на предлаганите услуги и обслужването след продажбата;

Единен европейски номер 112 за спешни повиквания
12. подчертава, че номер 112 може да бъде животоспасяващ и да повиши защитата на 

гражданите на ЕС;
13. при все това изразява съжаление, че европейският номер 112 за спешни повиквания 

далеч не е разгърнал всички свои възможности; съответно счита, че все още трябва 
да бъдат предприети необходимите действия с оглед на неговото разпознаване от 
гражданите, наред с други въпроси във връзка с технологиите и подобряването на 
координацията;

14. настоятелно призовава Европейската комисия и на държавите-членки да полагат 
съвместни и по-усърдни усилия за повишаване на осведомеността на 
обществеността относно съществуването и функциите на номер 112;

15. призовава държавите-членки да подобрят точността и надеждността на 
информацията за местоположението на обаждащия се в съответствие с новите 
правила на ЕС за телекомуникациите и да усъвършенстват своята технология, за да 
постигнат автоматично локализиране; 

16. изисква да се осигури финансиране и да се подкрепят научноизследователски 
проекти, за да се гарантира разработването на възможно най-добрите технологии за 
локализиране на обаждащия се, включително чрез интернет телефония, и 
следователно подкрепя развитието на следващо поколение стандарти и регулации; 

17. счита, че чрез правни разпоредби, интернет обажданията следва да бъдат 
превърнати в задължителна услуга;

18. подчертава важността на по-доброто координиране между органите за реакция при 
спешни ситуации както на национално, така и на трансгранично/ЕС равнище, за да 
се постигне възможно най-високо ниво на ефективност;

19. призовава Комисията да определи изисквания за надеждност и да установи 
показатели за незабавна реакция под формата на задачи за ефективност; 

20. препоръчва обмен на най-добри практики особено по отношение на използването на 
единен оператор, които да поема обаждането и да използва преводачески услуги, 
които биха могли да помогнат на хора, които не говорят езика на страната, в която 
използват службите за спешна помощ; 
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21. подчертава необходимостта да се гарантира достъпът на хора с различни видове 
увреждания и на уязвимите групи до номер 112 и настоятелно призовава за 
стандартизирането на достъпа на тези хора до номер 112;  

22. призовава Комисията да извърши проучване на постиженията в работата на номер 
112 и на сътрудничеството между съответните органи, с цел подобряване на тази 
услуга; 

23. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета 
и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите-членки.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

ЦЕЛИ НА ДОКЛАДА

Докладът цели оценяването на последните развития, свързани с основното схващане за 
универсална услуга така, както то е заложено в Директивата за универсалната услуга и 
в контекста на последните развития, в това число универсалния достъп до 
широколентови услуги, координация на подходите и финансиране, при отчитане на 
конкретните нужди на уязвимите лица и потребителите с увреждания. Докладът се 
съсредоточава върху Единния европейски номер 112 за спешни повиквания, въведен, за 
да позволи на гражданите да се обръщат към услугите в спешни случаи, като използват 
един и същи телефон навсякъде в рамките на ЕС. 

КОНТЕКСТ

Директивата за универсалната услуга

Либерализирането на сектора на телекомуникациите в края на 90-те години беше 
придружено от разпоредби за универсалната услуга, за да действа като мрежа за 
сигурност, там където пазарът не доставяше сам по себе си основни услуги. Целта беше 
да се предотврати социалното изключване, като се гарантира на гражданите в селските 
и най-отдалечените райони или на домакинствата с ниски доходи достъп до основните 
и най-важни телекомуникационни услуги. 

Директива 2002/22/ЕО определя максималния набор от услуги с определено качество, 
до които крайните потребители имат достъп на цена, която е достъпна в светлината на 
конкретните национални условия, без това да нарушава конкуренцията. Директивата 
също така установява задължения по отношение на предоставянето на някои 
задължителни услуги. Действащите разпоредби в ЕС изискват от държавите-членки да 
гарантират, че гражданите трябва да могат да се свържат към публичната телефонна 
мрежа на определен обект и да имат достъп до обществени телефонни услуги за пренос 
на глас и данни с функционален достъп до интернет. Директивата изисква също от 
държавите-членки да гарантират, че потребителите имат достъп до справочни услуги и 
указатели, обществени телефони и специални мерки, ако са с увреждания. 

Държавите-членки могат да определят едно или повече предприятия, които да 
гарантират разходно-ефективно предоставяне на универсална услуга в част или на 
цялата си територия. Това определяне трябва да бъде извършено по ефикасен, 
обективен, прозрачен и недискриминиращ начин. За финансирането на задължението за 
универсална услуга държавите-членки могат да решат да въведат механизъм за 
обезщетяване на предприятието за определените нетни разходи, при наличието на 
прозрачни условия от публични фондове и/или да споделят нетните разходи по 
задълженията между доставчиците на мрежите за електронни комуникации и услуги.

Комисията преразглежда обхвата на Директивата за универсалната услуга на всеки 3 
години. Преразглеждането от 2009 г., което ще започне да се прилага от 25 май 2011 г., 
въведе наред с другото „осигуряване на интернет свобода“, което предвижда 
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задължение за спазване на основните права и свободи на гражданите за всички мерки, 
предприети от държавите-членки с оглед достъпа или използването на услуги и 
приложения чрез телекомуникационните мрежи.

Директивата за универсалната услуга ни дава обосновка за необходимостта от 
редовното й преразглеждане. В Приложение V, е изрично записано: 
Когато решава дали да промени или усъвършенства обхвата на задълженията за 
предоставяне на универсална услуга, Комисията взема предвид следните елементи:
- дали специфичните услуги се предлагат на по-голямата част от потребителите и се 
използват от тях и дали липсата или не използването на услугите от малка част от 
потребителите води до социална изолация, и  
- дали предлагането и използването на специфичните услуги води до обща нетна полза 
за всички потребители, така че да се налага публична намеса, когато специфичните 
услуги не се предлагат на гражданите при обичайни търговски обстоятелства? 

Обществена консултация относно универсалната услуга

През март 2010 г. Европейската комисия започна процедура на обществена 
консултация по въпроса какъв е най-добрият подход, за да се гарантира осигуряването 
на основни телекомуникационни услуги за всички граждани на ЕС. Консултацията 
целеше също така да извърши оценка дали е необходимо в ерата на цифровизацията да 
се актуализират настоящите правила и определения и, по-специално, дали следва да 
бъдат разширени, за да обхванат широколентовия достъп. Консултацията също така 
разглеждаше баланса между координиран отговор на равнище ЕС и необходимостта от 
национална гъвкавост и финансирането на универсалната услуга (помощ от сектора на 
телекомуникациите, за да се гарантира широколентово покритие, или публична 
намеса). 

Без да накърнява важността на цифровата епоха, която се разгръща пред очите ни, и 
като изразява вярата си в насърчаването на всички политики, стимулиращи по-доброто 
приспособяване на гражданите към изискванията на времето, докладчикът счита, че 
трябва да се внимава да не се наложи допълнителна тежест на гражданите вместо те да 
бъдат подпомогнати.   

Въпроси, свързани с широколентовия достъп: насърчаване на инвестициите и 
онлайн услугите 

В стратегията „Европа 2020“ бе подчертана важността на разгръщането на 
широколентовия достъп, за да се спомогне за социалното приобщаване и 
конкурентоспособността в ЕС. В нея бе потвърдена целта да се предостави основен 
широколентов достъп на всички европейци до 2013 г., като стремежът е да се 
гарантира, че до 2020 г. всички европейци ще имат много по-бърз достъп до интернет 
със скорост над 30 Mbps и 50% или повече от европейските домакинства ще използват 
връзка с интернет със скорост над 100 Mbps. 

За да се постигне тази цел, Програмата за цифрови технологии за Европа призова за 
цялостна политика, основана на комбинация от технологии. Програмата за цифрови 
технологии очертава по-точно седем приоритетни области на действие: създаване на 
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единен пазар на цифровите технологии, по-добра оперативна съвместимост, укрепване 
на доверието и сигурността в интернет, много по-бърз достъп до интернет, повече 
инвестиции в научни изследвания и развойна дейност, повишаване на грамотността в 
областта на цифровите технологии и приобщаване към тях, както и използване на 
информационните и комуникационни технологии за преодоляване на 
предизвикателствата пред обществото като изменението на климата и застаряващото 
население. 

В тази рамка три допълнителни мерки за улесняване на разгръщането и възприемането 
на широколентовия достъп с висока и свръхвисока скорост в ЕС бяха одобрени от 
Комисията през септември 2010 г.: (i) препоръка на Комисията относно регулирания 
достъп до мрежите за достъп от следващо поколение, (ii) предложение за решение за 
създаване на програма за политиката в областта на радиочестотния спектър (за да се 
гарантира, наред с другото, че е налице радиочестотен спектър за широколентов 
достъп) и (iii) съобщение относно широколентовия достъп, очертаващо най-добрите 
начини за насърчаване на публичните и частните инвестиции в мрежи с висока и 
свръхвисока скорост. 

По отношение на широколентовия достъп в Съобщението държавите-членки се 
призовават да представят оперативни планове в областта на широколентовия достъп за 
мрежи с висока и свръхвисока скорост, съдържащи конкретни мерки за изпълнение, в 
съобщението се предоставят насоки относно начините за намаляване на 
инвестиционните разходи и се посочва как публичните органи могат да подпомагат 
инвестициите в широколентов достъп, включително по-добро използване на средствата 
от ЕС. В съобщението се обявяват и плановете на Европейската комисия и на 
Европейската инвестиционна банка за изработване на инструменти за финансиране на 
широколентовия достъп. 

Като се има предвид, че държавите-членки, които успяха да въведат в употреба 
напредничави технологии, следва да служат като примери за добри практики, е 
необходимо да се отчетат характерните особености на всяка от държавите-членки по 
отношение на географската морфология, които са пряко свързани с развитието на 
електронните технологии, или тяхното финансово положение, за да име се позволи да 
разполагат с необходимата гъвкавост за прилагането на най-подходящите правила. 
Синергиите, които биха били полезни за най-доброто прилагане на новите технологии, 
следва да бъдат приветствани и насърчавани.    

Единен европейски номер 112 за спешни повиквания

Единният европейски номер за спешни повиквания (112) беше въведен през 1991 г. с 
решение на Съвета на министрите на ЕС, той е обект и на Директивата за 
универсалната услуга (член 26), в която, след преразглеждането през 2009 г. (пакетът за 
далекосъобщенията), се постановява:

 достъп до всички далекосъобщителни услуги, чрез които се осъществяват 
повиквания към националните номерационни планове

 по-добър достъп до службите за спешна помощ на хората с увреждания
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 отговаряне и обработка на повиквания към националните номерационни 
планове, без позоваване на технологичните възможности

 засилване на задължението за информация относно местоположението на автора 
на повикването и повишаване на критериите за точност и надеждност

 осведоменост, специално насочена към пътуващите. 

Европейският парламент, както и много заинтересовани страни многократно 
подчертаха необходимостта от повишаване на осведомеността относно номер 112, 
както и лошото качество на услугата, която се предоставя до момента на гражданите 
чрез номер 112.

Докладчикът счита, че това е необходимо, за де окаже на номер 112 подкрепата, която 
заслужава, с цел максимална полза за живота на гражданите, в противен случай би се 
стигнало до лишаването му от ползата, която носи.

Индекс за развитие на пазарите на дребно

Последното издание на Индекса за развитие на пазарите на дребно показва, че на 
равнище ЕС пазарът на далекосъобщенията изглежда е сред секторите с най-слаби 
резултати: от общо 50 включени пазари, фиксираните телефонни услуги заемат 41-во 
място, мобилните телефонни услуги са на 44-о място, а предоставянето на интернет 
услуги - 48-о място. 

По-специално далекосъобщенията са сред онези пазари, на които за потребителите е 
най-трудно да сравняват предложенията, срещат най-много проблеми и срещу които са 
били насочени най-много жалби. Услугите за достъп до интернет също показват много 
по-големи отклонения на цените в рамките на ЕС. Предоставянето на интернет услуги 
всъщност е на трето място по резултати сред всички пазари, гледано отзад напред, 
както и пазарът, на който най-голям процент от потребителите са срещнали проблеми и 
на който има големи отклонения на цените в рамките на ЕС. 

Поради това докладчикът приветства решението на Комисията да извърши задълбочено 
проучване за предоставянето на интернет услуги след публикуването на четвъртото 
издание на индекса за развитие на пазарите на дребно.


