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Изменение 24
Ангелика Ниблер

Предложение за регламент
Заглавие 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предложение за Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

ПРЕПОРЪКА НА ЕВРОПЕЙСКАТА 
КОМИСИЯ

относно мерки за намаляване на
разходите за разгръщане на 
високоскоростни електронни 
съобщителни мрежи

относно мерки за намаляване на 
разходите за разгръщане на 
високоскоростни електронни 
съобщителни мрежи

(текст от значение за ЕИП) (текст от значение за ЕИП)
(Настоящото изменение се отнася до 
целия текст.)

Or. de

Обосновка

В областта на вътрешния пазар се прилага споделена компетентност в 
съответствие с член 4, параграф 2, буква а) от ДФЕС. Освен това трябва да се вземе 
предвид принципът на пропорционалност съгласно член 5 от ДЕС. Целите на 
предвидените мерки могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от 
държавите членки. За тази цел не е необходимо да се приема мярка за хармонизиране 
или регламент на Европейския парламент и на Съвета.

Изменение 25
Джайлс Чичестър

Предложение за регламент
Заглавие 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предложение за Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА



PE519.832v01-00 4/114 AM\1005010BG.doc

BG

относно мерки за намаляване на 
разходите за разгръщане на 
високоскоростни електронни 
съобщителни мрежи

относно мерки за намаляване на 
разходите за разгръщане на 
високоскоростни електронни 
съобщителни мрежи

(текст от значение за ЕИП) (текст от значение за ЕИП)

Or. en

Обосновка

(Това изменение е приложимо за целия текст. Приемането му ще изисква съответни
промени навсякъде в текста.)

Изменение 26
Вернер Ланген, Херберт Ройл, Ангелика Ниблер

Предложение за регламент
Заглавие 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предложение за Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно мерки за намаляване на 
разходите за разгръщане на 
високоскоростни електронни 
съобщителни мрежи

относно мерки за намаляване на 
разходите за разгръщане на 
високоскоростни електронни 
съобщителни мрежи 

(текст от значение за ЕИП) (текст от значение за ЕИП)

Or. de

Обосновка

В контекста на принципите на субсидиарност и пропорционалност, предвидени в 
член 5 от ДЕС, настоящият текст следва да бъде приет под формата на директива. 
Формата на регламента възпрепятства необходимата гъвкавост по отношение на 
националните или регионалните особености, създава излишна бюрокрация и не взема 
предвид съществуващото законодателство в държавите членки. Поради това 
терминът „регламент“ следва и по-нататък да се замени с „директива“.

Изменение 27
Йенс Роде, Владко Тодоров Панайотов
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Предложение за регламент
Заглавие 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предложение за Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно мерки за намаляване на 
разходите за разгръщане на 
високоскоростни електронни 
съобщителни мрежи

относно мерки за намаляване на 
разходите за разгръщане на 
високоскоростни електронни 
съобщителни мрежи

(текст от значение за ЕИП) (текст от значение за ЕИП)

Or. en

Обосновка

Регламентът не взема предвид националните различия, включително равнището на 
конкуренция. ЕС следва да предостави на държавите членки гъвкавостта при 
прилагането на мерките по начин, който подхожда на националния им контекст.

Изменение 28
Гунар Хьокмарк

Предложение за регламент
Заглавие 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Предложение за Предложение за
РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно мерки за намаляване на 
разходите за разгръщане на 
високоскоростни електронни 
съобщителни мрежи

относно мерки за намаляване на 
разходите за разгръщане на 
високоскоростни електронни 
съобщителни мрежи

(текст от значение за ЕИП) (текст от значение за ЕИП)

Or. en
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Обосновка

Хоризонтални изменения, които заменят думата „регламент“ с „директива“ в целия 
текст. С цел да се увеличи максимално въздействието на предложението, от значение 
е държавите членки да могат да прилагат предложените разпоредби по гъвкав начин 
и в съответствие с националните обстоятелства. Правата на собственост, правата 
на собствениците на земя и местните строителни разрешения попадат в обхвата на 
националната компетентност и всяка предложена мярка трябва да зачита принципа 
на субсидиарност.

Изменение 29
Амелия Андерсдотер
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Заглавие 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Предложение за Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно мерки за намаляване на 
разходите за разгръщане на 
високоскоростни електронни 
съобщителни мрежи

относно мерки за намаляване на 
разходите за разгръщане на 
високоскоростни електронни 
съобщителни мрежи

(текст от значение за ЕИП) (текст от значение за ЕИП)
(Това изменение важи за целия текст.)

Or. en

Обосновка

Това изменение се прилага хоризонтално за целия текст. Сериозни притеснения на
собственици на електроенергийни мрежи, както и 14 отрицателни становища от 
национални парламенти на държави членки във връзка с опасения по отношение на 
субсидиарността по това досие, биха могли да накарат Парламента да постави под 
въпрос доколко към настоящия момент е разумно да се продължи с него под формата 
на регламент. Ясно е също така, че регламентът има всеобхватна цел да се заеме с 
решаването на специфични местни опасения. Информираността на местно равнище 
за значението на използването на ефектите на взаимодействие също изглежда вече 
достатъчно висока.
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Изменение 30
Амелия Андерсдотер
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Позоваване 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

след предаване на проекта на 
законодателния акт на националните 
парламенти,

като взе предвид становищата 
относно проекта на законодателния акт 
от националните парламенти,

Or. en

Обосновка

Тези становища са вече известни и документирани в базата данни IPEX.

Изменение 31
Пилар дел Кастильо Вера

Предложение за регламент
Съображение 1a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) Като се има предвид, че 
информационните и 
комуникационните технологии са в 
основата на цифровото общество и 
че понастоящем те допринасят за 
приблизително 20 % от годишния 
растеж на производителността в 
ЕС, за 4,5 % от БВП на ЕС и че 
генерират 25 % от частните 
инвестиции в научноизследователска 
и развойна дейност, като 
потенциално представляват 
извънреден фактор за растеж и 
заетост.

Or. en
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Изменение 32
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Осъзнавайки важността на 
разгръщането на високоскоростен 
широколентов достъп, държавите
членки потвърдиха амбициозните цели 
относно широколентовия достъп, 
определени в съобщението на 
Комисията до Европейския парламент, 
Съвета, Европейския икономически и 
социален комитет и Комитета на 
регионите „Програма в областта на 
цифровите технологии за Европа: 
цифровите технологии — двигателна 
сила на европейския икономически 
растеж“29 („Програма в областта на 
цифровите технологии“): 100 % 
покритие с широколентов достъп до 
2013 г. и увеличаване на скоростта на 
достъп до 30 Mbps за всички
домакинства, като най-малко 50 % от 
домакинства трябва да са абонирани 
за достъп до интернет със скорост над 
100 Mbps до 2020 г.

(2) Осъзнавайки важността на 
разгръщането на високоскоростен 
широколентов достъп, Европейският 
съюз и неговите държави членки
желаят да потвърдят амбициозните 
цели относно широколентовия достъп.
Съобщението на Комисията до 
Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален 
комитет и Комитета на регионите
„Програма в областта на цифровите 
технологии за Европа: цифровите 
технологии — двигателна сила на 
европейския икономически растеж“29

(„Програма в областта на цифровите 
технологии“) определя, че до 2020 г. 
всички европейци следва да имат
интернетдостъп със скорост над 
30 Mbps и 50 % или повече от 
европейските домакинства следва да са 
абонирани за достъп до интернет със 
скорост над 100 Mbps. Като се има 
предвид обаче бързото развитие на 
технологиите, което води до още по-
бързи интернет връзки, както и 
нарастващото търсене на 
електронни услуги, уместно е 
поставянето на по-амбициозни цели 
по отношение на скоростта на 
интернет връзката над 100 Mbps, 
като 50 % от домакинствата да 
имат достъп до 1 Gbps до 2020 г., 
както е заявено в резолюцията на 
Европейския парламент „Програмата 
в областта на цифровите технологии 
за растеж, мобилност и заетост: 
време е за ускорени действия“ 29а

__________________ __________________
29 COM(2010)245; Вж. също така 29 COM(2010)245; Вж. също така 
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прегледа на Програмата в областта на 
цифровите технологии, COM (2012) 784 
окончателен.

прегледа на Програмата в областта на 
цифровите технологии, COM (2012) 784 
окончателен.
29a (2013/2593(RSP))

Or. en

Изменение 33
Гунар Хьокмарк

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Осъзнавайки важността на 
разгръщането на високоскоростен 
широколентов достъп, държавите 
членки потвърдиха амбициозните цели
относно широколентовия достъп, 
определени в съобщението на 
Комисията до Европейския парламент, 
Съвета, Европейския икономически и 
социален комитет и Комитета на 
регионите „Програма в областта на 
цифровите технологии за Европа: 
цифровите технологии — двигателна 
сила на европейския икономически 
растеж“29 („Програма в областта на 
цифровите технологии“): 100 % 
покритие с широколентов достъп до 
2013 г. и увеличаване на скоростта на 
достъп до 30 Mbps за всички 
домакинства, като най-малко 50 % от 
домакинства трябва да са абонирани за 
достъп до интернет със скорост над 
100 Mbps до 2020 г.

(2) Осъзнавайки важността на 
разгръщането на високоскоростен 
широколентов достъп, държавите 
членки потвърдиха целите относно 
широколентовия достъп, определени в 
съобщението на Комисията до 
Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален
комитет и Комитета на регионите 
„Програма в областта на цифровите 
технологии за Европа: цифровите 
технологии — двигателна сила на 
европейския икономически растеж“29 
(„Програма в областта на цифровите 
технологии“): 100 % покритие с 
широколентов достъп до 2013 г. и 
увеличаване на скоростта на достъп до 
30 Mbps за всички домакинства, като 
най-малко 50 % от домакинства трябва 
да са абонирани за достъп до интернет 
със скорост над 100 Mbps до 2020 г. 
Посочва обаче, че предвид бързото 
развитие на технологиите, което 
води до още по-бързи интернет 
връзки, понастоящем е уместно, за 
всички домакинства от Съюза, 
насочването към интернет връзките 
над 100 Mbps, като 50 % от 
домакинствата да имат достъп до 
1 Gbps, както е заявено в резолюцията
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на Европейския парламент относно 
„Програмата в областта на 
цифровите технологии за растеж, 
мобилност и заетост: време е за 
ускорени действия“

__________________ __________________
29 COM(2010)245; Вж. също така 
прегледа на Програмата в областта на 
цифровите технологии, COM (2012) 784 
окончателен.

29 COM(2010)245; Вж. също така 
прегледа на Програмата в областта на 
цифровите технологии, COM (2012) 784 
окончателен.

Or. en

Изменение 34
Пилар дел Кастильо Вера

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Осъзнавайки важността на
разгръщането на високоскоростен 
широколентов достъп, държавите 
членки потвърдиха амбициозните цели
относно широколентовия достъп, 
определени в съобщението на 
Комисията до Европейския парламент, 
Съвета, Европейския икономически и 
социален комитет и Комитета на 
регионите „Програма в областта на 
цифровите технологии за Европа: 
цифровите технологии — двигателна 
сила на европейския икономически 
растеж“29 („Програма в областта на 
цифровите технологии“): 100 % 
покритие с широколентов достъп до 
2013 г. и увеличаване на скоростта на 
достъп до 30 Mbps за всички 
домакинства, като най-малко 50 % от 
домакинства трябва да са абонирани за 
достъп до интернет със скорост над 
100 Mbps до 2020 г.

(2) Осъзнавайки, че разгръщането на 
високоскоростен широколентов достъп 
е от съществено значение за
държавите членки, за да изпълнят 
ангажиментите си по отношение на
целите относно широколентовия 
достъп, определени в съобщението на 
Комисията до Европейския парламент, 
Съвета, Европейския икономически и 
социален комитет и Комитета на 
регионите „Програма в областта на 
цифровите технологии за Европа: 
цифровите технологии — двигателна 
сила на европейския икономически 
растеж“29 („Програма в областта на 
цифровите технологии“): 100 % 
покритие с широколентов достъп до 
2013 г. и увеличаване на скоростта на 
достъп до 30 Mbps за всички 
домакинства, като най-малко 50 % от 
домакинства трябва да са абонирани за 
достъп до интернет със скорост над 
100 Mbps до 2020 г. Подчертава обаче, 
че тези цели трябва да се считат за 
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абсолютен минимум и че Съюзът 
трябва да се стреми към по-
амбициозни цели относно 
широколентовия достъп.

__________________ __________________
29 COM(2010)245; Вж. също така 
прегледа на Програмата в областта на 
цифровите технологии, COM (2012) 784 
окончателен.

29 COM(2010)245; Вж. също така 
прегледа на Програмата в областта на 
цифровите технологии, COM (2012) 784 
окончателен.

Or. en

Изменение 35
Пилар дел Кастильо Вера

Предложение за регламент
Съображение 2a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) Като има предвид, че съгласно 
прогнозите до 2020 г. в интернет ще 
бъдат свързани 50 милиарда 
устройства и че се очаква потокът на 
данни в световен мащаб да нарасне 15 
пъти до края на 2017 г.; това 
експоненциално нарастване на 
широколентовия трафик ще изисква 
амбициозна политика на равнището 
на ЕС и на държавите членки, с цел 
увеличаване на капацитета както за 
стационарните, така и за мобилните 
мрежи, ако Европа възнамерява да 
постигне по-голям растеж, 
конкурентоспособност и 
производителност.

Or. en

Изменение 36
Херберт Ройл
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Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) В Програмата в областта на 
цифровите технологии се констатира 
необходимост от политики за 
намаляване на разходите за разгръщане 
на широколентовия достъп на 
територията на целия Съюз, 
включително от надлежно планиране и 
координация и от намаляване на 
административната тежест.

(3) В Програмата в областта на 
цифровите технологии се констатира 
необходимост от политики за 
намаляване на разходите за разгръщане 
на широколентовия достъп на 
територията на целия Съюз, 
включително от надлежно планиране и 
координация, междусекторно и 
координирано използване на 
съществуващи съобщителни 
инфраструктури, включително 
модерни инфраструктури за 
технологията за излъчване, по-добро 
регулиране, както и от намаляване на 
административната тежест.

Or. de

Изменение 37
Пилар дел Кастильо Вера

Предложение за регламент
Съображение 3a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) Като има предвид, че 
намаляването на разходите за 
разгръщане на високоскоростни 
електронни съобщителни мрежи би 
допринесло също така и за постигане 
на цифровизацията на обществения 
сектор, което позволява, освен 
намаляването на разходите за 
публичните администрации и по-
ефективните услуги, предоставяни на 
гражданите, изключителни ползи за 
всички сектори на икономиката, 
дължащи се на ефекта на цифровия 
лост.
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Or. en

Изменение 38
Херберт Ройл

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Разгръщането на високоскоростни 
фиксирани и мобилни електронни 
съобщителни мрежи в целия съюз
изисква значителни инвестиции, 
съществена част от които се пада на 
разходите за граждански инженерно-
строителни дейности.

(5) Разгръщането на високоскоростни 
фиксирани и мобилни електронни 
съобщителни мрежи в целия Съюз
изисква значителни инвестиции, 
съществена част от които се пада на 
разходите за граждански инженерно-
строителни дейности. (Частичният) 
отказ от неефективни по отношение 
на разходите дейности, свързани с 
гражданското строителство, може 
да допринесе за осигуряването на 
ефективно широколентово покритие.

Or. de

Изменение 39
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Мерките, насочени към повишаване 
на ефикасността на използване на 
съществуващата инфраструктура и към 
намаляване на разходите и пречките за 
извършване на нови граждански 
инженерно-строителни дейности, следва 
да имат съществен принос за 
осигуряване на бързото и широко 
разгръщане на високоскоростни 
електронни съобщителни мрежи, като 
същевременно се запази ефективната 

(7) Мерките, насочени към повишаване 
на ефикасността на използване на 
съществуващата инфраструктура и към 
намаляване на разходите и пречките за 
извършване на нови граждански 
инженерно-строителни дейности, следва 
да имат съществен принос за 
осигуряване на бързото и широко 
разгръщане на високоскоростни 
електронни съобщителни мрежи, като 
същевременно се запази ефективната 
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конкуренция. конкуренция, без да се оказва 
негативно въздействие върху 
безопасността, сигурността и 
безпроблемното функциониране на 
съществуващите обществени 
инфраструктури.

Or. en

Изменение 40
Гунар Хьокмарк

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) С настоящия регламент се цели да 
бъдат предоставени някои минимални 
права и задължения, приложими в целия 
Съюз, за да улесни изграждането на 
високоскоростни електронни 
съобщителни мрежи и междусекторната 
координация. Независимо че така се 
гарантира минимално равнище на 
равнопоставеност, прилагането не 
следва да засяга съществуващите най-
добри практики и мерки, приети на 
национално и местно равнище, 
включващи по-подробни разпоредби и 
условия, както и допълнителни мерки, 
които да допълват тези права и 
задължения, в съответствие с принципа 
на субсидиарност.

(9) Като се спазват принципите на 
субсидиарност и на 
пропорционалност, с настоящата 
директива се цели да бъдат 
предоставени някои минимални права и 
задължения, приложими в целия Съюз, 
за да улесни изграждането на
високоскоростни електронни 
съобщителни мрежи и междусекторната 
координация. Независимо че така се 
гарантира минимално равнище на 
равнопоставеност, прилагането не 
следва да засяга съществуващите най-
добри практики и мерки, приети на 
национално и местно равнище, 
включващи по-подробни разпоредби и 
условия, както и допълнителни мерки, 
които да допълват тези права и 
задължения, в съответствие с принципа 
на субсидиарност.

Or. en

Изменение 41
Кент Йоансон
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Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) С настоящия регламент се цели да 
бъдат предоставени някои минимални 
права и задължения, приложими в целия 
Съюз, за да улесни изграждането на 
високоскоростни електронни 
съобщителни мрежи и междусекторната 
координация. Независимо че така се 
гарантира минимално равнище на 
равнопоставеност, прилагането не 
следва да засяга съществуващите най-
добри практики и мерки, приети на 
национално и местно равнище, 
включващи по-подробни разпоредби и 
условия, както и допълнителни мерки, 
които да допълват тези права и 
задължения, в съответствие с принципа 
на субсидиарност.

(9) С настоящия регламент се цели да 
бъдат предоставени някои минимални 
права и задължения, приложими в целия 
Съюз, за да улесни изграждането на 
високоскоростни електронни 
съобщителни мрежи и междусекторната 
координация. Независимо че така се 
гарантира минимално равнище на 
равнопоставеност, прилагането не 
следва да засяга съществуващите най-
добри практики и мерки, приети на 
национално и местно равнище, 
включващи по-подробни разпоредби и 
условия, както и допълнителни мерки, 
които да допълват тези права и 
задължения, в съответствие с принципа 
на субсидиарност. Друга цел е да се 
насърчи отвореността и ефикасната 
конкуренция в областта на 
мрежовите услуги.

Or. sv

Изменение 42
Йенс Роде, Владко Тодоров Панайотов

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) С настоящия регламент се цели да 
бъдат предоставени някои минимални 
права и задължения, приложими в целия 
Съюз, за да улесни изграждането на 
високоскоростни електронни 
съобщителни мрежи и междусекторната 
координация. Независимо че така се 
гарантира минимално равнище на 
равнопоставеност, прилагането не 
следва да засяга съществуващите най-

(9) С настоящата директива се цели 
да бъдат предоставени някои 
минимални права и задължения, 
приложими в целия Съюз, за да улесни 
изграждането на високоскоростни 
електронни съобщителни мрежи и 
междусекторната координация. 
Независимо че така се гарантира 
минимално равнище на 
равнопоставеност, прилагането не 
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добри практики и мерки, приети на 
национално и местно равнище, 
включващи по-подробни разпоредби и 
условия, както и допълнителни мерки, 
които да допълват тези права и 
задължения, в съответствие с принципа 
на субсидиарност.

следва да засяга съществуващите най-
добри практики и мерки, приети на 
национално и местно равнище, 
включващи по-подробни разпоредби и 
условия, както и допълнителни мерки, 
които да допълват тези права и 
задължения, в съответствие с принципа 
на субсидиарност.

Or. en

Изменение 43
Йенс Роде, Владко Тодоров Панайотов

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) В светлината на принципа lex 
specialis, когато са приложими по-
специфични регулаторни мерки в 
съответствие с правото на ЕС, те следва 
да имат предимство пред минималните 
права и задължения, предвидени в
настоящия регламент. Поради това 
настоящият регламент не следва да 
засяга правото на ЕС и по-конкретно 
специфичните регулаторни мерки, 
включително налагането на коригиращи 
мерки срещу предприятията със 
значително въздействие върху пазара, 
прилагани в съответствие с
нормативната уредба на ЕС за 
електронните съобщения 
(Директива 2002/21/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. 
относно общата регулаторна рамка за 
електронните съобщителни мрежи и 
услуги (Рамкова директива)32, 
Директива 2002/20/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. 
относно разрешенията за електронните 
съобщителни мрежи и услуги 
(Директива за разрешенията)33, 
Директива 2002/19/ЕО на Европейския 

(10) В светлината на принципа lex 
specialis, когато са приложими по-
специфични регулаторни мерки в 
съответствие с правото на ЕС, те следва 
да имат предимство пред минималните 
права и задължения, предвидени в
настоящата директива. Поради това 
настоящата директива не следва да 
засяга правото на ЕС и по-конкретно 
специфичните регулаторни мерки, 
включително налагането на коригиращи 
мерки срещу предприятията със 
значително въздействие върху пазара, 
прилагани в съответствие с 
нормативната уредба на ЕС за 
електронните съобщения 
(Директива 2002/21/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. 
относно общата регулаторна рамка за 
електронните съобщителни мрежи и 
услуги (Рамкова директива), 
Директива 2002/20/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. 
относно разрешенията за електронните 
съобщителни мрежи и услуги 
(Директива за разрешенията), 
Директива 2002/19/ЕО на Европейския 
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парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. 
относно достъпа и взаимното свързване 
на електронни съобщителни мрежи и 
свързани с тях съоръжения (Директива 
за достъпа)34, Директива 2002/22/ЕО 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)35 и 
Директива 2002/77/ЕО на Комисията от 
16 септември 2002 г. относно 
конкуренцията на пазарите на 
електронни съобщителни мрежи и 
услуги)36.

парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. 
относно достъпа и взаимното свързване 
на електронни съобщителни мрежи и 
свързани с тях съоръжения (Директива 
за достъпа), Директива 2002/22/ЕО 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) и 
Директива 2002/77/ЕО на Комисията от 
16 септември 2002 г. относно 
конкуренцията на пазарите на 
електронни съобщителни мрежи и 
услуги).

__________________ __________________
32 ОВ L 108, 24.04.2002 г., стр. 33. 32 ОВ L 108, 24.04.2002 г., стр. 33.
33 ОВ L 108, 24.04.2002 г., стр. 21. 33 ОВ L 108, 24.04.2002 г., стр. 21.
34 ОВ L 108, 24.04.2002 г., стр. 7. 34 ОВ L 108, 24.04.2002 г., стр. 7.
35 ОВ L 108, 24.04.2002 г., стр. 51. 35 ОВ L 108, 24.04.2002 г., стр. 51.
36 ОВ L 249, 17.09.2002 г., стр. 21. 36 ОВ L 249, 17.09.2002 г., стр. 21.

Or. en

Изменение 44
Вернер Ланген, Херберт Ройл, Ангелика Ниблер

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) За оператори на електронни 
съобщителни мрежи, по-специално за 
нови участници, е възможно да се окаже 
значително по-ефикасно да използват 
вече съществуващите физически 
инфраструктури, включително тези на 
други комунални услуги, за да разгърнат 
електронни съобщителни мрежи, 
особено в райони, в които няма 
подходяща електронна съобщителна 

(11) За оператори на електронни 
съобщителни мрежи, по-специално за 
нови участници, е възможно да се окаже 
значително по-ефикасно да използват 
вече съществуващите физически 
инфраструктури, включително тези на 
други комунални услуги, за да разгърнат 
електронни съобщителни мрежи, 
особено в райони, в които няма 
подходяща електронна съобщителна 



PE519.832v01-00 18/114 AM\1005010BG.doc

BG

мрежа или когато изграждането на нова 
физическа инфраструктура не е 
рентабилно. Освен това полезните 
взаимодействия между отделните 
сектори могат значително да намалят 
нуждата от строежи за целите на 
разгръщането на електронни 
съобщителни мрежи, а по този начин и 
социалните и екологичните разходи, 
свързани с тях, като например 
замърсяването, вредните въздействия и 
натовареността на движението. Поради 
това настоящият регламент следва да се 
прилага не само за доставчици на 
електронни съобщителни мрежи, а и за 
всеки собственик или държател на права 
за ползване на обширни и универсални 
физически инфраструктури, които могат 
да приемат елементите на електронна 
съобщителна мрежа, като например 
физически мрежи за доставка на 
електричество, газ, вода и канализация, 
отопление и транспортни услуги.

мрежа или когато изграждането на нова 
физическа инфраструктура не е 
рентабилно. Освен това в този 
контекст трябва да се провери 
доколко полезните взаимодействия 
между отделните сектори биха могли да 
намалят нуждата от строежи за целите 
на разгръщането на електронни 
съобщителни мрежи, а по този начин и 
социалните и екологичните разходи, 
свързани с тях, като например 
замърсяването, вредните въздействия и 
натовареността на движението. Поради 
това настоящият регламент следва да се 
прилага не само за доставчици на 
електронни съобщителни мрежи, а и за 
всеки собственик или държател на права 
за ползване на обширни и универсални 
физически инфраструктури, които могат 
да приемат елементите на електронна 
съобщителна мрежа, като например 
физически мрежи за доставка на 
електричество, газ и транспортни 
услуги.

Or. de

Обосновка

Поради технически, правни и хигиенни причини не всички физически инфраструктури 
са подходящи за разполагане.

Изменение 45
Вернер Ланген, Херберт Ройл, Ангелика Ниблер 

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) За оператори на електронни 
съобщителни мрежи, по-специално за 
нови участници, е възможно да се окаже 
значително по-ефикасно да използват 
вече съществуващите физически 
инфраструктури, включително тези на 

(11) За оператори на електронни 
съобщителни мрежи, по-специално за 
нови участници, е възможно да се окаже 
значително по-ефикасно да използват 
вече съществуващите и подходящи за 
тази цел физически инфраструктури, 
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други комунални услуги, за да разгърнат 
електронни съобщителни мрежи, 
особено в райони, в които няма 
подходяща електронна съобщителна 
мрежа или когато изграждането на нова 
физическа инфраструктура не е 
рентабилно. Освен това полезните 
взаимодействия между отделните 
сектори могат значително да намалят 
нуждата от строежи за целите на 
разгръщането на електронни 
съобщителни мрежи, а по този начин и 
социалните и екологичните разходи, 
свързани с тях, като например 
замърсяването, вредните въздействия и 
натовареността на движението. Поради 
това настоящият регламент следва да се 
прилага не само за доставчици на 
електронни съобщителни мрежи, а и за 
всеки собственик или държател на права 
за ползване на обширни и универсални 
физически инфраструктури, които могат 
да приемат елементите на електронна 
съобщителна мрежа, като например 
физически мрежи за доставка на 
електричество, газ, вода и канализация, 
отопление и транспортни услуги. 

включително тези на други комунални 
услуги, за да разгърнат електронни 
съобщителни мрежи, особено в райони, 
в които няма подходяща електронна 
съобщителна мрежа или когато 
изграждането на нова физическа 
инфраструктура не е рентабилно. Освен
това полезните взаимодействия между 
отделните сектори могат значително да 
намалят нуждата от строежи за целите 
на разгръщането на електронни 
съобщителни мрежи, а по този начин и 
социалните и екологичните разходи, 
свързани с тях, като например 
замърсяването, вредните въздействия и 
натовареността на движението. Поради 
това настоящият регламент следва да се 
прилага не само за доставчици на 
електронни съобщителни мрежи, а и за 
всеки собственик или държател на права 
за ползване на обширни и универсални 
физически инфраструктури, които могат 
да приемат елементите на електронна 
съобщителна мрежа, като например 
физически мрежи за доставка на 
електричество, газ, вода и канализация, 
отопление и транспортни услуги. 

Or. de

Изменение 46
Йенс Роде, Владко Тодоров Панайотов

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) За оператори на електронни 
съобщителни мрежи, по-специално за 
нови участници, е възможно да се окаже 
значително по-ефикасно да използват 
вече съществуващите физически 
инфраструктури, включително тези на 
други комунални услуги, за да разгърнат 
електронни съобщителни мрежи, 

(11) За оператори на електронни 
съобщителни мрежи, по-специално за 
нови участници, е възможно да се окаже 
значително по-ефикасно да използват 
вече съществуващите физически 
инфраструктури, включително тези на 
други комунални услуги, за да разгърнат 
електронни съобщителни мрежи, 
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особено в райони, в които няма 
подходяща електронна съобщителна 
мрежа или когато изграждането на нова 
физическа инфраструктура не е 
рентабилно. Освен това полезните 
взаимодействия между отделните 
сектори могат значително да намалят 
нуждата от строежи за целите на 
разгръщането на електронни 
съобщителни мрежи, а по този начин и 
социалните и екологичните разходи, 
свързани с тях, като например 
замърсяването, вредните въздействия и 
натовареността на движението. Поради 
това настоящият регламент следва да 
се прилага не само за доставчици на 
електронни съобщителни мрежи, а и за 
всеки собственик или държател на права 
за ползване на обширни и универсални 
физически инфраструктури, които могат 
да приемат елементите на електронна 
съобщителна мрежа, като например 
физически мрежи за доставка на 
електричество, газ, вода и канализация, 
отопление и транспортни услуги.

особено в райони, в които няма 
подходяща електронна съобщителна 
мрежа или когато изграждането на нова 
физическа инфраструктура не е 
рентабилно. Освен това полезните 
взаимодействия между отделните 
сектори могат значително да намалят 
нуждата от строежи за целите на 
разгръщането на електронни 
съобщителни мрежи, а по този начин и 
социалните и екологичните разходи, 
свързани с тях, като например
замърсяването, вредните въздействия и 
натовареността на движението. Поради 
това настоящата директива следва да 
се прилага не само за доставчици на 
електронни съобщителни мрежи, а и за 
всеки собственик или държател на права 
за ползване на обширни и универсални 
физически инфраструктури, които могат 
да приемат елементите на електронна 
съобщителна мрежа, като например 
физически мрежи за доставка на 
електричество, газ, вода и канализация, 
отопление и транспортни услуги.

Or. en

Изменение 47
Петер Симон

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) За оператори на електронни
съобщителни мрежи, по-специално за 
нови участници, е възможно да се окаже 
значително по-ефикасно да използват 
вече съществуващите физически 
инфраструктури, включително тези на 
други комунални услуги, за да разгърнат 
електронни съобщителни мрежи, 
особено в райони, в които няма 
подходяща електронна съобщителна 

(11) За оператори на електронни 
съобщителни мрежи, по-специално за 
нови участници, е възможно да се окаже 
значително по-ефикасно да използват 
вече съществуващите физически 
инфраструктури, включително тези на 
други комунални услуги, за да разгърнат 
електронни съобщителни мрежи, 
особено в райони, в които няма 
подходяща електронна съобщителна 
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мрежа или когато изграждането на нова 
физическа инфраструктура не е 
рентабилно. Освен това полезните 
взаимодействия между отделните 
сектори могат значително да намалят 
нуждата от строежи за целите на 
разгръщането на електронни 
съобщителни мрежи, а по този начин и 
социалните и екологичните разходи, 
свързани с тях, като например 
замърсяването, вредните въздействия и 
натовареността на движението. Поради 
това настоящият регламент следва да се 
прилага не само за доставчици на 
електронни съобщителни мрежи, а и за 
всеки собственик или държател на права 
за ползване на обширни и универсални 
физически инфраструктури, които могат 
да приемат елементите на електронна 
съобщителна мрежа, като например 
физически мрежи за доставка на 
електричество, газ, вода и канализация, 
отопление и транспортни услуги. 

мрежа или когато изграждането на нова 
физическа инфраструктура не е 
рентабилно. Освен това полезните 
взаимодействия между отделните 
сектори могат значително да намалят 
нуждата от строежи за целите на 
разгръщането на електронни 
съобщителни мрежи, а по този начин и 
социалните и екологичните разходи, 
свързани с тях, като например 
замърсяването, вредните въздействия и 
натовареността на движението. Поради 
това настоящият регламент следва да се 
прилага не само за доставчици на 
електронни съобщителни мрежи, а и за 
всеки собственик или държател на права 
за ползване на обширни и универсални 
физически инфраструктури, които могат 
да приемат елементите на електронна 
съобщителна мрежа, като например 
физически мрежи за доставка на 
електричество, газ и транспортни 
услуги.

Or. de

Обосновка

Въздействието върху инфраструктурата за пренос на вода (включително отвеждане 
или пречистване на отпадъчни води и канализация) представлява възможен рисков 
фактор за общественото здраве. Поради това тази област следва да се изключи от 
приложното поле. Топлофикационните мрежи следва също да бъдат изключени, тъй 
като при поставянето на входовете и изводите за високоскоростните мрежови 
елементи не може да се осигури необходимата защита от влага.

Изменение 48
Гунар Хьокмарк

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) За оператори на електронни 
съобщителни мрежи, по-специално за 
нови участници, е възможно да се окаже 

(11) За оператори на електронни 
съобщителни мрежи, по-специално за 
нови участници, е възможно да се окаже 
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значително по-ефикасно да използват 
вече съществуващите физически 
инфраструктури, включително тези на 
други комунални услуги, за да разгърнат 
електронни съобщителни мрежи, 
особено в райони, в които няма 
подходяща електронна съобщителна 
мрежа или когато изграждането на нова 
физическа инфраструктура не е 
рентабилно. Освен това полезните 
взаимодействия между отделните 
сектори могат значително да намалят 
нуждата от строежи за целите на 
разгръщането на електронни 
съобщителни мрежи, а по този начин и 
социалните и екологичните разходи, 
свързани с тях, като например 
замърсяването, вредните въздействия и 
натовареността на движението. Поради 
това настоящият регламент следва да се 
прилага не само за доставчици на 
електронни съобщителни мрежи, а и за 
всеки собственик или държател на права 
за ползване на обширни и универсални 
физически инфраструктури, които могат 
да приемат елементите на електронна 
съобщителна мрежа, като например 
физически мрежи за доставка на 
електричество, газ, вода и канализация,
отопление и транспортни услуги.

значително по-ефикасно да използват 
вече съществуващите физически 
инфраструктури, включително тези на 
други комунални услуги, за да разгърнат 
електронни съобщителни мрежи, 
особено в райони, в които няма 
подходяща електронна съобщителна 
мрежа или когато изграждането на нова 
физическа инфраструктура не е 
рентабилно. Освен това полезните 
взаимодействия между отделните 
сектори могат значително да намалят 
нуждата от строежи за целите на 
разгръщането на електронни 
съобщителни мрежи, а по този начин и 
социалните и екологичните разходи, 
свързани с тях, като например 
замърсяването, вредните въздействия и 
натовареността на движението. Поради 
това настоящият регламент следва да се 
прилага не само за доставчици на 
електронни съобщителни мрежи, а и за 
всеки собственик или държател на права 
за ползване на обширни и универсални 
физически инфраструктури, които могат 
да приемат елементите на електронна 
съобщителна мрежа, като например 
физически мрежи за доставка на 
електричество, газ, отопление и 
транспортни услуги.

Or. en

Изменение 49
Вернер Ланген, Херберт Ройл, Ангелика Ниблер 

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) С оглед на тяхната ниска степен на 
диференциация, физическите 
съоръжения на такива мрежи често 
могат да приемат едновременно широк 
набор елементи на електронни 

(12) С оглед на тяхната ниска степен на 
диференциация, физическите 
съоръжения на такива мрежи често 
могат да приемат едновременно широк 
набор елементи на електронни 
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съобщителни мрежи, включително 
такива, които могат да предоставят 
услуги за широколентов достъп със 
скорост от поне 30 Mbps в съответствие 
с принципа за технологична 
неутралност, без да се засяга основната 
предоставяна услуга и с минимални 
разходи за адаптиране. Следователно 
дадена физическа инфраструктура, 
чието предназначение е единствено да 
приема елементи на други мрежи без 
самата тя да се превръща в активен 
мрежов елемент, може да бъде по
принцип използвана за разполагане на 
електронни съобщителни кабели, 
оборудване или каквито и да е други 
елементи на електронни съобщителни 
мрежи, независимо от нейната 
функция или нейния собственик 
понастоящем. Без да се засягат 
случаите от общ интерес, свързани с 
предоставянето на конкретни 
основни услуги, полезните 
взаимодействия между мрежовите 
оператори следва да бъдат 
насърчавани, за да подпомогне 
същевременно постигането на целите 
на Програмата в областта на 
цифровите технологии.

съобщителни мрежи, включително 
такива, които могат да предоставят 
услуги за широколентов достъп със 
скорост от поне 30 Mbps в съответствие 
с принципа за технологична 
неутралност, без да се засяга основната 
предоставяна услуга и с минимални 
разходи за адаптиране. Следователно 
дадена физическа инфраструктура, 
чието предназначение е единствено да 
приема елементи на други мрежи без 
самата тя да се превръща в активен 
мрежов елемент, може да бъде по 
принцип използвана за разполагане на 
електронни съобщителни кабели, 
оборудване или каквито и да е други 
елементи на електронни съобщителни 
мрежи, при условие че от техническа 
и хигиенна гледна точка физическата 
инфраструктура е подходяща за тази 
цел и взема предвид правата на 
собственост и правата за ползване.

Or. de

Изменение 50
Едит Херцог

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) С оглед на тяхната ниска степен на 
диференциация, физическите 
съоръжения на такива мрежи често 
могат да приемат едновременно широк 
набор елементи на електронни 
съобщителни мрежи, включително 

(12) С оглед на тяхната ниска степен на 
диференциация, физическите 
съоръжения на такива мрежи често 
могат да приемат едновременно широк 
набор елементи на електронни 
съобщителни мрежи, включително 
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такива, които могат да предоставят 
услуги за широколентов достъп със 
скорост от поне 30 Mbps в съответствие 
с принципа за технологична 
неутралност, без да се засяга основната 
предоставяна услуга и с минимални 
разходи за адаптиране. Следователно 
дадена физическа инфраструктура, 
чието предназначение е единствено да 
приема елементи на други мрежи без 
самата тя да се превръща в активен 
мрежов елемент, може да бъде по 
принцип използвана за разполагане на 
електронни съобщителни кабели, 
оборудване или каквито и да е други 
елементи на електронни съобщителни 
мрежи, независимо от нейната 
функция или нейния собственик 
понастоящем. Без да се засягат 
случаите от общ интерес, свързани с
предоставянето на конкретни основни 
услуги, полезните взаимодействия 
между мрежовите оператори следва да 
бъдат насърчавани, за да подпомогне 
същевременно постигането на целите на 
Програмата в областта на цифровите 
технологии.

такива, които могат да предоставят 
услуги за широколентов достъп със 
скорост от поне 30 Mbps в съответствие 
с принципа за технологична 
неутралност, без да се засяга основната 
предоставяна услуга и с минимални 
разходи за адаптиране. Следователно 
дадена физическа инфраструктура, 
чието предназначение е единствено да 
приема елементи на други мрежи без 
самата тя да се превръща в активен 
мрежов елемент, може да бъде по 
принцип използвана за разполагане на 
електронни съобщителни кабели, 
оборудване или каквито и да е други 
елементи на електронни съобщителни 
мрежи, при липсата на аспекти, 
свързани със сигурността, или бъдещи 
стопански интереси на 
собствениците на 
инфраструктурата. Без да се засягат 
случаите от общ интерес, свързани с 
предоставянето на конкретни основни 
услуги, полезните взаимодействия 
между мрежовите оператори следва да 
бъдат насърчавани, за да подпомогне 
същевременно постигането на целите на 
Програмата в областта на цифровите 
технологии.

Or. en

Изменение 51
Херберт Ройл

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) С оглед на тяхната ниска степен на 
диференциация, физическите 
съоръжения на такива мрежи често 
могат да приемат едновременно широк 
набор елементи на електронни 
съобщителни мрежи, включително 

(12) С оглед на тяхната ниска степен на 
диференциация, физическите 
съоръжения на такива мрежи често 
могат да приемат едновременно широк 
набор елементи на електронни 
съобщителни мрежи, включително 
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такива, които могат да предоставят 
услуги за широколентов достъп със 
скорост от поне 30 Mbps в съответствие 
с принципа за технологична 
неутралност, без да се засяга основната 
предоставяна услуга и с минимални 
разходи за адаптиране. Следователно 
дадена физическа инфраструктура, 
чието предназначение е единствено да 
приема елементи на други мрежи без 
самата тя да се превръща в активен 
мрежов елемент, може да бъде по 
принцип използвана за разполагане на 
електронни съобщителни кабели, 
оборудване или каквито и да е други 
елементи на електронни съобщителни 
мрежи, независимо от нейната функция 
или нейния собственик понастоящем. 
Без да се засягат случаите от общ 
интерес, свързани с предоставянето на 
конкретни основни услуги, полезните 
взаимодействия между мрежовите 
оператори следва да бъдат насърчавани, 
за да подпомогне същевременно 
постигането на целите на Програмата в 
областта на цифровите технологии.

такива, които могат да предоставят 
услуги за широколентов достъп със 
скорост от поне 30 Mbps в съответствие 
с принципа за технологична 
неутралност, без да се засяга основната 
предоставяна услуга и с минимални 
разходи за адаптиране. Следователно 
дадена физическа инфраструктура, 
чието предназначение е единствено да 
приема елементи на други мрежи без 
самата тя да се превръща в активен 
мрежов елемент, може да бъде по 
принцип използвана за разполагане на 
електронни съобщителни кабели, 
оборудване или каквито и да е други 
елементи на електронни съобщителни 
мрежи, независимо от нейната функция 
или нейния собственик понастоящем. 
Без да се засягат случаите от общ 
интерес, свързани с предоставянето на 
конкретни основни услуги, полезните 
взаимодействия между мрежовите 
оператори, в това число също и 
включването на всички налични 
технологии, следва да бъдат 
насърчавани, за да подпомогне 
същевременно постигането на целите на 
Програмата в областта на цифровите 
технологии.

Or. de

Изменение 52
Гунар Хьокмарк

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) С оглед на тяхната ниска степен на 
диференциация, физическите 
съоръжения на такива мрежи често 
могат да приемат едновременно широк 
набор елементи на електронни 
съобщителни мрежи, включително 

(12) С оглед на тяхната ниска степен на 
диференциация, физическите 
съоръжения на такива мрежи често 
могат да приемат едновременно широк 
набор елементи на електронни 
съобщителни мрежи, включително 
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такива, които могат да предоставят 
услуги за широколентов достъп със 
скорост от поне 30 Mbps в 
съответствие с принципа за 
технологична неутралност, без да се 
засяга основната предоставяна услуга и 
с минимални разходи за адаптиране. 
Следователно дадена физическа 
инфраструктура, чието предназначение 
е единствено да приема елементи на 
други мрежи без самата тя да се 
превръща в активен мрежов елемент, 
може да бъде по принцип използвана за 
разполагане на електронни 
съобщителни кабели, оборудване или 
каквито и да е други елементи на 
електронни съобщителни мрежи, 
независимо от нейната функция или 
нейния собственик понастоящем. Без да 
се засягат случаите от общ интерес, 
свързани с предоставянето на конкретни 
основни услуги, полезните 
взаимодействия между мрежовите 
оператори следва да бъдат насърчавани, 
за да подпомогне същевременно 
постигането на целите на Програмата в 
областта на цифровите технологии.

такива, които могат да предоставят 
широколентов достъп от 100 Mbps и 
1 Gbps и повече в съответствие с 
принципа за технологична неутралност, 
без да се засяга основната предоставяна 
услуга и с минимални разходи за 
адаптиране. Следователно дадена 
физическа инфраструктура, чието 
предназначение е единствено да приема 
елементи на други мрежи без самата тя 
да се превръща в активен мрежов 
елемент, може да бъде по принцип 
използвана за разполагане на 
електронни съобщителни кабели, 
оборудване или каквито и да е други 
елементи на електронни съобщителни 
мрежи, независимо от нейната функция 
или нейния собственик понастоящем. 
Без да се засягат случаите от общ
интерес, свързани с предоставянето на 
конкретни основни услуги, полезните 
взаимодействия между мрежовите 
оператори следва да бъдат насърчавани, 
за да подпомогне същевременно 
постигането на целите на Програмата в 
областта на цифровите технологии.

Or. en

Изменение 53
Амелия Андерсдотер
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) С оглед на тяхната ниска степен на 
диференциация, физическите 
съоръжения на такива мрежи често 
могат да приемат едновременно широк 
набор елементи на електронни 
съобщителни мрежи, включително 
такива, които могат да предоставят 

(12) С оглед на тяхната ниска степен на 
диференциация, физическите 
съоръжения на такива мрежи често 
могат да приемат едновременно широк 
набор елементи на електронни 
съобщителни мрежи без да се засяга 
основната предоставяна услуга и с 
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услуги за широколентов достъп със 
скорост от поне 30 Mbps в 
съответствие с принципа за 
технологична неутралност, без да се 
засяга основната предоставяна услуга и 
с минимални разходи за адаптиране. 
Следователно дадена физическа 
инфраструктура, чието предназначение 
е единствено да приема елементи на 
други мрежи без самата тя да се 
превръща в активен мрежов елемент, 
може да бъде по принцип използвана за 
разполагане на електронни 
съобщителни кабели, оборудване или 
каквито и да е други елементи на 
електронни съобщителни мрежи, 
независимо от нейната функция или 
нейния собственик понастоящем. Без да 
се засягат случаите от общ интерес, 
свързани с предоставянето на конкретни 
основни услуги, полезните 
взаимодействия между мрежовите 
оператори следва да бъдат насърчавани, 
за да подпомогне същевременно 
постигането на целите на Програмата в 
областта на цифровите технологии.

минимални разходи за адаптиране. 
Следователно дадена физическа 
инфраструктура, чието предназначение 
е единствено да приема елементи на 
други мрежи без самата тя да се 
превръща в активен мрежов елемент, 
може да бъде по принцип използвана за 
разполагане на електронни 
съобщителни кабели, оборудване или 
каквито и да е други елементи на 
електронни съобщителни мрежи, 
независимо от нейната функция или 
нейния собственик понастоящем. Без да 
се засягат случаите от общ интерес, 
свързани с предоставянето на конкретни 
основни услуги, полезните 
взаимодействия между мрежовите 
оператори следва да бъдат насърчавани, 
за да подпомогне същевременно 
постигането на целите на Програмата в 
областта на цифровите технологии.

Or. en

Изменение 54
Йенс Роде, Владко Тодоров Панайотов

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Независимо че настоящият 
регламент следва да се прилага без 
това да засяга специфичните мерки, 
необходими, за да се гарантира 
сигурността и целостта на мрежите, 
както и да се гарантира, че не е 
засегната основната услуга, 
предоставяна от мрежовия оператор, ако 
в националното законодателство 

(13) Независимо че настоящата 
директива следва да се прилага без 
това да засяга специфичните мерки, 
необходими, за да се гарантира 
сигурността и целостта на мрежите, 
както и да се гарантира, че не е 
засегната основната услуга, 
предоставяна от мрежовия оператор, ако 
в националното законодателство 
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съществуват общи правила, 
забраняващи на мрежовите оператори 
да договарят достъп до физическата 
инфраструктура на доставчиците на 
електронни съобщителни мрежи, те 
биха могли да възпрепятстват 
възникването на пазар за достъп до 
физическа инфраструктура и затова 
следва да бъдат премахнати. В същото 
време мерките, предвидени в 
настоящия регламент, не засягат 
възможностите на държавите членки да 
направят предоставянето на достъп до 
инфраструктурата по-привлекателно за 
операторите на комунални 
инфраструктури чрез изключване на 
приходи, произтичащи от 
предоставянето на тази услуга, от 
факторите, участващи в изчисляването 
на тарифите за крайните потребители в 
рамките на тяхната основна дейност или 
дейности, в съответствие с 
приложимото законодателство на ЕС.

съществуват общи правила, 
забраняващи на мрежовите оператори 
да договарят достъп до физическата 
инфраструктура на доставчиците на 
електронни съобщителни мрежи, те 
биха могли да възпрепятстват 
възникването на пазар за достъп до 
физическа инфраструктура и затова 
следва да бъдат премахнати. В същото 
време мерките, предвидени в 
настоящата директива, не засягат 
възможностите на държавите членки да 
направят предоставянето на достъп до 
инфраструктурата по-привлекателно за 
операторите на комунални 
инфраструктури чрез изключване на 
приходи, произтичащи от 
предоставянето на тази услуга, от 
факторите, участващи в изчисляването 
на тарифите за крайните потребители в 
рамките на тяхната основна дейност или 
дейности, в съответствие с 
приложимото законодателство на ЕС.

Or. en

Изменение 55
Едит Херцог

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Независимо че настоящият 
регламент следва да се прилага без това 
да засяга специфичните мерки, 
необходими, за да се гарантира 
сигурността и целостта на мрежите, 
както и да се гарантира, че не е 
засегната основната услуга, 
предоставяна от мрежовия оператор, ако 
в националното законодателство 
съществуват общи правила, 
забраняващи на мрежовите оператори 
да договарят достъп до физическата 

(13) Независимо че настоящият 
регламент следва да се прилага без това 
да засяга специфичните мерки, 
необходими, за да се гарантира 
безопасността, сигурността и целостта 
на мрежите, както и да се гарантира, че 
не е засегната основната услуга, 
предоставяна от мрежовия оператор, ако 
в националното законодателство 
съществуват общи правила, 
забраняващи на мрежовите оператори 
да договарят достъп до физическата 
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инфраструктура на доставчиците на 
електронни съобщителни мрежи, те 
биха могли да възпрепятстват 
възникването на пазар за достъп до 
физическа инфраструктура и затова 
следва да бъдат премахнати. В същото 
време мерките, предвидени в настоящия 
регламент, не засягат възможностите на 
държавите членки да направят 
предоставянето на достъп до 
инфраструктурата по-привлекателно за 
операторите на комунални 
инфраструктури чрез изключване на 
приходи, произтичащи от 
предоставянето на тази услуга, от 
факторите, участващи в изчисляването 
на тарифите за крайните потребители в 
рамките на тяхната основна дейност или 
дейности, в съответствие с 
приложимото законодателство на ЕС.

инфраструктура на доставчиците на 
електронни съобщителни мрежи, те 
биха могли да възпрепятстват 
възникването на пазар за достъп до 
физическа инфраструктура и затова 
следва да бъдат премахнати. В същото 
време мерките, предвидени в настоящия 
регламент, не засягат възможностите на 
държавите членки да направят 
предоставянето на достъп до 
инфраструктурата по-привлекателно за 
операторите на комунални 
инфраструктури чрез изключване на 
приходи, произтичащи от 
предоставянето на тази услуга, от 
факторите, участващи в изчисляването 
на тарифите за крайните потребители в 
рамките на тяхната основна дейност или 
дейности, в съответствие с 
приложимото законодателство на ЕС.

Or. en

Изменение 56
Йенс Роде, Владко Тодоров Панайотов

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Мрежов оператор може да откаже 
достъп до конкретни физически 
инфраструктури поради обективни 
причини. По-конкретно, възможно е 
физическата инфраструктура да е 
технически неподходяща предвид 
специфичните обстоятелства, свързани с 
инфраструктурата, до която е поискан 
достъп, включително липсата на 
пространство. Също така, при 
определени обстоятелства, съвместното 
ползване на инфраструктура може да 
застраши целостта и сигурността на 
мрежата или може да застраши 
предоставянето на основните услуги, 

(14) Мрежов оператор може да откаже 
достъп до конкретни физически 
инфраструктури поради обективни 
причини. По-конкретно, възможно е 
физическата инфраструктура да е 
технически неподходяща предвид 
специфичните обстоятелства, свързани с 
инфраструктурата, до която е поискан 
достъп, включително липсата на 
пространство. Също така, при 
определени обстоятелства, съвместното 
ползване на инфраструктура може да 
застраши целостта и сигурността на 
мрежата или може да застраши 
предоставянето на основните услуги, 
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осигурявани чрез тази инфраструктура. 
Освен това, когато мрежовият оператор 
вече предлага продукт за физически 
достъп до мрежова инфраструктура на 
едро, отговарящ на нуждите на 
търсещата достъп страна, достъпът до 
основната физическа инфраструктура 
може да има неблагоприятно 
икономическо въздействие върху 
неговия бизнес модел и неговата 
мотивация за инвестиции, като 
евентуално може да доведе до 
неефективно дублиране на мрежови 
елементи. В същото време, в случай че 
съществуват задължения за 
предоставяне на достъп до физическа 
инфраструктура, наложени по силата на 
регулаторната рамка на Съюза в 
областта на електронните съобщения, 
като например задълженията за 
предприятията със значително 
въздействие върху пазара, положението 
би било вече регулирано чрез 
специфичните регулаторни задължения, 
които следва да останат незасегнати от 
настоящия регламент.

осигурявани чрез тази инфраструктура. 
Освен това, когато мрежовият оператор 
вече предлага продукт за физически 
достъп до мрежова инфраструктура на 
едро, отговарящ на нуждите на 
търсещата достъп страна, достъпът до 
основната физическа инфраструктура 
може да има неблагоприятно 
икономическо въздействие върху 
неговия бизнес модел и неговата 
мотивация за инвестиции, като 
евентуално може да доведе до 
неефективно дублиране на мрежови 
елементи. В същото време, в случай че 
съществуват задължения за 
предоставяне на достъп до физическа 
инфраструктура, наложени по силата на 
регулаторната рамка на Съюза в 
областта на електронните съобщения, 
като например задълженията за 
предприятията със значително 
въздействие върху пазара, положението 
би било вече регулирано чрез 
специфичните регулаторни задължения, 
които следва да останат незасегнати от 
настоящата директива.

Or. en

Изменение 57
Едит Херцог

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Когато доставчиците на електронни 
съобщителни мрежи поискат достъп в 
определен район, мрежовите оператори 
следва да представят оферта за 
съвместно използване на съоръженията 
при справедливи условия, включително 
цена, освен ако откажат достъпа по 
обективни причини. В зависимост от 
обстоятелствата, редица елемента биха 

(15) Когато доставчиците на електронни 
съобщителни мрежи поискат достъп в 
определен район, мрежовите оператори 
следва да представят оферта за 
съвместно използване на съоръженията 
при справедливи условия, включително 
цена, освен ако откажат достъпа по 
обективни причини. В зависимост от 
обстоятелствата, редица елемента биха 
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могли да оказват влияние върху 
условията, при които се предоставя 
достъп, като например: всички 
допълнителни разходи за поддръжка и 
адаптиране; всички превантивни мерки, 
които следва да бъдат приети, за да се 
ограничат неблагоприятните 
въздействия върху сигурността и 
целостта на мрежата; всички конкретни 
споразумения за отговорност в случай 
на евентуални щети; използването на 
публична помощ, предоставена за 
изграждане на инфраструктурата, 
включително конкретните условия, с
които е обвързана помощта или които са 
в действие съгласно националното 
законодателство или законодателството 
на Съюза; всички ограничения, 
произтичащи от националните 
разпоредби за опазване на околната 
среда, общественото здраве, 
обществената сигурност или за 
изпълнение на целите, залегнали в 
градоустройството и териториалното 
устройство.

могли да оказват влияние върху 
условията, при които се предоставя 
достъп, като например: всички 
допълнителни разходи за поддръжка и 
адаптиране; всички въздействия върху 
капацитета и изпълнението, 
свързани с разпоредбата за основната 
услуга; всички превантивни мерки, 
които следва да бъдат приети, за да се 
ограничат неблагоприятните 
въздействия върху сигурността и 
целостта на мрежата; всички конкретни 
споразумения за отговорност в случай 
на евентуални щети; използването на 
публична помощ, предоставена за 
изграждане на инфраструктурата, 
включително конкретните условия, с 
които е обвързана помощта или които са
в действие съгласно националното 
законодателство или законодателството 
на Съюза; способността да се 
осъществява и предоставя 
капацитет по отношение на 
инфраструктурата, за да се изпълнят 
или обслужат задължения за 
обществени услуги, всички 
ограничения, произтичащи от 
националните разпоредби за опазване на 
околната среда, общественото здраве, 
обществената сигурност или за 
изпълнение на целите, залегнали в 
градоустройството и териториалното 
устройство. Допълнителните разходи, 
които биха се повишили при 
изпълнението на бъдещи строителни 
работи във връзка с мрежа, без 
значение кой е инициирал тези 
работи, и които са генерирани от 
наличието на елементи на 
електронни съобщителни мрежи, 
могат да бъдат разпределени на 
предприятията, на които тези 
елементи на електронни 
съобщителни мрежи принадлежат.

Or. en
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Обосновка

Any impact on capacity and performance should be added to the list of factors that may 
influence the conditions under which access is granted. The Regulation should also take 
future costs directly linked to the presence of elements of electronic communications networks 
into consideration. Besides the initial costs that arise from the placing of these elements, a 
network operator could experience increase in operation costs due to nuisance of the 
presence of elements of electronic communications networks on its network when executing 
future civil works. These costs can be the result of a longer duration or delays in the 
execution of the civil works, but also of a higher degree of complexity or the necessity of 
taking or imposing more thorough safety measures.

Изменение 58
Едит Херцог

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Ако при търговските преговори не 
бъде постигнато съгласие по 
техническите и търговските условия, 
всяка от страните следва да може да се 
обърне към органа за решаване на 
спорове на национално равнище с молба 
да бъде наложено решение за двете 
страни, за да бъдат избегнати 
необосновани откази и поставянето на 
неоправдани условия. При определяне 
на цените за предоставяне на достъп 
органът за разрешаване на спорове 
следва да взема под внимание 
инвестициите, направени във 
физическата инфраструктура. В 
конкретния случай на достъп до 
физически инфраструктури на 
оператори на електронни съобщителни 
мрежи, инвестициите, направени в тези 
инфраструктури могат пряко да 
допринесат за постигането на целите на 
Програмата в областта на цифровите 
технологии за Европа, а конкуренцията 
на пазарите надолу по веригата може да 
бъде повлияна от паразитизъм. Поради 
това при налагането на всякакви 
задължения за предоставяне на достъп 
следва да се вземат предвид 

(16) Ако при търговските преговори не 
бъде постигнато съгласие по 
техническите и търговските условия, 
всяка от страните следва да може да се 
обърне към органа за решаване на 
спорове на национално равнище с молба 
да бъде наложено решение за двете 
страни, за да бъдат избегнати 
необосновани откази и поставянето на 
неоправдани условия. При определяне 
на цените за предоставяне на достъп 
органът за разрешаване на спорове 
следва да взема под внимание 
инвестициите, направени във 
физическата инфраструктура, 
потенциала за изместване на 
държавни помощи и становищата на 
всички свързани икономически 
регулатори за съответните 
инфраструктурни сектори. В 
конкретния случай на достъп до 
физически инфраструктури на 
оператори на електронни съобщителни 
мрежи, инвестициите, направени в тези 
инфраструктури могат пряко да 
допринесат за постигането на целите на 
Програмата в областта на цифровите 
технологии за Европа, а конкуренцията 
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икономическата целесъобразност на 
тези инвестиции въз основа на 
графиците за възвращаемост на 
инвестициите, всички въздействия на 
предоставения достъп върху 
конкуренцията на пазарите надолу по 
веригата, всички видове амортизация на 
активите на мрежата в момента на 
подаване на заявлението за достъп, 
всички икономически аргументи в 
подкрепа на инвестициите, направени 
по-специално в неотдавна изградени 
инфраструктури, използвани за 
предоставяне на високоскоростни 
електронни съобщителни услуги и 
всички възможности за съвместно 
разгръщане, предложени на страната, 
търсеща достъп.

на пазарите надолу по веригата може да 
бъде повлияна от паразитизъм. Поради 
това при налагането на всякакви 
задължения за предоставяне на достъп 
следва да се вземат предвид 
икономическата целесъобразност на 
тези инвестиции въз основа на 
графиците за възвращаемост на 
инвестициите. Органите за решаване 
на спорове следва също така да имат 
предвид всички въздействия на 
достъпа до капацитета и 
изпълнението при предоставянето на 
основната услуга, всички въздействия 
на предоставения достъп върху 
конкуренцията на пазарите надолу по 
веригата, всички видове амортизация на 
активите на мрежата в момента на 
подаване на заявлението за достъп, 
всички икономически аргументи в 
подкрепа на инвестициите, направени 
по-специално в неотдавна изградени 
инфраструктури, използвани за 
предоставяне на високоскоростни 
електронни съобщителни услуги и 
всички възможности за съвместно 
разгръщане, предложени на страната, 
търсеща достъп.

Or. en

Обосновка

Всички въздействия върху капацитета и изпълнението следва да се добавят към 
списъка на факторите, които следва да се вземат предвид в задължението за достъп.

Изменение 59
Норберт Гланте

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Ако при търговските преговори не 
бъде постигнато съгласие по 

(16) Ако при търговските преговори не 
бъде постигнато съгласие по 
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техническите и търговските условия, 
всяка от страните следва да може да се 
обърне към органа за решаване на 
спорове на национално равнище с молба 
да бъде наложено решение за двете 
страни, за да бъдат избегнати 
необосновани откази и поставянето на 
неоправдани условия. При определяне 
на цените за предоставяне на достъп 
органът за разрешаване на спорове 
следва да взема под внимание 
инвестициите, направени във 
физическата инфраструктура. В 
конкретния случай на достъп до 
физически инфраструктури на 
оператори на електронни съобщителни 
мрежи, инвестициите, направени в тези 
инфраструктури, могат пряко да 
допринесат за постигането на целите на 
Програмата в областта на цифровите 
технологии за Европа, а конкуренцията 
на пазарите надолу по веригата може да 
бъде повлияна от паразитизъм. Поради 
това при налагането на всякакви 
задължения за предоставяне на достъп 
следва да се вземат предвид 
икономическата целесъобразност на 
тези инвестиции въз основа на 
графиците за възвращаемост на 
инвестициите, всички въздействия на 
предоставения достъп върху 
конкуренцията на пазарите надолу по 
веригата, всички видове амортизация на 
активите на мрежата в момента на 
подаване на заявлението за достъп, 
всички икономически аргументи в 
подкрепа на инвестициите, направени 
по-специално в неотдавна изградени 
инфраструктури, използвани за 
предоставяне на високоскоростни 
електронни съобщителни услуги и 
всички възможности за съвместно 
разгръщане, предложени на страната, 
търсеща достъп.

техническите и търговските условия, 
всяка от страните следва да може да се 
обърне към органа за решаване на 
спорове на национално равнище с молба 
да бъде наложено решение за двете 
страни, за да бъдат избегнати 
необосновани откази и поставянето на 
неоправдани условия. При определяне 
на цените за предоставяне на достъп 
органът за разрешаване на спорове 
следва да взема под внимание 
инвестициите, направени във 
физическата инфраструктура, и всички 
допълнителни разходи, възникващи 
във връзка с осъществяването на 
достъпа. В конкретния случай на 
достъп до физически инфраструктури на 
оператори на електронни съобщителни 
мрежи, инвестициите, направени в тези 
инфраструктури, могат пряко да 
допринесат за постигането на целите на 
Програмата в областта на цифровите 
технологии за Европа, а конкуренцията 
на пазарите надолу по веригата може да 
бъде повлияна от паразитизъм. Поради 
това при налагането на всякакви 
задължения за предоставяне на достъп 
следва да се вземат предвид 
икономическата целесъобразност на 
тези инвестиции въз основа на 
графиците за възвращаемост на 
инвестициите, всички въздействия на 
предоставения достъп върху 
конкуренцията на пазарите надолу по 
веригата, всички видове амортизация на 
активите на мрежата в момента на 
подаване на заявлението за достъп, 
всички икономически аргументи в 
подкрепа на инвестициите, направени 
по-специално в неотдавна изградени 
инфраструктури, използвани за 
предоставяне на високоскоростни 
електронни съобщителни услуги и 
всички възможности за съвместно 
разгръщане, предложени на страната, 
търсеща достъп.

Or. de
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Обосновка

Инспектирането на инфраструктурите може да бъде свързано с големи разходи. 
Тежестта на тези разходи не следва да се поема от ползвателя на мрежата.

Изменение 60
Петер Симон

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Ако при търговските преговори не 
бъде постигнато съгласие по 
техническите и търговските условия, 
всяка от страните следва да може да се 
обърне към органа за решаване на 
спорове на национално равнище с молба 
да бъде наложено решение за двете 
страни, за да бъдат избегнати 
необосновани откази и поставянето на 
неоправдани условия. При определяне 
на цените за предоставяне на достъп 
органът за разрешаване на спорове 
следва да взема под внимание 
инвестициите, направени във 
физическата инфраструктура. В 
конкретния случай на достъп до 
физически инфраструктури на 
оператори на електронни съобщителни 
мрежи, инвестициите, направени в тези 
инфраструктури могат пряко да 
допринесат за постигането на целите на 
Програмата в областта на цифровите 
технологии за Европа, а конкуренцията 
на пазарите надолу по веригата може да 
бъде повлияна от паразитизъм. Поради 
това при налагането на всякакви 
задължения за предоставяне на достъп 
следва да се вземат предвид 
икономическата целесъобразност на 
тези инвестиции въз основа на 
графиците за възвращаемост на 
инвестициите, всички въздействия на 
предоставения достъп върху 

(16) Ако при търговските преговори не 
бъде постигнато съгласие по 
техническите и търговските условия, 
всяка от страните следва да може да се 
обърне към органа за решаване на 
спорове на национално равнище с молба 
да бъде наложено решение за двете 
страни, за да бъдат избегнати 
необосновани откази и поставянето на 
неоправдани условия. При определяне 
на цените за предоставяне на достъп 
органът за разрешаване на спорове 
следва да взема под внимание 
инвестициите, направени във 
физическата инфраструктура, и всички 
допълнителни разходи, възникващи 
във връзка с осъществяването на 
достъпа. В конкретния случай на 
достъп до физически инфраструктури на 
оператори на електронни съобщителни 
мрежи, инвестициите, направени в тези 
инфраструктури могат пряко да 
допринесат за постигането на целите на 
Програмата в областта на цифровите 
технологии за Европа, а конкуренцията 
на пазарите надолу по веригата може да 
бъде повлияна от паразитизъм. Поради 
това при налагането на всякакви 
задължения за предоставяне на достъп 
следва да се вземат предвид 
икономическата целесъобразност на 
тези инвестиции въз основа на 
графиците за възвращаемост на 
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конкуренцията на пазарите надолу по 
веригата, всички видове амортизация на 
активите на мрежата в момента на 
подаване на заявлението за достъп, 
всички икономически аргументи в 
подкрепа на инвестициите, направени 
по-специално в неотдавна изградени 
инфраструктури, използвани за 
предоставяне на високоскоростни 
електронни съобщителни услуги и 
всички възможности за съвместно 
разгръщане, предложени на страната, 
търсеща достъп.

инвестициите, всички въздействия на 
предоставения достъп върху 
конкуренцията на пазарите надолу по 
веригата, всички видове амортизация на 
активите на мрежата в момента на 
подаване на заявлението за достъп, 
всички икономически аргументи в 
подкрепа на инвестициите, направени 
по-специално в неотдавна изградени 
инфраструктури, използвани за 
предоставяне на високоскоростни 
електронни съобщителни услуги и 
всички възможности за съвместно 
разгръщане, предложени на страната, 
търсеща достъп.

Or. de

Обосновка

Следва да се изясни, че наред с вече направените инвестиции, при определянето на 
цената следва да се вземат предвид и разходите по осъществяването на съвместното 
използване на физическата инфраструктура.

Изменение 61
Йенс Роде, Владко Тодоров Панайотов

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Независимо че на държавите 
членки не се налага ново задължение за 
картографиране, с настоящия 
регламент се предмижда даването на 
достъп до минимална информация, 
която вече е била събрана от органите 
от обществения сектор и е достъпна в 
електронен вид в съответствие с 
националните инициативи, както и 
съгласно законодателството на Съюза 
(като Директива 2007/2/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
14 март 2007 г. за създаване на 
инфраструктура за пространствена 

(18) Независимо че на държавите 
членки не се налага ново задължение за 
картографиране, с настоящата 
директива се предвижда даването на 
достъп до минимална информация, 
която вече е била събрана от органите 
от обществения сектор и е достъпна в 
електронен вид в съответствие с 
националните инициативи, както и 
съгласно законодателството на Съюза 
(като Директива 2007/2/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
14 март 2007 г. за създаване на 
инфраструктура за пространствена 
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информация в Европейската общност 
(INSPIRE)37), например чрез 
хипервръзка към единен 
информационен център, с оглед да се 
даде възможност за съгласуван достъп 
на доставчиците на електронни 
съобщителни мрежи до информация 
относно физическите инфраструктури, 
като едновременно се гарантира 
сигурността и целостта на тази 
информация. Предоставянето на тази 
информация следва да не засяга 
изискванията за прозрачност, които вече 
са в сила относно повторната употреба 
на информацията в обществения сектор 
в съответствие с Директива 2003/98/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета 
от 17 ноември 2003 г. относно 
повторната употреба на информацията в 
обществения сектор38. Когато 
информацията, която е на разположение 
на обществения сектор, не гарантира 
запознаване в достатъчна степен със 
съществуващите физически 
инфраструктури в даден район или от 
определен тип, мрежовите оператори 
следва да предоставят информацията на 
единния информационен център при 
поискване.

информация в Европейската общност 
(INSPIRE)37), например чрез 
хипервръзка към единен 
информационен център, с оглед да се 
даде възможност за съгласуван достъп 
на доставчиците на електронни 
съобщителни мрежи до информация 
относно физическите инфраструктури, 
като едновременно се гарантира 
сигурността и целостта на тази 
информация. Предоставянето на тази 
информация следва да не засяга 
изискванията за прозрачност, които вече 
са в сила относно повторната употреба 
на информацията в обществения сектор 
в съответствие с Директива 2003/98/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета 
от 17 ноември 2003 г. относно 
повторната употреба на информацията в 
обществения сектор. Когато 
информацията, която е на разположение 
на обществения сектор, не гарантира 
запознаване в достатъчна степен със 
съществуващите физически 
инфраструктури в даден район или от 
определен тип, мрежовите оператори 
следва да предоставят информацията на 
единния информационен център при 
поискване.

__________________ __________________
37 ОВ L 108, 25.04.2007 г., стр. 1. 37 ОВ L 108, 25.04.2007 г., стр. 1.
38 ОВ L 345, 31.12.2003 г., стр. 90. 38 ОВ L 345, 31.12.2003 г., стр. 90.

Or. en

Изменение 62
Гунар Хьокмарк

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Постигането на целите на 
Програмата в областта на цифровите 

(26) Постигането на целите на 
Програмата в областта на цифровите 
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технологии изисква разгръщането на 
инфраструктурата да достигне точки в 
близост до крайните потребители, като 
се спазва изцяло принципът на 
пропорционалност относно всяко 
ограничение на правото на собственост 
в полза на общия интерес. Следва да се 
улесни разгръщането на 
високоскоростните електронни 
съобщителни мрежи до крайния 
потребител, като същевременно се 
осигури технологична неутралност, по-
специално посредством подготвена за 
високоскоростен достъп физическата
инфраструктура в сградите. С оглед на 
факта, че допълнителните разходи за 
осигуряване на мини-канали по време 
на строежа на сградата са силно 
ограничени, докато допълнителното 
оборудване на вече завършени сгради с 
високоскоростна инфраструктура може 
да представлява значителна част от 
разходите за разгръщане на 
високоскоростна мрежа, всички нови 
или преминаващи през основен ремонт 
сгради следва да бъдат оборудвани с 
физическа инфраструктура, 
позволяваща свързването на крайните 
потребители с високоскоростни мрежи. 
Освен това, за да бъдат разгърнати 
високоскоростните електронни 
съобщителни мрежи новите и 
подложените на основен ремонт 
многофамилни жилищни сгради следва
да бъдат снабдени със съоръжения за 
достъп или точка на концентрация, чрез 
които доставчикът може да се свърже 
към вътрешната мрежа на сградата. На 
практика това би означавало, че 
строителните предприемачи следва да 
предвидят празни канали, свързващи 
всяко жилище с точката на 
концентрация, разположена в сградата 
или извън нея. Възможни са случаи, 
като например изграждането на нови 
еднофамилни жилища или 
извършването на някои категории 
основен ремонт в изолирани райони, 

технологии изисква разгръщането на 
инфраструктурата да достигне точки в 
близост до крайните потребители, като 
се спазва изцяло принципът на 
пропорционалност относно всяко 
ограничение на правото на собственост 
в полза на общия интерес. Следва да се 
улесни разгръщането на 
високоскоростните електронни 
съобщителни мрежи до крайния 
потребител, като същевременно се 
осигури технологична неутралност, по-
специално посредством подготвена за 
високоскоростен достъп физическа
инфраструктура в сградите. С оглед на 
факта, че допълнителните разходи за 
осигуряване на мини-канали по време 
на строежа на сградата са силно 
ограничени, докато допълнителното 
оборудване на вече завършени сгради с 
високоскоростна инфраструктура може 
да представлява значителна част от 
разходите за разгръщане на 
високоскоростна мрежа, всички нови 
или преминаващи през основен ремонт 
сгради могат да бъдат оборудвани с 
физическа инфраструктура, 
позволяваща свързването на крайните 
потребители с високоскоростни мрежи. 
Освен това, за да бъдат разгърнати 
високоскоростните електронни 
съобщителни мрежи новите и 
подложените на основен ремонт 
многофамилни жилищни сгради могат
да бъдат снабдени със съоръжения за 
достъп или точка на концентрация, чрез 
които доставчикът може да се свърже 
към вътрешната мрежа на сградата. На 
практика това би означавало, че 
строителните предприемачи следва да 
предвидят празни канали, свързващи 
всяко жилище с точката на 
концентрация, разположена в сградата 
или извън нея. Възможни са случаи, 
като например изграждането на нови 
еднофамилни жилища или 
извършването на някои категории 
основен ремонт в изолирани райони, 
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при които перспективата за 
високоскоростна връзка се счита по 
обективни причини за твърде далечна, 
за да могат да бъдат оправдани 
допълнителни разходи за вграждане на 
високоскоростна физическа 
инфраструктура в сградата и/или 
изграждане на точка на концентрация.

при които перспективата за 
високоскоростна връзка се счита по 
обективни причини за твърде далечна, 
за да могат да бъдат оправдани 
допълнителни разходи за вграждане на 
високоскоростна физическа 
инфраструктура в сградата и/или 
изграждане на точка на концентрация.

Or. en

Изменение 63
Йенс Роде, Владко Тодоров Панайотов

Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) Без да се засягат задачите, 
възложени на националните 
регулаторни органи, съществуващи по 
силата на регулаторната рамка на Съюза 
в областта на електронните съобщения, 
при липсата на конкретно 
разпределение на задачите в държавите 
членки, с цел да се гарантира 
последователност на решенията за 
уреждане на спорове, такива функции, 
предвидени в настоящия регламент, 
следва да бъдат възлагани на органите, 
изпълняващи задачите, предвидени в 
член 20 от Директива 2002/21/ЕО, като 
се вземат предвид наличните експертни 
знания и гаранциите за независимост и 
безпристрастност. Въпреки това, в 
съответствие с принципа на 
субсидиарност, настоящият 
регламент следва да се прилага, без да 
се засяга възможността на държавите 
членки да възложат регулаторните 
задачи, произтичащи от настоящия акт, 
на органи, които са по-подходящи да ги 
изпълняват, в съответствие с 
националната конституционна система 
за разпределяне на компетенциите и 

(29) Без да се засягат задачите, 
възложени на националните 
регулаторни органи, съществуващи по 
силата на регулаторната рамка на Съюза 
в областта на електронните съобщения, 
при липсата на конкретно 
разпределение на задачите в държавите 
членки, с цел да се гарантира 
последователност на решенията за 
уреждане на спорове, такива функции, 
предвидени в настоящата директива, 
следва да бъдат възлагани на органите, 
изпълняващи задачите, предвидени в 
член 20 от Директива 2002/21/ЕО, като 
се вземат предвид наличните експертни 
знания и гаранциите за независимост и 
безпристрастност. Въпреки това, в 
съответствие с принципа на 
субсидиарност, настоящата 
директива следва да се прилага, без да 
се засяга възможността на държавите 
членки да възложат регулаторните 
задачи, произтичащи от настоящия акт, 
на органи, които са по-подходящи да ги 
изпълняват, в съответствие с 
националната конституционна система 
за разпределяне на компетенциите и 
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правомощията, както и с изискванията, 
определени в настоящия регламент.

правомощията, както и с изискванията, 
определени в настоящата директива.

Or. en

Изменение 64
Йенс Роде, Владко Тодоров Панайотов

Предложение за регламент
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) За да гарантират ефективността на 
информационните центрове, 
предвидени в настоящия регламент, 
държавите членки, които са решили да 
определят органи, различни от 
националния регулаторен орган, които 
да изпълняват задачите, предвидени в 
член 20 от Директива 2002/21/ЕО, 
следва да осигурят адекватни ресурси, 
както и да гарантират, че необходимата 
информация относно конкретния район 
е на разположение в единен 
информационен център на оптималното 
равнище на агрегиране, където може да 
бъде осигурено най-ефикасно 
използване с оглед на възложените 
задачи (например кадастър). В това 
отношение, държавите членки могат да 
обмислят възможни полезни 
взаимодействия и икономии от мащаба 
при единните звена за контакт по 
смисъла на член 6 от 
Директива 2006/123/ЕО от 12 декември 
2006 г. относно услугите на вътрешния 
пазар (Директива за услугите), с оглед 
да се надгражда върху съществуващите 
структури и да се увеличат максимално 
ползите за крайните потребители.

(31) За да гарантират ефективността на 
информационните центрове, 
предвидени в настоящата директива, 
държавите членки, които са решили да 
определят органи, различни от 
националния регулаторен орган, които 
да изпълняват задачите, предвидени в 
член 20 от Директива 2002/21/ЕО, 
следва да осигурят адекватни ресурси, 
както и да гарантират, че необходимата 
информация относно конкретния район 
е на разположение в единен 
информационен център на оптималното 
равнище на агрегиране, където може да 
бъде осигурено най-ефикасно 
използване с оглед на възложените 
задачи (например кадастър). В това 
отношение, държавите членки могат да 
обмислят възможни полезни 
взаимодействия и икономии от мащаба 
при единните звена за контакт по 
смисъла на член 6 от 
Директива 2006/123/ЕО от 12 декември 
2006 г. относно услугите на вътрешния 
пазар (Директива за услугите), с оглед 
да се надгражда върху съществуващите 
структури и да се увеличат максимално 
ползите за крайните потребители.

Or. en
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Изменение 65
Йенс Роде, Владко Тодоров Панайотов

Предложение за регламент
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) Настоящият регламент е 
съобразен с основните права и 
съблюдава принципите, признати по-
специално с Хартата на основните права 
на Европейския съюз, по-специално с 
правото на неприкосновеност на личния 
живот и на защита на търговската тайна, 
правото на свободна стопанска 
инициатива, правото на собственост и 
правото на ефективни правни средства 
за защита. Настоящият регламент
трябва да се прилага от държавите 
членки в съответствие с тези права и 
принципи.

(33) Настоящата директива е 
съобразена с основните права и 
съблюдава принципите, признати по-
специално с Хартата на основните права 
на Европейския съюз, по-специално с 
правото на неприкосновеност на личния 
живот и на защита на търговската тайна, 
правото на свободна стопанска 
инициатива, правото на собственост и 
правото на ефективни правни средства 
за защита. Настоящата директива
трябва да се прилага от държавите 
членки в съответствие с тези права и 
принципи.

Or. en

Изменение 66
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящият регламент има за цел да 
улесни и стимулира разгръщането на 
високоскоростни електронни 
съобщителни мрежи чрез насърчаване 
на съвместното използване на 
съществуващата инфраструктура и 
създаване на условия за по-ефикасно 
разгръщане на нова физическа 
инфраструктура, така че тези мрежи да 
могат да се разгръщат на по-ниска цена.

1. Настоящият регламент има за цел да 
улесни и стимулира инсталирането и 
разгръщането на високоскоростни 
електронни съобщителни мрежи чрез 
насърчаване на безопасното и сигурно 
съвместно използване на 
съществуващата и бъдещата физическа 
инфраструктура, като така се цели 
ефективното използване на ресурси, 
така че тези мрежи да могат да се 
разгръщат на по-ниска цена.

Or. ro
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Изменение 67
Йенс Роде, Владко Тодоров Панайотов

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящият регламент има за цел 
да улесни и стимулира разгръщането на 
високоскоростни електронни 
съобщителни мрежи чрез насърчаване 
на съвместното използване на 
съществуващата инфраструктура и 
създаване на условия за по-ефикасно 
разгръщане на нова физическа 
инфраструктура, така че тези мрежи да 
могат да се разгръщат на по-ниска цена.

1. Настоящата директива има за цел 
да улесни и стимулира разгръщането на 
високоскоростни електронни 
съобщителни мрежи чрез насърчаване 
на съвместното използване на 
съществуващата инфраструктура и 
създаване на условия за по-ефикасно 
разгръщане на нова физическа 
инфраструктура, така че тези мрежи да 
могат да се разгръщат на по-ниска цена.

Or. en

Изменение 68
Йенс Роде, Владко Тодоров Панайотов

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Настоящият регламент се прилага 
по отношение на всички строежи и 
физическа инфраструктура, както е 
определено в член 2.

2. Настоящата директива се прилага 
по отношение на всички строежи и 
физическа инфраструктура, както е 
определено в член 2.

Or. en

Изменение 69
Йенс Роде, Владко Тодоров Панайотов

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Настоящият регламент не засяга 
правата на държавите членки да 
запазват или въвеждат мерки в 
съответствие с правото на Съюза, които 
съдържат по-подробни разпоредби от 
тези, установени в настоящия 
регламент.

3. Настоящата директива не засяга 
правата на държавите членки да 
запазват или въвеждат мерки в 
съответствие с правото на Съюза, които 
съдържат по-подробни разпоредби от 
тези, установени в настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 70
Йенс Роде, Владко Тодоров Панайотов

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Настоящият регламент не засяга 
прилагането на директиви 2002/21/ЕО, 
2002/20/ЕО, 2002/19/ЕО, 2002/22/ЕО и 
2002/77/ЕО.

4. Настоящата директива не засяга 
прилагането на директиви 2002/21/ЕО, 
2002/20/ЕО, 2002/19/ЕО, 2002/22/ЕО и 
2002/77/ЕО.

Or. en

Изменение 71
Йенс Роде, Владко Тодоров Панайотов

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на настоящия регламент се 
прилагат определенията, установени в 
директиви 2002/21/ЕО, 2002/20/ЕО, 
2002/19/EО, 2002/22/EО и 2002/77/ЕО.

За целите на настоящата директива
се прилагат определенията, установени 
в директиви 2002/21/ЕО, 2002/20/ЕО, 
2002/19/EО, 2002/22/EО и 2002/77/ЕО.

Or. en
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Изменение 72
Гунар Хьокмарк

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) „мрежов оператор“ означава както 
доставчик на електронна съобщителна 
мрежа, така и предприятие, 
предоставящо физическа 
инфраструктура, предназначена да 
осигурява: услуга за производство, 
пренос или разпределение на газ, 
електричество, включително 
обществено осветление, отопление,
вода, включително отвеждане или 
пречистване на отпадъчни води и 
канализация; транспортни услуги, 
включително железопътни линии, 
пътища, пристанища и летища;

(1) „мрежов оператор“ означава както 
доставчик на електронна съобщителна 
мрежа, така и предприятие, 
предоставящо физическа 
инфраструктура, предназначена да 
осигурява: услуга за производство, 
пренос или разпределение на газ, 
електричество, включително 
обществено осветление, отопление,
транспортни услуги, включително 
железопътни линии, пътища,

Or. en

Обосновка

Ограниченият обхват, — като се изключват критични инфраструктури — който има 
по-широки последици за сигурността и обществото, означава, че директивата 
вместо това може да се съсредоточи върху инфраструктурите, свързани с 
разгръщането на влакнестооптични мрежи.

Изменение 73
Петер Симон

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) „мрежов оператор“ означава както 
доставчик на електронна съобщителна 
мрежа, така и предприятие, 
предоставящо физическа 
инфраструктура, предназначена да 
осигурява: услуга за производство, 

(1) „мрежов оператор“ означава както 
доставчик на електронна съобщителна 
мрежа, така и предприятие, 
предоставящо физическа 
инфраструктура, предназначена да 
осигурява: услуга за производство, 
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пренос или разпределение на газ, 
електричество, включително 
обществено осветление, отопление, 
вода, включително отвеждане или 
пречистване на отпадъчни води и 
канализация; транспортни услуги, 
включително железопътни линии, 
пътища, пристанища и летища;

пренос или разпределение на газ, 
електричество, включително 
обществено осветление, транспортни 
услуги, включително железопътни 
линии, пътища, пристанища и летища;

Or. de

Обосновка

Въздействието върху инфраструктурата за пренос на вода (включително отвеждане 
или пречистване на отпадъчни води и канализация) представлява възможен рисков 
фактор за общественото здраве. Поради това тази област следва да се изключи от 
приложното поле. Топлофикационните мрежи следва също да бъдат изключени, тъй 
като при поставянето на входовете и изводите за високоскоростните мрежови 
елементи не може да се осигури необходимата защита от влага.

Изменение 74
Вернер Ланген, Херберт Ройл, Ангелика Ниблер 

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) „мрежов оператор“ означава както 
доставчик на електронна съобщителна 
мрежа, така и предприятие, 
предоставящо физическа 
инфраструктура, предназначена да 
осигурява: услуга за производство, 
пренос или разпределение на газ, 
електричество, включително 
обществено осветление, отопление, 
вода, включително отвеждане или 
пречистване на отпадъчни води и 
канализация; транспортни услуги, 
включително железопътни линии, 
пътища, пристанища и летища;

(1) „мрежов оператор“ означава както 
доставчик на електронна съобщителна 
мрежа, така и предприятие, 
предоставящо физическа 
инфраструктура, предназначена да 
осигурява: услуга за производство, 
пренос или разпределение на газ, 
електричество, включително 
обществено осветление, транспортни 
услуги, включително железопътни 
линии, пътища, пристанища и летища;

Or. de
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Обосновка

Поради технически, правни и хигиенни причини не всички физически инфраструктури 
са подходящи за разполагане.

Изменение 75
Петер Симон

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) „физическа инфраструктура“ 
означава всеки елемент от физическа 
мрежа, който не е активен, като 
например тръбопроводи, мачти, канали, 
помещения за контрол, шахти, 
разпределителни кутии, сгради или 
подстъпи към сгради, антенни 
съоръжения, кули и стълбове и 
съответни принадлежности;

(2) „физическа инфраструктура“ 
означава всеки елемент от физическа 
мрежа, който не е активен, като 
например тръбопроводи, мачти, канали, 
помещения за контрол, шахти, 
разпределителни кутии, сгради или 
подстъпи към сгради, антенни 
съоръжения, кули и стълбове и 
съответни принадлежности, с 
изключение на тръбопроводите, 
използвани за пренос на вода 
(включително отвеждане или 
пречистване на отпадъчни води и 
канализация) и отопление;

Or. de

Обосновка

Въздействието върху инфраструктурата за пренос на вода (включително отвеждане 
или пречистване на отпадъчни води и канализация) представлява възможен рисков 
фактор за общественото здраве. Поради това тази област следва да се изключи от 
приложното поле. Топлофикационните мрежи следва също да бъдат изключени, тъй 
като при поставянето на входовете и изводите за високоскоростните мрежови 
елементи не може да се осигури необходимата защита от влага.

Изменение 76
Джайлс Чичестър

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

(2a) „оператор на комунални услуги“ 
означава предприятие, което 
предоставя физическа 
инфраструктура, предназначена за 
предоставяне на: услуга за 
производство, пренос или 
разпределение на електричество
(включително обществено 
осветление), отопление, вода — без 
питейна вода, но включително 
отвеждане или пречистване на 
отпадъчни води и канализация,
транспортни услуги (включително 
железопътни линии), пътища, 
пристанища и летища;

Or. en

Обосновка

These amendments are intended to avoid an overlap between this regulation and the 
Framework and Authorisation Directives, and thereby prevent the creation of potentially 
conflicting legal rights and obligations (for/of both operators and NRAs). The amendments do 
not seek to carve out telecoms operators from the scope of Article 3, but simply to ensure that 
their rights and obligations as access providers remain clearly and unambiguously defined in 
European law. Importantly, this amendment preserves telecoms operators’ rights to seek 
access to utility infrastructure for the purpose of broadband roll-out, and to raise disputes 
where such access is denied.

Изменение 77
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) „високоскоростна електронна 
съобщителна мрежа“ означава 
електронна съобщителна мрежа, която е 
в състояние да доставя услуги за 
широколентов достъп със скорост поне 
30 Mbps.

(3) „високоскоростна електронна 
съобщителна мрежа“ означава 
електронна съобщителна мрежа, която е 
в състояние да доставя услуги за 
широколентов достъп от 100 Mbps и 
1 Gbps, а когато е възможно и повече.
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Or. en

Изменение 78
Гунар Хьокмарк

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) „високоскоростна електронна 
съобщителна мрежа“ означава 
електронна съобщителна мрежа, която е 
в състояние да доставя услуги за 
широколентов достъп със скорост поне 
30 Mbps.

(3) „високоскоростна електронна 
съобщителна мрежа“ означава 
електронна съобщителна мрежа, която е 
в състояние да доставя услуги за 
широколентов достъп от 100 Mbps и 
1 Gbps, а когато е възможно и повече.

Or. en

Изменение 79
Марита Улвског

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10а) „мрежи от отворен тип“ 
означава мрежи, при които 
съществува разделение между 
доставчиците на услуги и мрежовите 
услуги и при които доставчиците на 
услуги имат мрежов достъп до 
частни клиенти при условия на 
недискриминация.

Or. sv

Изменение 80
Едит Херцог
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Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всеки мрежов оператор има право да 
предложи достъп до своята физическа 
инфраструктура с оглед на разгръщане 
на елементи на високоскоростни 
електронни съобщителни мрежи.

1. Всеки мрежов оператор има право да 
предложи достъп до своята физическа 
инфраструктура с оглед на разгръщане 
на елементи на високоскоростни 
електронни съобщителни мрежи;
реципрочно, операторите на 
електронни съобщителни мрежи 
имат право да предлагат достъп до 
физическата ѝ инфраструктура с 
оглед на разгръщането на други 
мрежи.

Or. en

Обосновка

The proposed regulation opens up various networks to electronic communications network 
provider, with the aim of facilitating the deployment of broadband communication networks. 
This amendment aims at introducing more reciprocity in the text, also giving the possible for 
other network operators to take advantage of the construction works started by a 
telecommunication operator. This amendment is in line with the recital 11, which reads 
“[…]this Regulation should be applicable not only to electronic communications network 
providers but to any owner or holder of rights to use extensive and ubiquitous physical 
infrastructures […]”.

Изменение 81
Вернер Ланген, Херберт Ройл, Ангелика Ниблер

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всеки мрежов оператор има право да 
предложи достъп до своята физическа 
инфраструктура с оглед на разгръщане 
на елементи на високоскоростни 
електронни съобщителни мрежи.

1. Всеки мрежов оператор има право да 
предложи достъп до своята физическа 
инфраструктура с оглед на разгръщане 
на елементи на високоскоростни 
електронни съобщителни мрежи, при 
условие че собствениците и 
компетентните органи одобрят това 
разгръщане.
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Or. de

Обосновка

Операторите невинаги са собственици на мрежата. Поради това при възможно 
разполагане на съобщителни мрежи и двете страни следва да имат думата.

Изменение 82
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всеки мрежов оператор има право да 
предложи достъп до своята физическа 
инфраструктура с оглед на разгръщане 
на елементи на високоскоростни 
електронни съобщителни мрежи.

1. Всеки мрежов оператор има право да 
предложи достъп до своята физическа 
инфраструктура с оглед на разгръщане 
на елементи на високоскоростни 
електронни съобщителни мрежи, като 
същевременно се гарантира мрежова 
безопасност и сигурност.

Or. ro

Изменение 83
Едит Херцог

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При наличие на специално писмено 
искане от страна на предприятие, 
притежаващо разрешение за 
предоставяне на електронни 
съобщителни мрежи, всеки мрежов 
оператор е задължен да удовлетворява 
всички разумни искания за достъп до 
своята физическа инфраструктура при 
справедливи условия, включително 
цена, с оглед на инсталиране на 

2. При наличие на специално писмено 
искане от страна на предприятие, 
притежаващо разрешение за 
предоставяне на електронни 
съобщителни мрежи, всеки мрежов 
оператор е задължен да удовлетворява 
всички разумни искания за достъп до 
своята физическа инфраструктура при 
справедливи условия, включително 
цена, с оглед на инсталиране на 
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елементи на високоскоростни 
електронни съобщителни мрежи.

елементи на високоскоростни 
електронни съобщителни мрежи. 
Задължението на мрежовите 
оператори да удовлетворяват всички 
разумни искания за достъп при 
справедливи условия следва да бъде без 
да се засяга задължението им да 
спазват правилата на Съюза относно 
държавните помощи, в случай че 
правителство е финансирало или е 
гарантирало инвестиции в 
инфраструктура.

Or. en

Обосновка

Търсещите достъп, които желаят да разгърнат електронни съобщителни мрежи, 
нямат право да се възползват от каквато и да било форма на държавна подкрепа, 
която е предназначена за различна цел. Това би било несправедливо, злоупотреба с 
държавни ресурси и в противоречие с правилата на ЕС за държавни помощи, тъй 
като дружества с държавна подкрепа имат правното ограничение съгласно 
правилата за държавните помощи да не извършват кръстосано субсидиране на 
дейността на трета страна.

Изменение 84
Вернер Ланген, Херберт Ройл, Ангелика Ниблер

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При наличие на специално писмено 
искане от страна на предприятие, 
притежаващо разрешение за 
предоставяне на електронни 
съобщителни мрежи, всеки мрежов 
оператор е задължен да удовлетворява 
всички разумни искания за достъп до 
своята физическа инфраструктура при 
справедливи условия, включително 
цена, с оглед на инсталиране на 
елементи на високоскоростни 
електронни съобщителни мрежи.

2. При наличие на специално писмено 
искане от страна на предприятие, 
притежаващо разрешение за 
предоставяне на електронни 
съобщителни мрежи, всеки мрежов 
оператор е задължен да проверява
разумните искания за достъп до своята 
физическа инфраструктура, с оглед на 
инсталиране на елементи на 
високоскоростни електронни 
съобщителни мрежи и, ако е поискано 
от него, да представя оферта за 
съвместно използване на своята 
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физическа инфраструктура.

Or. de

Обосновка

Задължението за удовлетворяване на всички разумни искания би представлявало 
необосновано въздействие върху правата на собственост на ползвателите на 
инфраструктура.

Изменение 85
Катлен Ван Бремпт

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При наличие на специално писмено 
искане от страна на предприятие, 
притежаващо разрешение за 
предоставяне на електронни 
съобщителни мрежи, всеки мрежов 
оператор е задължен да удовлетворява 
всички разумни искания за достъп до 
своята физическа инфраструктура при 
справедливи условия, включително 
цена, с оглед на инсталиране на 
елементи на високоскоростни 
електронни съобщителни мрежи.

2. При наличие на специално писмено 
искане от страна на предприятие, 
притежаващо разрешение за 
предоставяне на електронни 
съобщителни мрежи, всеки мрежов 
оператор е задължен да удовлетворява 
всички разумни искания за достъп до 
своята физическа инфраструктура при 
справедливи условия, включително 
цена, и при условие, че не възникват 
никакви проблеми във връзка с
мрежовата сигурност и безопасност, 
като се придържа към принципа на 
реципрочност, с оглед на инсталиране 
на елементи на високоскоростни 
електронни съобщителни мрежи.

Or. nl

Изменение 86
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При наличие на специално писмено 
искане от страна на предприятие, 
притежаващо разрешение за 
предоставяне на електронни 
съобщителни мрежи, всеки мрежов 
оператор е задължен да удовлетворява 
всички разумни искания за достъп до 
своята физическа инфраструктура при 
справедливи условия, включително 
цена, с оглед на инсталиране на 
елементи на високоскоростни 
електронни съобщителни мрежи. 

2. При наличие на специално писмено 
искане от страна на предприятие, 
притежаващо разрешение за 
предоставяне на електронни 
съобщителни мрежи, при условие че 
капацитетът на мрежата го 
позволява, всеки мрежов оператор е 
задължен да удовлетворява всички 
разумни искания за достъп до своята 
физическа инфраструктура при 
справедливи условия, включително 
цена, с оглед на инсталиране на 
елементи на високоскоростни 
електронни съобщителни мрежи. 

Or. ro

Изменение 87
Джайлс Чичестър

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При наличие на специално писмено 
искане от страна на предприятие, 
притежаващо разрешение за 
предоставяне на електронни 
съобщителни мрежи, всеки мрежов
оператор е задължен да удовлетворява 
всички разумни искания за достъп до 
своята физическа инфраструктура при 
справедливи условия, включително 
цена, с оглед на инсталиране на 
елементи на високоскоростни 
електронни съобщителни мрежи.

2. При наличие на специално писмено 
искане от страна на предприятие, 
притежаващо разрешение за 
предоставяне на електронни 
съобщителни мрежи, всеки оператор на 
комунални услуги е задължен да 
удовлетворява всички разумни искания 
за достъп до своята физическа 
инфраструктура при справедливи 
условия, включително цена, с оглед на 
инсталиране на елементи на 
високоскоростни електронни 
съобщителни мрежи.

Or. en
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Обосновка

Това изменение гарантира, че член 3 е съсредоточен върху предоставянето на достъп 
до инфраструктурата на мрежата за комунални услуги. Достъпът до 
телекомуникационната инфраструктура вече се регулира съгласно Рамкова 
директива 2009/140/ЕО относно електронните съобщения.

Изменение 88
Гунар Хьокмарк

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Настоящата разпоредба не засяга 
правото на собствениците на земя и 
частна собственост да решават как 
да администрират и управляват 
активите.

Or. en

Изменение 89
Юдит А. Меркис

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всеки отказ на такъв достъп трябва да 
се основава на обективни критерии, 
които по-специално могат да засягат:

3. Всеки отказ на такъв достъп трябва да 
се основава на обективни критерии, 
като:

Or. en

Изменение 90
Джайлс Чичестър

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – алинея 1 – буква aа) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) съображения за безопасност и 
обществено здраве;

Or. en

Обосновка

Напр. инфраструктурите за газ и питейна вода са неподходящи по отношение на 
безопасността и обществено здраве.

Изменение 91
Джайлс Чичестър

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – алинея 1 – буква aб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aб) сигурността на критична
национална инфраструктура;

Or. en

Обосновка

Напр. летища или железници.

Изменение 92
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) наличието на пространство за 
разполагане на елементите, посочени в 
буква а);

б) наличието на мрежов капацитет за 
разполагане на елементите, посочени в 
буква а);

Or. ro
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Изменение 93
Едит Херцог

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) наличието на пространство за 
разполагане на елементите, посочени в 
буква а);

б) настоящо и бъдещо наличие на 
пространство за разполагане на 
елементите, посочени в буква а);

Or. en

Обосновка

При разглеждането на наличието на пространство за приемането на електронни 
съобщителни мрежи, мрежовите оператори следва да имат право да вземат предвид 
бъдещите си потребности.

Изменение 94
Едит Херцог

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) целостта и сигурността на всички 
вече разположени мрежи;

в) целостта, безопасността и 
сигурността на всички вече 
разположени мрежи;

Or. en

Изменение 95
Норберт Гланте, Петер Симон

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – алинея 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) рискът от възникване на сериозни г) рискът от възникване на доказани
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смущения в работата на планираните 
електронни съобщителни услуги в 
резултат от предоставянето на други 
услуги чрез същата физическа 
инфраструктура;

смущения в работата на планираните 
електронни съобщителни услуги в 
резултат от предоставянето на други 
услуги чрез същата физическа 
инфраструктура;

Or. de

Обосновка

Формулировката в немския текст е твърде неясна.

Изменение 96
Едит Херцог

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – алинея 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) наличието на алтернативни средства 
за достъп по цени на едро до 
физическата мрежова инфраструктура,
предоставяни от мрежовия оператор и 
подходящи за разгръщането на 
високоскоростни електронни 
съобщителни мрежи.

д) наличието или планираното 
наличие, съгласно публикуваните 
планове за разполагане, на 
алтернативни средства за достъп по 
цени на едро до физическата мрежова 
инфраструктура, предоставяни от 
мрежовия оператор и подходящи за 
разгръщането на високоскоростни 
електронни съобщителни мрежи.

Or. en

Обосновка

Текстът следва да вземе предвид също и планираното наличие, доколкото то се 
изгражда в рамките на разумен срок.

Изменение 97
Джайлс Чичестър

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – алинея 1 – буква д)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

д) наличието на алтернативни средства 
за достъп по цени на едро до 
физическата мрежова инфраструктура, 
предоставяни от мрежовия оператор и 
подходящи за разгръщането на 
високоскоростни електронни 
съобщителни мрежи.

д) наличието на алтернативни средства 
за достъп по цени на едро до 
физическата мрежова инфраструктура, 
предоставяни от оператора на 
комунални услуги и подходящи за 
разгръщането на високоскоростни 
електронни съобщителни мрежи.

Or. en

Обосновка

Това изменение гарантира, че член 3 е съсредоточен върху предоставянето на достъп 
до инфраструктурата на мрежата за комунални услуги. Достъпът до 
телекомуникационната инфраструктура вече се регулира съгласно Рамкова 
директива 2009/140/ЕО относно електронните съобщения.

Изменение 98
Едит Херцог

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – алинея 1 – буква дa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дa) високият риск за физическата 
безопасност на работниците, които 
имат достъп до инфраструктури, 
различни от тези, с които те са 
обучени да работят първоначално;

Or. en

Обосновка

Достъпът на работници, които не са запознати с процедурите по безопасност на 
електроенергията, до компонентите и инсталациите на електроразпределителни 
мрежи, ще увеличи риска от произшествия и злополуки. Работата по 
електроенергийни мрежи изисква специфично обучение, умения, правила, кодекси, 
изисквания по отношение на здравето, както и необходимостта от придържане към 
стриктни стандарти по отношение на безопасността и околната среда. За някои 
специфични инсталации, мрежовите оператори могат да сметнат, че да се позволи 
на трета страна да работи по тяхна мрежа, е твърде опасно.
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Изменение 99
Едит Херцог

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – алинея 1 – буква дб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дб) пропорционалното използване на 
наличното пространство, така че 
операторът на мрежа, който е 
собственик на физическата 
инфраструктура, да може да запази 
пространство за собствени бъдещи 
инвестиции.

Or. en

Изменение 100
Едит Херцог

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – алинея 1 – буква дв) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дв) съществуването на планирано 
наличие на алтернативни средства за 
достъп по цени на едро до 
физическата мрежова 
инфраструктура, в случай на 
национални планове за разгръщането 
на Европейска система за управление 
на железопътния превоз.

Or. en

Обосновка

Съществуването на национални планове за въвеждането на Европейска система за 
управление на железопътния превоз в железопътния сектор трябва да се вземе 
предвид в проектопредложението.
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Изменение 101
Едит Херцог

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – алинея 1 – буква дг) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дг) условията, при които се 
предоставя достъп до подземни 
системи за транспорт, биха могли да 
доведат до нарушаване на
дългосрочните инвестиции и 
надграждане и/или да доведат до 
смущения на транспорта с 
непропорционално икономическо 
въздействие.

Or. en

Обосновка

От значение е градовете с подземни системи за транспорт да имат ясно право 
относно вземането на решение дали достъпът е осъществим или не. Текстът в член 3 
следва да включва разпоредба, която позволява за инфраструктурите, които са 
толкова основни за ежедневието в градовете, да се отказва достъп, ако такъв 
достъп би могъл да доведе до смущения и отрицателни икономически последици.

Изменение 102
Едит Херцог

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – алинея 1 – буква дд) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дд) съществуването на изключителни 
договорни споразумения между 
мрежови оператори и техните 
потребители;

Or. en

Обосновка

Договорни споразумения между мрежов оператор и неговите потребители следва да 
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се добавят, ако са сключени от съображения за изключителност. Например, центрове 
за обработка на данни често искат изключителност от съображения за сигурност.

Изменение 103
Вернер Ланген, Херберт Ройл

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Мрежовият оператор посочва 
причините за всеки отказ в срок от 
един месец след подаването на писмено 
заявление за достъп.

Мрежовият оператор посочва 
причините за всеки отказ в срок от 
шест месеца след подаването на 
писмено заявление за достъп.

Or. de

Изменение 104
Юдит А. Меркис

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Мрежовият оператор посочва 
причините за всеки отказ в срок от един 
месец след подаването на писмено 
заявление за достъп.

Мрежовият оператор посочва 
причините за всеки отказ в срок от 
три месеца след подаването на писмено 
заявление за достъп.

Or. en

Изменение 105
Джайлс Чичестър

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Мрежовият оператор посочва Операторът на комунални услуги
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причините за всеки отказ в срок от един 
месец след подаването на писмено 
заявление за достъп.

посочва причините за всеки отказ в срок 
от един месец след подаването на 
писмено заявление за достъп.

Or. en

Обосновка

Това изменение гарантира, че член 3 е съсредоточен върху предоставянето на достъп 
до инфраструктурата на мрежата за комунални услуги. Достъпът до 
телекомуникационната инфраструктура вече се регулира съгласно Рамкова 
директива 2009/140/ЕО относно електронните съобщения.

Изменение 106
Едит Херцог

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Националният орган за уреждане на 
спорове, посочен в параграф 4, 
отчитайки напълно принципа на 
пропорционалност, издава обвързващо 
решение за уреждане на спора, започнат 
по силата на параграф 4, включително 
за определяне на справедливите условия 
и цени, когато това е уместно, в рамките 
на най-краткия възможен срок и при 
всички случаи в рамките на четири 
месеца, без да се засяга възможността на 
всяка от страните да отнесе случая до 
съда. При определянето на цената, 
органът за уреждане на спорове, взема 
под внимание въздействието на искания 
достъп върху бизнес плана, който е в 
основата на инвестициите, направени от 
мрежовия оператор, който трябва да 
предостави достъп, по-специално в 
случай на наскоро изградена физическа 
инфраструктура, използвана за 
предоставяне на високоскоростни 
електронни съобщителни услуги.

5. Националният орган за уреждане на 
спорове, посочен в параграф 4, 
отчитайки напълно принципа на 
пропорционалност, издава обвързващо 
решение за уреждане на спора, започнат 
по силата на параграф 4, включително 
за определяне на справедливите условия 
и цени, когато това е уместно, в рамките 
на най-краткия възможен срок и при 
всички случаи в рамките на четири 
месеца, без да се засяга възможността на 
всяка от страните да отнесе случая до 
съда. Всяка цена, определена от 
органа за уреждане на спорове, 
законодателството за държавните 
помощи, отчетите за постигнатите 
от националната инфраструктура
резултати, споразумението за 
финансиране на инфраструктурата 
на държавата членка и договорът за 
извършване на обществена услуга,
взема под внимание въздействието на 
искания достъп върху бизнес плана, 
който е в основата на инвестициите, 
направени от мрежовия оператор, който 
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трябва да предостави достъп, по-
специално в случай на наскоро 
изградена физическа инфраструктура, 
използвана за предоставяне на 
високоскоростни електронни 
съобщителни услуги. В своите 
решения националният орган за 
уреждане на спорове взема също така 
предвид икономическата 
целесъобразност на тези инвестиции,
въз основа на графиците за 
възвращаемост на инвестициите, 
всички въздействия на предоставения 
достъп върху капацитета и 
изпълнението, всички въздействия на 
предоставения достъп върху 
конкуренцията на пазарите надолу по 
веригата, всички видове амортизация 
на активите на мрежата в момента 
на подаване на заявлението за достъп 
и всички възможности за съвместно 
разгръщане, предложени на 
страната, търсеща достъп.

Or. en

Обосновка

Предложението има за цел да отрази текста, посочен в съображение 16: органът за 
уреждане на спорове в своите решения трябва да взема предвид различните аспекти, 
които могат да окажат въздействие върху определянето на справедливи срокове, 
условия и цени.

Изменение 107
Вернер Ланген, Херберт Ройл, Ангелика Ниблер

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Националният орган за уреждане на 
спорове, посочен в параграф 4, 
отчитайки напълно принципа на 
пропорционалност, издава обвързващо
решение за уреждане на спора, започнат 

5. Националният орган за уреждане на 
спорове, посочен в параграф 4, 
отчитайки напълно принципа на 
пропорционалност, издава решение за 
уреждане на спора, започнат по силата 



PE519.832v01-00 64/114 AM\1005010BG.doc

BG

по силата на параграф 4, включително 
за определяне на справедливите 
условия и цени, когато това е уместно, в 
рамките на най-краткия възможен срок 
и при всички случаи в рамките на 
четири месеца, без да се засяга 
възможността на всяка от страните да 
отнесе случая до съда. При 
определянето на цената, органът за 
уреждане на спорове, взема под 
внимание въздействието на искания 
достъп върху бизнес плана, който е в 
основата на инвестициите, направени от 
мрежовия оператор, който трябва да 
предостави достъп, по-специално в 
случай на наскоро изградена физическа 
инфраструктура, използвана за 
предоставяне на високоскоростни 
електронни съобщителни услуги.

на параграф 4, включително за даване 
на препоръка относно условията и 
цените, когато това е уместно, в 
рамките на най-краткия възможен срок 
и при всички случаи в рамките на 
четири месеца, без да се засяга 
възможността на всяка от страните да 
отнесе случая до съда. При 
определянето на цената, органът за 
уреждане на спорове, взема под 
внимание въздействието на искания 
достъп върху бизнес плана, който е в 
основата на инвестициите, направени от 
мрежовия оператор, който трябва да 
предостави достъп, по-специално в 
случай на наскоро изградена физическа 
инфраструктура, използвана за 
предоставяне на високоскоростни 
електронни съобщителни услуги.

Or. de

Изменение 108
Джайлс Чичестър

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Националният орган за уреждане на 
спорове, посочен в параграф 4, 
отчитайки напълно принципа на 
пропорционалност, издава обвързващо 
решение за уреждане на спора, започнат 
по силата на параграф 4, включително 
за определяне на справедливите условия 
и цени, когато това е уместно, в рамките 
на най-краткия възможен срок и при 
всички случаи в рамките на четири 
месеца, без да се засяга възможността на 
всяка от страните да отнесе случая до 
съда. При определянето на цената, 
органът за уреждане на спорове, взема 
под внимание въздействието на искания 
достъп върху бизнес плана, който е в 

5. Националният орган за уреждане на 
спорове, посочен в параграф 4, 
отчитайки напълно принципа на 
пропорционалност, издава обвързващо 
решение за уреждане на спора, започнат 
по силата на параграф 4, включително 
за определяне на справедливите условия 
и цени, когато това е уместно, в рамките 
на най-краткия възможен срок и при 
всички случаи в рамките на четири 
месеца, без да се засяга възможността на 
всяка от страните да отнесе случая до 
съда. При определянето на цената, 
органът за уреждане на спорове, взема 
под внимание въздействието на искания 
достъп върху бизнес плана, който е в 
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основата на инвестициите, направени от 
мрежовия оператор, който трябва да 
предостави достъп, по-специално в 
случай на наскоро изградена физическа 
инфраструктура, използвана за 
предоставяне на високоскоростни 
електронни съобщителни услуги.

основата на инвестициите, направени от 
оператора на комунални услуги, който 
трябва да предостави достъп, по-
специално в случай на наскоро 
изградена физическа инфраструктура, 
използвана за предоставяне на 
високоскоростни електронни 
съобщителни услуги.

Or. en

Обосновка

Това изменение гарантира, че член 3 е съсредоточен върху предоставянето на достъп 
до инфраструктурата на мрежата за комунални услуги. Достъпът до 
телекомуникационната инфраструктура вече се регулира съгласно Рамкова 
директива 2009/140/ЕО относно електронните съобщения.

Изменение 109
Катлен Ван Бремпт

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Ако трябва да бъдат изпълнени 
задачи, свързани със споделеното 
ползване на инфраструктурата, това 
може да се извърши само от мрежов 
оператор или страна, на която 
мрежовият оператор е възложил 
задачата.

Or. nl

Изменение 110
Норберт Гланте, Петер Симон

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 5a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Мерките, свързани със 
съвместното използване на 
инфраструктурата, могат да се 
провеждат единствено от 
съответния мрежов оператор или от 
негово име.

Or. de

Обосновка

Само по този начин мрежовият оператор може да гарантира функционирането на 
своята мрежа.

Изменение 111
Юдит А. Меркис

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Член 3, параграф 2 и член 3, 
параграф 5 не се прилагат за 
канализационни тръби, които не 
могат да бъдат проверявани от хора.

Or. en

Изменение 112
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да може да изиска достъп до 
физическа инфраструктура в 
съответствие с член 3, всяко 
предприятие, което има разрешение за 

За да може да изиска достъп до 
физическа инфраструктура в 
съответствие с член 3, всяко 
предприятие, което има разрешение за 
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предоставяне на електронни 
съобщителни мрежи, има право на 
достъп (при поискване) чрез единен 
информационен център до следния 
минимален набор от информация 
относно съществуващата физическа 
инфраструктура на всеки мрежов 
оператор:

предоставяне на електронни 
съобщителни мрежи, има право на 
достъп (при обосновано поискване с 
оглед на разработването на по-добри 
бъдещи далекосъобщителни услуги) 
чрез единен информационен център до 
следния минимален набор от 
информация относно съществуващата 
физическа инфраструктура на всеки 
мрежов оператор:

Or. en

Изменение 113
Едит Херцог

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да може да изиска достъп до 
физическа инфраструктура в 
съответствие с член 3, всяко 
предприятие, което има разрешение за 
предоставяне на електронни 
съобщителни мрежи, има право на 
достъп (при поискване) чрез единен 
информационен център до следния 
минимален набор от информация 
относно съществуващата физическа 
инфраструктура на всеки мрежов 
оператор:

За да може да изиска достъп до 
физическа инфраструктура в 
съответствие с член 3, всяко 
предприятие, което има разрешение за 
предоставяне на електронни 
съобщителни мрежи, има право на 
достъп (при поискване) чрез единен 
информационен център до следния 
минимален набор от информация 
относно съществуващата физическа 
инфраструктура на всеки мрежов 
оператор, при условие че това не засяга 
безопасността, целостта и 
сигурността на мрежата:

Or. en

Обосновка

Безопасността и сигурността следва да се вземат предвид при предоставянето на 
информация чрез единен информационен център. Следва да се добави думата 
„безопасност“.
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Изменение 114
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да може да изиска достъп до 
физическа инфраструктура в 
съответствие с член 3, всяко 
предприятие, което има разрешение за 
предоставяне на електронни 
съобщителни мрежи, има право на 
достъп (при поискване) чрез единен 
информационен център до следния 
минимален набор от информация 
относно съществуващата физическа 
инфраструктура на всеки мрежов 
оператор:

За да може да изиска достъп до 
физическа инфраструктура в 
съответствие с член 3, всяко 
предприятие, което има разрешение за 
предоставяне на електронни 
съобщителни мрежи и съставя план за 
инсталирането на високоскоростни 
съобщителни мрежи, има право на 
достъп (при поискване) чрез единен 
информационен център до следния 
минимален набор от информация 
относно съществуващата физическа 
инфраструктура на всеки мрежов 
оператор:

Or. ro

Изменение 115
Катлен Ван Бремпт

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да може да изиска достъп до 
физическа инфраструктура в 
съответствие с член 3, всяко 
предприятие, което има разрешение за 
предоставяне на електронни 
съобщителни мрежи, има право на 
достъп (при поискване) чрез единен 
информационен център до следния 
минимален набор от информация 
относно съществуващата физическа 
инфраструктура на всеки мрежов 
оператор:

За да може да изиска достъп до 
физическа инфраструктура в 
съответствие с член 3, всяко 
предприятие, което има разрешение за 
предоставяне на електронни 
съобщителни мрежи, има право на 
достъп (при поискване) чрез единен 
информационен център до следния 
минимален набор от информация 
относно съществуващата физическа 
инфраструктура на всеки мрежов 
оператор, при условие че е налична в 
цифров формат:
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Or. nl

Изменение 116
Гунар Хьокмарк

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да може да изиска достъп до 
физическа инфраструктура в 
съответствие с член 3, всяко 
предприятие, което има разрешение за 
предоставяне на електронни 
съобщителни мрежи, има право на 
достъп (при поискване) чрез единен 
информационен център до следния 
минимален набор от информация 
относно съществуващата физическа 
инфраструктура на всеки мрежов 
оператор:

За да може да изиска достъп до 
физическа инфраструктура в 
съответствие с член 3, всяко 
предприятие, което има разрешение за 
предоставяне на електронни 
съобщителни мрежи, има право на 
достъп (при поискване за всеки 
географски район) чрез единен 
информационен център до следния 
минимален набор от информация 
относно съществуващата физическа 
инфраструктура на всеки мрежов 
оператор:

Or. en

Изменение 117
Джайлс Чичестър

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да може да изиска достъп до 
физическа инфраструктура в 
съответствие с член 3, всяко 
предприятие, което има разрешение за 
предоставяне на електронни 
съобщителни мрежи, има право на 
достъп (при поискване) чрез единен 
информационен център до следния 
минимален набор от информация 
относно съществуващата физическа 

За да може да изиска достъп до 
физическа инфраструктура в 
съответствие с член 3, всяко 
предприятие, което има разрешение за 
предоставяне на електронни 
съобщителни мрежи, има право на 
достъп (при поискване) до следния 
минимален набор от информация 
относно съществуващата физическа 
инфраструктура на всеки мрежов 
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инфраструктура на всеки мрежов 
оператор:

оператор:

Or. en

Обосновка

Единен информационен център ще добави ненужни разходи и бюрокрация и би 
дублирал съществуващи системи, които са добре установени на местно равнище.

Изменение 118
Норберт Гланте

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) размери, тип и вид използване на 
инфраструктурата понастоящем;

б) тип и вид използване на 
инфраструктурата понастоящем;

Or. de

Обосновка

Тази информация е несъществена за съползвателя във връзка с разгръщането на 
широколентовия достъп и не следва да подлежи на оповестяване.

Изменение 119
Катлен Ван Бремпт

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В искането се посочва районът, в който 
ще се разполагат елементи на 
високоскоростни електронни 
съобщителни мрежи.

В искането се посочва районът, в който 
ще се разполагат елементи на 
високоскоростни електронни 
съобщителни мрежи и следователно 
предприятието получава достъп само 
до данните за този конкретен 
географски район.
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Or. nl

Изменение 120
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предприятието, което иска достъп, 
посочва района, в който ще се 
разполагат елементи на 
високоскоростни електронни 
съобщителни мрежи.

(Не се отнася до българския текст.)

Or. ro

Изменение 121
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – алинея 2a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предприятието, което заявява 
достъп, е задължено да пази 
поверителността на цялата 
информация, придобита по силата на 
настоящия регламент.

Or. ro

Изменение 122
Едит Херцог

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – алинея 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Достъп до минималната информация за 
определения район се предоставя 
незабавно в електронен формат при 
пропорционални, недискриминационни 
и прозрачни условия. Единният 
информационен център може да 
ограничава достъпа до минималната 
информация само когато това се счита 
за необходимо с оглед на сигурността на 
мрежите и тяхната цялост или на 
опазването на оперативни и търговски 
тайни.

Достъп до минималната информация за 
определения район се предоставя 
незабавно в електронен формат при 
пропорционални, недискриминационни 
и прозрачни условия. Единният 
информационен център може да 
ограничава достъпа до минималната 
информация само когато това се счита 
за необходимо с оглед на сигурността на 
мрежите и тяхната цялост или на 
опазването на оперативни и търговски 
тайни. С оглед на запазването на 
националната сигурност и 
сигурността и целостта на някои 
елементи и/или райони от дадена 
мрежа, държавите членки могат да 
решат да изключат някои райони от 
задължението за предоставяне на 
минимален набор от информация в 
електронен формат. В тези случаи 
достъпът до минимална информация 
може да бъде ограничен до 
разглеждане в офисите на мрежовия 
оператор. Всички такива мерки се 
нотифицират до Комисията.

Or. en

Обосновка

For reasons of high economical and or societal importance, certain parts of the physical 
infrastructure of a network can be identified as critical infrastructures for a Member State. 
From this importance accorded to these infrastructures, results their relative attractiveness 
for acts of terror or sabotage. By creating the possibility for these critical parts of a network 
to exclude them from the obligation of giving access to the minimum information in electronic 
form, and limiting it to an examination of the minimum information in the offices of the 
network operator, the risk of an unwanted diffusion of the document will be reduced tangibly.

Изменение 123
Гастон Франко

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – алинея 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Достъп до минималната информация за 
определения район се предоставя 
незабавно в електронен формат при 
пропорционални, недискриминационни 
и прозрачни условия. Единният 
информационен център може да 
ограничава достъпа до минималната 
информация само когато това се 
счита за необходимо с оглед на 
сигурността на мрежите и тяхната 
цялост или на опазването на 
оперативни и търговски тайни.

Достъп до минималната информация за 
определения район се предоставя в 
електронен формат при 
пропорционални, недискриминационни 
и прозрачни условия, които 
гарантират тяхната поверителност 
и строго ограниченото им използване 
само за целта на конкретното 
съобщаване. Операторът на 
съответната мрежа се уведомява за 
това съобщаване.

Or. fr

Обосновка

Извличането на данни за съответния район налага работа с информационната 
система, която не би могла да бъде изпълнена „незабавно“.

Изменение 124
Гунар Хьокмарк

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Достъп до минималната информация за 
определения район се предоставя 
незабавно в електронен формат при 
пропорционални, недискриминационни 
и прозрачни условия. Единният 
информационен център може да 
ограничава достъпа до минималната 
информация само когато това се счита 
за необходимо с оглед на сигурността на 
мрежите и тяхната цялост или на 
опазването на оперативни и търговски 
тайни.

Достъп до минималната информация за 
определения район се предоставя 
незабавно в електронен формат при 
пропорционални, недискриминационни 
и прозрачни условия. Единният 
информационен център може да 
ограничава достъпа до минималната 
информация когато това се счита за 
необходимо с оглед на сигурността на 
мрежите и тяхната цялост или на 
опазването на оперативни и търговски 
тайни и когато това се счита за 
необходимо с оглед на защитата на 
основните обществени и 
индивидуални интереси съгласно 
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националното право.

Or. en

Изменение 125
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Достъп до минималната информация за 
определения район се предоставя 
незабавно в електронен формат при 
пропорционални, недискриминационни 
и прозрачни условия. Единният 
информационен център може да 
ограничава достъпа до минималната
информация само когато това се счита 
за необходимо с оглед на сигурността на 
мрежите и тяхната цялост или на 
опазването на оперативни и търговски 
тайни.

Достъп до минималната информация за 
определения район се предоставя 
незабавно в електронен формат при 
пропорционални, недискриминационни 
и напълно прозрачни условия. 
Единният информационен център може 
да ограничава достъпа до минималната 
информация само когато това се счита 
за необходимо с оглед на сигурността на 
мрежите и тяхната цялост или на 
опазването на оперативни и търговски 
тайни.

Or. en

Изменение 126
Гастон Франко

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Единният информационен център 
гарантира предоставянето на достъп до 
минималната информация съгласно 
настоящия параграф най-късно до 
[Publications Office: please insert the 
exact date: entry into force of this 
Regulation + 12 months].

Единният информационен център 
гарантира предоставянето на достъп до 
минималната информация съгласно 
настоящия параграф най-късно до 
[Служба за публикации: моля 
въведете точната дата: датата на 
влизане в сила на настоящия 
регламент + 12 месеца]. 
Предоставянето и актуализирането 
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на информацията, както и на всяка 
нова минимална информация, се 
извършват по начин, който 
гарантира нейната поверителност и 
строго ограниченото ѝ използване 
само за целта на конкретното 
съобщаване.

Or. fr

Обосновка

С цел да се гарантира качеството на наличните данни за конкретния район в 
дългосрочен план, задължително е това да става с подписване на споразумение за 
поверителност, така че да не продължава разпространението на грешни или 
остарели данни.

Изменение 127
Гунар Хьокмарк

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – алинея 4a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако съществуваща инфраструктура 
не се счита за технически подходяща 
за разгръщане на високоскоростни 
електронни съобщителни мрежи, 
държавите членки могат да 
предвиждат изключения от 
задълженията, определени в 
параграф 1. Такава мярка се 
нотифицира до Комисията и се 
аргументира надлежно от всички 
заинтересовани страни, на които е 
предоставена възможност да 
коментират проектомярката.

Or. en

Изменение 128
Гастон Франко
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Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всеки орган от обществения сектор, 
разполагащ в електронен формат и по 
силата на своите задължения с 
минималната информация, посочена в 
параграф 1, засягаща физическата 
инфраструктура на даден мрежов 
оператор, предоставя достъп до нея чрез 
единния център за информация преди 
[Publications Office: please insert the 
exact date: entry into force of this 
Regulation + 6 months]. Всяко 
актуализиране на тази информация и 
всяка нова минимална информация, 
посочена в параграф 1, получени от 
орган от обществения сектор, се 
предоставят чрез единния 
информационен център в рамките на 
един месец от тяхното получаване.

2. Без да се засягат разпоредбите на 
член 9, параграф 3 от настоящия 
регламент, всеки орган от обществения 
сектор, разполагащ в електронен формат 
и по силата на своите задължения с 
минималната информация, посочена в 
параграф 1, засягаща физическата 
инфраструктура на даден мрежов 
оператор, предоставя достъп до нея чрез 
единния център за информация преди 
[Служба за публикации: моля 
въведете точната дата: датата на 
влизане в сила на настоящия 
регламент + 6 месеца]. Всяко 
актуализиране на тази информация и 
всяка нова минимална информация, 
посочена в параграф 1, получени от 
орган от обществения сектор, се 
предоставят чрез единния 
информационен център в рамките на 
един месец от тяхното получаване. 
Предоставянето и актуализирането 
на информацията, както и на всяка 
нова минимална информация, се 
извършват по начин, който 
гарантира нейната поверителност и 
строго ограниченото ѝ използване 
само за целта на конкретното 
съобщаване. Операторът на 
съответната мрежа се уведомява за 
това съобщаване.

Or. fr

Обосновка

В някои случаи самият орган от обществения сектор изпълнява ролята на единен 
информационен център и следователно етапът, предвиден в член 4, параграф 2 няма 
как да се приложи. С цел гарантиране в дългосрочен план на качеството на наличните 
данни за конкретния район, задължително е всяко предоставяне и актуализиране на 
тези данни да става с подписване на споразумение за поверителност, за да не 
продължава разпространението на грешни или остарели данни.
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Изменение 129
Джайлс Чичестър

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всеки орган от обществения сектор, 
разполагащ в електронен формат и по 
силата на своите задължения с 
минималната информация, посочена в 
параграф 1, засягаща физическата 
инфраструктура на даден мрежов 
оператор, предоставя достъп до нея чрез 
единния център за информация преди 
[Publications Office: please insert the 
exact date: entry into force of this 
Regulation + 6 months]. Всяко 
актуализиране на тази информация и 
всяка нова минимална информация, 
посочена в параграф 1, получени от 
орган от обществения сектор, се 
предоставят чрез единния 
информационен център в рамките на 
един месец от тяхното получаване.

2. Всеки орган от обществения сектор, 
разполагащ в електронен формат и по 
силата на своите задължения с 
минималната информация, посочена в 
параграф 1, засягаща физическата 
инфраструктура на даден мрежов 
оператор, предоставя достъп до нея чрез 
единния център за информация преди 
[Служба за публикации: моля 
въведете точната дата: датата на 
влизане в сила на настоящия 
регламент + 6 месеца]. Всяко 
актуализиране на тази информация и 
всяка нова минимална информация, 
посочена в параграф 1, получени от 
орган от обществения сектор, се 
предоставят в рамките на един месец от 
тяхното получаване.

Or. en

Обосновка

Единен информационен център ще добави ненужни разходи и бюрокрация и би 
дублирал съществуващи системи, които са добре установени на местно равнище.

Изменение 130
Гастон Франко

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато минималната информация, 
посочена в параграф 1, не е притежание 

3. Когато минималната информация, 
посочена в параграф 1, не е притежание 
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на органи от обществения сектор, в 
съответствие с параграф 2 всеки 
мрежовият оператор предоставя при 
конкретно искане от страна на единния 
информационен център минималната 
информация, посочена в параграф 1, 
относно своята физическа 
инфраструктура в електронен формат в 
срок от един месец от отправяне на 
искането. Мрежовият оператор 
предоставя на единния информационен 
център всяко актуализиране на 
минималната информация в рамките на 
един месец от действителното 
изменение на физическата мрежа, 
водещо до това актуализиране.

на органи от обществения сектор, в 
съответствие с параграф 2 всеки 
мрежов оператор предоставя при 
конкретно искане от страна на единния 
информационен център, изготвено в 
писмена форма за конкретен район, 
засегнат от евентуално 
разгръщането на широколентови 
мрежи от предприятие, разполагащо 
с разрешение за предоставяне на 
електронни съобщителни мрежи,
минималната информация, посочена в 
параграф 1, относно своята физическа 
инфраструктура в електронен формат в 
срок от един месец от отправяне на 
искането. Мрежовият оператор 
предоставя на единния информационен 
център всяко актуализиране на 
минималната информация в рамките на 
една година от действителното 
изменение на физическата мрежа, 
водещо до това актуализиране. 
Начините за предоставяне или 
актуализиране на информацията 
гарантират, че мрежовият оператор 
няма да понесе свързаните с тези 
операции разходи.

Or. fr

Обосновка

Ако данните не се ограничават до конкретен район за потенциално разгръщане на 
широколентови мрежи, количеството им може да е значително и тяхното извличане 
и форматиране да генерира непропорционално високи разходи в зависимост от 
големината на мрежовия оператор. Извличането и форматирането на данните за 
съответния район налага работа с информационната система, която не може да 
бъде извършена „в рамките на един месец“. Срокът от една година е по-реалистичен.

Изменение 131
Лена Коларска-Бобинска

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. При ограничения с оглед на 
физическата сигурност на мрежите 
или оперативните или търговските 
тайни, единният информационен 
център може да предоставя на 
отделни лица достъп до 
минималната информация за 
специфичен район при поискване или 
чрез уебсайта си. Докато единният 
информационен център може да 
предоставя достъп със или без 
административна такса за отделни 
лица, тази информация е безплатна 
за собственик на имот или земя за 
поискано местоположение или за 
собственици на имоти в съседство на 
посочения район.

Or. en

Обосновка

Информацията относно местоположението на мрежи има пряко отражение върху 
стойността на имотите. Цените на жилищата или изборът да се построи ново 
жилище могат да са повлияни от лесния достъп до високоскоростни мрежи и от 
това дали те са разположени върху или в близост до имота. Такава информация може 
също така да предотврати случайно прерязване на линиите при изкопаване. Ето защо 
такава информация — най-малкото в ограничена форма — следва да бъде достъпна за 
собствениците на имоти.

Изменение 132
Гастон Франко

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато минималната информация, 
посочена в параграф 1, не е достъпна 
чрез единния информационен център, 
операторите на мрежи трябва да 
предоставят достъп до такава 

4. Когато минималната информация, 
посочена в параграф 1, не е достъпна 
чрез единния информационен център, 
операторите на мрежи трябва да 
предоставят достъп до такава 
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информация при конкретно писмено 
искане от предприятие, което има 
разрешение за предоставяне на 
електронни съобщителни мрежи. В 
искането се посочва районът, в който ще 
се разполагат елементи на 
високоскоростни електронни 
съобщителни мрежи. Достъпът до 
информация се предоставя в срок от 
един месец след писменото искане при 
пропорционални, недискриминационни 
и прозрачни условия, без да се засягат 
ограниченията съгласно параграф 1.

информация при конкретно писмено 
искане от предприятие, което има
разрешение за предоставяне на 
електронни съобщителни мрежи. В 
искането се посочва районът, в който ще 
се разполагат елементи на 
високоскоростни електронни 
съобщителни мрежи. Достъпът до 
информация се предоставя в срок от 
един месец след писменото искане при 
пропорционални, недискриминационни 
и прозрачни условия, без да се засягат 
ограниченията съгласно параграф 1. 
Начините за предоставяне на 
информацията гарантират, че 
мрежовият оператор няма да понесе 
свързаните с тези операции разходи.

Or. fr

Изменение 133
Катлен Ван Бремпт

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато минималната информация, 
посочена в параграф 1, не е достъпна 
чрез единния информационен център, 
операторите на мрежи трябва да 
предоставят достъп до такава 
информация при конкретно писмено 
искане от предприятие, което има 
разрешение за предоставяне на 
електронни съобщителни мрежи. В 
искането се посочва районът, в който ще 
се разполагат елементи на 
високоскоростни електронни 
съобщителни мрежи. Достъпът до 
информация се предоставя в срок от 
един месец след писменото искане при 
пропорционални, недискриминационни 
и прозрачни условия, без да се засягат 

4. Когато минималната информация, 
посочена в параграф 1, не е достъпна 
чрез единния информационен център, 
операторите на мрежи трябва да 
предоставят достъп до такава
информация при конкретно писмено 
искане, получило одобрението на 
официалния регулатор на държавата 
членка, от предприятие, което има 
разрешение за предоставяне на 
електронни съобщителни мрежи. 
Предприятието, което иска достъп, 
поема всички разходи във връзка с 
искането и в искането се посочва 
районът, в който ще се разполагат 
елементи на високоскоростни 
електронни съобщителни мрежи. 
Достъпът до информация се предоставя 
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ограниченията съгласно параграф 1. в срок от един месец след писменото 
искане при пропорционални, 
недискриминационни и прозрачни 
условия, без да се засягат ограниченията 
съгласно параграф 1.

Or. nl

Изменение 134
Вернер Ланген, Херберт Ройл

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато минималната информация, 
посочена в параграф 1, не е достъпна 
чрез единния информационен център, 
операторите на мрежи трябва да 
предоставят достъп до такава 
информация при конкретно писмено 
искане от предприятие, което има 
разрешение за предоставяне на 
електронни съобщителни мрежи. В 
искането се посочва районът, в който ще 
се разполагат елементи на 
високоскоростни електронни 
съобщителни мрежи. Достъпът до 
информация се предоставя в срок от 
един месец след писменото искане при 
пропорционални, недискриминационни 
и прозрачни условия, без да се засягат 
ограниченията съгласно параграф 1.

4. Когато минималната информация, 
посочена в параграф 1, не е достъпна 
чрез единния информационен център, 
операторите на мрежи трябва да 
предоставят достъп до такава 
информация при конкретно писмено 
искане от предприятие, което има 
разрешение за предоставяне на 
електронни съобщителни мрежи. В 
искането се посочва районът, в който ще 
се разполагат елементи на 
високоскоростни електронни 
съобщителни мрежи. Достъпът до 
информация се предоставя в срок от 
шест месеца след писменото искане 
при пропорционални, 
недискриминационни и прозрачни 
условия, без да се засягат ограниченията 
съгласно параграф 1.

Or. de

Изменение 135
Катлен Ван Бремпт

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5. При конкретно писмено искане от 
страна на предприятие, което има 
разрешение за предоставяне на 
електронни съобщителни мрежи, 
мрежовите оператори, удовлетворяват 
разумните искания за проучвания на 
място на конкретни елементи на тяхната 
физическа инфраструктура. В искането 
се посочват елементите на мрежата, 
които ще бъдат засегнати от 
разполагането на елементи на 
високоскоростни електронни 
съобщителни мрежи. Проучвания на 
място на конкретни елементи на 
мрежата се допускат при 
пропорционални, недискриминационни 
и прозрачни условия в рамките на един 
месец след писменото искане, без да се 
засягат ограниченията съгласно 
параграф 1.

5. При конкретно писмено искане, 
получило одобрението на официалния 
регулатор на държавата членка, от 
страна на предприятие, което има 
разрешение за предоставяне на 
електронни съобщителни мрежи, 
мрежовите оператори, удовлетворяват 
разумните искания за проучвания на 
място на конкретни елементи на тяхната 
физическа инфраструктура. В искането 
се посочват елементите на мрежата, 
които ще бъдат засегнати от 
разполагането на елементи на 
високоскоростни електронни 
съобщителни мрежи. Заявителят 
поема всички разходи във връзка с 
искането. Проучвания на място на 
конкретни елементи на мрежата се 
допускат при пропорционални, 
недискриминационни и прозрачни 
условия в рамките на един месец след 
писменото искане, без да се засягат 
ограниченията съгласно параграф 1.

Or. nl

Изменение 136
Норберт Гланте, Петер Симон

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. При конкретно писмено искане от 
страна на предприятие, което има
разрешение за предоставяне на 
електронни съобщителни мрежи, 
мрежовите оператори, удовлетворяват 
разумните искания за проучвания на 
място на конкретни елементи на тяхната 
физическа инфраструктура. В искането 
се посочват елементите на мрежата, 

5. При конкретно писмено искане от 
страна на предприятие, което има 
разрешение за предоставяне на 
електронни съобщителни мрежи, 
мрежовите оператори, удовлетворяват 
разумните искания за проучвания на
място на конкретни елементи на тяхната 
физическа инфраструктура. В искането 
се посочват елементите на мрежата, 



AM\1005010BG.doc 83/114 PE519.832v01-00

BG

които ще бъдат засегнати от 
разполагането на елементи на 
високоскоростни електронни 
съобщителни мрежи. Проучвания на 
място на конкретни елементи на 
мрежата се допускат при 
пропорционални, недискриминационни 
и прозрачни условия в рамките на един 
месец след писменото искане, без да се 
засягат ограниченията съгласно 
параграф 1.

които ще бъдат засегнати от 
разполагането на елементи на 
високоскоростни електронни 
съобщителни мрежи. Проучвания на 
място на конкретни елементи на 
мрежата се допускат при 
пропорционални, недискриминационни 
и прозрачни условия в рамките на един 
месец след писменото искане, без да се 
засягат ограниченията съгласно 
параграф 1. Заявителят поема всички 
разходи по организацията и 
провеждането на проучванията на 
място.

Or. de

Обосновка

Инспектирането на инфраструктурите може да бъде свързано с големи разходи.
Тежестта на тези разходи не следва да се поема от ползвателя на мрежата.

Изменение 137
Вернер Ланген, Херберт Ройл, Ангелика Ниблер 

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. При конкретно писмено искане от 
страна на предприятие, което има 
разрешение за предоставяне на 
електронни съобщителни мрежи, 
всеки мрежов оператор предоставя 
следния набор от минимална 
информация относно текущи или 
планирани строежи, свързани с 
неговата физическа инфраструктура, 
за които е било издадено разрешение, 
или е в ход процедура за издаване на 
разрешение, или е предвидено 
първоначално подаване на документи 
пред компетентните органи за 
издаване на разрешение в рамките на 
следващите шест месеца:

заличава се



PE519.832v01-00 84/114 AM\1005010BG.doc

BG

а) място и вид на дейностите;
б) засегнати елементи на мрежата;
в) предполагаема дата на започване на 
работите и тяхната 
продължителност;
г) звено за контакт.
В искането на дадено предприятие, 
което има разрешение за 
предоставяне на електронни 
съобщителни мрежи, се посочва 
районът, в който ще се разполагат 
елементи на високоскоростни 
електронни съобщителни мрежи. В 
рамките на две седмици след писмено 
искане, мрежовите оператори 
предоставят исканата информация 
при пропорционални, 
недискриминационни и прозрачни 
условия, без да се засягат 
ограниченията съгласно параграф 1.

Or. de

Обосновка

Издаването на разрешения вече е регламентирано подробно на равнището на 
държавите членки.

Изменение 138
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 6 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

При конкретно писмено искане от 
страна на предприятие, което има 
разрешение за предоставяне на 
електронни съобщителни мрежи, всеки 
мрежов оператор предоставя следния 
набор от минимална информация 
относно текущи или планирани 
строежи, свързани с неговата физическа 
инфраструктура, за които е било 

Всяко предприятие, което има 
разрешение за предоставяне на 
електронни съобщителни мрежи и е 
съставило план за разгръщането на 
високоскоростни електронни 
съобщителни мрежи, може — с 
писмено искане и с плана за 
разгръщане — да поиска от всеки 
мрежов оператор да предостави
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издадено разрешение, или е в ход 
процедура за издаване на разрешение, 
или е предвидено първоначално 
подаване на документи пред 
компетентните органи за издаване на 
разрешение в рамките на следващите 
шест месеца:

следния набор от минимална 
информация относно текущи или 
планирани строежи, свързани с неговата 
физическа инфраструктура, за които е 
било издадено разрешение, или е в ход 
процедура за издаване на разрешение, 
или е предвидено първоначално 
подаване на документи пред 
компетентните органи за издаване на 
разрешение в рамките на следващите 
шест месеца:

Or. ro

Изменение 139
Гастон Франко

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 6 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В искането на дадено предприятие, 
което има разрешение за предоставяне 
на електронни съобщителни мрежи, се 
посочва районът, в който ще се 
разполагат елементи на 
високоскоростни електронни 
съобщителни мрежи. В рамките на две 
седмици след писмено искане, 
мрежовите оператори предоставят 
исканата информация при 
пропорционални, недискриминационни 
и прозрачни условия, без да се засягат 
ограниченията съгласно параграф 1.

В искането на дадено предприятие, 
което има разрешение за предоставяне 
на електронни съобщителни мрежи, се 
посочва районът, в който ще се 
разполагат елементи на 
високоскоростни електронни 
съобщителни мрежи. В рамките на един
месец след писмено искане, мрежовите 
оператори предоставят исканата 
информация при пропорционални, 
недискриминационни и прозрачни 
условия, без да се засягат ограниченията 
съгласно параграф 1. Предприятието, 
което разполага с разрешение за 
предоставяне на електронни 
съобщителни мрежи, информира 
своевременно мрежовия оператор 
относно своето желание за 
разгръщане на мрежа за 
високоскоростни електронни 
съобщения в конкретния район, и във 
всеки случай в рамките на шест 
седмици след получаване на исканата 
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информация.

Or. fr

Обосновка

Извличането и форматирането на данните за съответния район налага работа с 
информационната система. Срокът от един месец е пропорционален на желаната 
цел, тъй като позволява на предприятието да обмисли намерението си да пристъпи 
към евентуално разгръщане на мрежа за електронни съобщения, като в същото време 
защитава интересите на мрежовия оператор, който също има своите ограничения, 
свързани с изпълнението на работата.

Изменение 140
Джайлс Чичестър

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. Държавите членки могат да
предвиждат изключения от 
задълженията, определени в 
параграфи 1—5, в случай на 
съществуващи физически 
инфраструктури, които се считат за 
технически неподходящи за разгръщане 
на високоскоростни електронни 
съобщителни мрежи. Такива мерки се 
обосновават надлежно в това 
отношение. На заинтересованите страни 
се предоставя възможност да 
коментират проектомерките в рамките 
на разумен срок. Всички такива мерки 
се нотифицират до Комисията.

10. Държавите членки могат да 
предвиждат изключения от 
задълженията, определени в 
параграфи 1—6, когато 
информацията се отнася до 
критична национална 
инфраструктура, при която
достъпността би могла лесно да 
открои уязвимите места, или в 
случай на физически инфраструктури, 
които се считат за технически 
неподходящи за разгръщане на 
високоскоростни електронни 
съобщителни мрежи. Такива мерки се 
обосновават надлежно в това 
отношение. На заинтересованите страни 
се предоставя възможност да 
коментират проектомерките в рамките 
на разумен срок. Всички такива мерки 
се нотифицират до Комисията.

Or. en
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Обосновка

Напр. по-широк достъп до информация относно местоположенията на кабелите би 
бил пагубен за продължаващата работа за борба с кражбите на мед.

Изменение 141
Едит Херцог

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 10а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

10a. При всички случаи, посочени в 
параграфи 1, 2, 3, 4, 5 и 6, 
предприятието, което иска достъп до 
информация, следва да ограничи броя 
на лицата, които имат достъп до 
такива данни, да гарантира 
поверителността на данните и 
следва да не я разпространява на 
трети страни.

Or. en

Обосновка

Предоставянето на данни относно критични инфраструктури, като 
електроенергийни мрежи следва да бъде предмет на стриктен контрол. 
Предоставената информация на оператор на електронни съобщителни мрежи следва 
да бъде поверителна, да не се прехвърля на трети страни и да се използва само за по-
добро планиране и координиране на строителните работи.

Изменение 142
Гастон Франко

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всеки мрежов оператор има правото 
да договаря споразумения за 
координиране на строежи с 
предприятията, които имат разрешение 

1. Всеки мрежов оператор има правото 
да договаря споразумения за 
координиране на строежи с 
предприятията, които имат разрешение 
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за предоставяне на електронни 
съобщителни мрежи, с цел разполагане 
на елементи на високоскоростни 
електронни съобщителни мрежи.

за предоставяне на електронни 
съобщителни мрежи, с цел разполагане 
на елементи на високоскоростни 
електронни съобщителни мрежи. Тези 
договори посочват изрично условията 
за поемане на допълнителните 
разходи от предприятията, които 
имат разрешение за предоставяне на 
електронни съобщителни мрежи.

Or. fr

Обосновка

Финансовите условия са част от споразуменията за координиране на строежи, също 
както техническите и правните условия.

Изменение 143
Едит Херцог

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всеки мрежов оператор има правото 
да договаря споразумения за 
координиране на строежи с 
предприятията, които имат разрешение 
за предоставяне на електронни 
съобщителни мрежи, с цел разполагане 
на елементи на високоскоростни 
електронни съобщителни мрежи.

1. Всеки мрежов оператор има правото 
да договаря споразумения за 
координиране на строежи с 
предприятията, които имат разрешение 
за предоставяне на електронни 
съобщителни мрежи, с цел разполагане 
на елементи на високоскоростни 
електронни съобщителни мрежи, както 
и разработване на собствените му 
мрежи.

Or. en

Обосновка

Дори и целта на регламента да е ускоряване на разгръщането на широколентови 
мрежи, текстът следва да се стреми към повече реципрочност. Следователно, 
мрежовите оператори също трябва да имат възможност да се възползват от 
строителните работи, планирани от предприятия, които предоставят електронни 
съобщителни мрежи.
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Изменение 144
Катлен Ван Бремпт

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всяко предприятие, извършващо 
строежи, изцяло или частично 
финансирани с публични средства, 
трябва да изпълнява всяко разумно 
искане от страна на предприятията, 
които имат разрешение за предоставяне 
на електронни съобщителни мрежи, с 
оглед разполагане на елементи на 
високоскоростни електронни 
съобщителни мрежи, за сключване на 
споразумение за координиране на 
строежите при прозрачни и 
недискриминационни условия, при 
условие че това не води до 
допълнителни разходи за първоначално 
планирани строежи и че искането за 
координиране се подава във възможно 
най-кратък срок и във всеки случай най-
малко един месец преди представяне на 
окончателния проект на компетентните 
органи за издаване на разрешения.

2. Всяко предприятие, извършващо 
строежи, изцяло или частично 
финансирани с публични средства, 
трябва да изпълнява всяко разумно 
искане от страна на предприятията, 
които имат разрешение за предоставяне 
на електронни съобщителни мрежи, с
оглед разполагане на елементи на 
високоскоростни електронни 
съобщителни мрежи, за сключване на 
споразумение за координиране на 
строежите при прозрачни и 
недискриминационни условия, при 
условие че това не води до 
допълнителни разходи за първоначално 
планирани строежи и че искането за 
координиране се подава във възможно 
най-кратък срок и във всеки случай най-
малко един месец преди представяне на 
окончателния проект на компетентните 
органи за издаване на разрешения. 
Предприятията, които имат 
разрешение за предоставяне на 
електронни съобщителни мрежи, 
поемат адекватна част от разходите 
по строежа. Ако възникнат 
допълнителни разходи, те също се 
поемат от предприятието, подало 
заявление.

Or. nl

Изменение 145
Джайлс Чичестър
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Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всяко предприятие, извършващо 
строежи, изцяло или частично 
финансирани с публични средства, 
трябва да изпълнява всяко разумно 
искане от страна на предприятията, 
които имат разрешение за предоставяне 
на електронни съобщителни мрежи, с 
оглед разполагане на елементи на 
високоскоростни електронни 
съобщителни мрежи, за сключване на
споразумение за координиране на
строежите при прозрачни и 
недискриминационни условия, при 
условие че това не води до 
допълнителни разходи за първоначално 
планирани строежи и че искането за 
координиране се подава във възможно 
най-кратък срок и във всеки случай 
най-малко един месец преди 
представяне на окончателния проект 
на компетентните органи за издаване 
на разрешения.

2. Всяко предприятие, извършващо 
строежи, изцяло или частично 
финансирани с публични средства, 
трябва да гарантира координиране 
сред комуналните услуги, 
включително предприятията, които 
имат разрешение за предоставяне на 
електронни съобщителни мрежи. Всяко
споразумение за координиране се 
основава на прозрачни и 
недискриминационни условия и не води 
до допълнителни разходи за 
първоначално планирани строежи.

Or. en

Изменение 146
Лена Коларска-Бобинска

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Предприятията, които 
извършват строителни работи, и 
предприятията, упълномощени да 
предоставят електронни 
съобщителни мрежи, трябва да 
направят всичко възможно за 
координиране на строителните 
работи с тези на операторите на 
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електроразпределителни системи, за 
да се сведат до минимум 
необходимите работи и ИКТ и 
енергийните инфраструктури да се 
монтират, поддържат или 
актуализират едновременно.

Or. en

Изменение 147
Джайлс Чичестър

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяко предприятие, което има 
разрешение за предоставяне на 
електронни съобщителни мрежи, има 
право на достъп (при поискване) по 
електронен път, чрез единен 
информационен център, до всяка 
информация, отнасяща се до 
приложимите условия и процедури за 
издаване на разрешения за строежи, 
необходими за разгръщането на 
елементите на високоскоростни 
електронни съобщителни мрежи, 
включително на всички 
освобождавания, приложими към такива 
елементи, относно някои или всички 
разрешения, изисквани съгласно 
националното право.

1. Всяко предприятие, което има 
разрешение за предоставяне на 
електронни съобщителни мрежи, има 
право на достъп (при поискване) по 
електронен път, до всяка информация, 
отнасяща се до приложимите условия и 
процедури за издаване на разрешения за 
строежи, необходими за разгръщането 
на елементите на високоскоростни 
електронни съобщителни мрежи, 
включително на всички 
освобождавания, приложими към такива 
елементи, относно някои или всички 
разрешения, изисквани съгласно 
националното право.

Or. en

Обосновка

Единен информационен център ще добави ненужни разходи и бюрокрация и би 
дублирал съществуващи системи, които са добре установени на местно равнище.

Изменение 148
Джайлс Чичестър
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Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всяко предприятие, което има 
разрешение за предоставяне на 
електронни съобщителни мрежи, има 
право да подаде по електронен път
чрез единния информационен център 
заявления за разрешения за строежите, 
необходими за разполагането на 
елементи на високоскоростни 
електронни съобщителни мрежи. 
Единният информационен център 
улеснява и координира процеса на 
издаване на разрешения. В частност, той 
се грижи заявленията да се препращат 
на всички компетентни органи, 
участващи в издаването на разрешения, 
отнасящи се до строителните 
съоръжения, за които става въпрос, 
както и за наблюдение на спазването на 
сроковете, прилагани в съответствие с 
параграф 3.

2. Всяко предприятие, което има 
разрешение за предоставяне на 
електронни съобщителни мрежи, има 
право да подаде чрез информационен 
център заявления за разрешения за 
строежите, необходими за 
разполагането на елементи на 
високоскоростни електронни 
съобщителни мрежи. Информационен 
център, определен от държава членка 
или местен орган, улеснява и 
координира процеса на издаване на 
разрешения. В частност, той се грижи 
заявленията да се препращат на всички 
компетентни органи, участващи в 
издаването на разрешения, отнасящи се 
до строителните съоръжения, за които 
става въпрос, както и за наблюдение на 
спазването на сроковете, прилагани в 
съответствие с параграф 3.

Or. en

Обосновка

Национален център за разглеждане на заявленията за строителни работи и 
разрешения и заявления за планиране би дублирал много съществуващи системи в 
държавите членки, които са добре установени в рамките на местни и регионални 
правителства.

Изменение 149
Гунар Хьокмарк

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Компетентните органи издават или 
отказват издаването на разрешения в 

3. Компетентните органи издават или 
отказват издаването на разрешения в 
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срок от шест месеца след постъпване на 
искането, без да се засягат други 
конкретни срокове или задължения, 
предвидени за правилното провеждане 
на процедурата, приложими към 
процедурата за издаване на разрешение 
в съответствие с националното право 
или правото на Съюза. Всеки отказ 
следва да е надлежно обоснован на 
основата на обективни, прозрачни, 
недискриминационни и 
пропорционални критерии.

срок от шест месеца след постъпване на 
искането, при условие че всички 
заинтересовани страни са изслушани 
и че правната сигурност може да 
бъде гарантирана, без да се засягат 
други конкретни срокове или 
задължения, предвидени за правилното 
провеждане на процедурата, приложими 
към процедурата за издаване на 
разрешение в съответствие с 
националното право или правото на 
Съюза. Всеки отказ следва да е 
надлежно обоснован на основата на 
обективни, прозрачни, 
недискриминационни и 
пропорционални критерии.

Or. en

Изменение 150
Джайлс Чичестър

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всички новопостроени 
многофамилни сгради, включително 
тези със социални жилища, за които са 
били подадени заявления за разрешение 
за строителство след [Publications 
Office: please insert the exact date of the 
entry into force of this Regulation], се 
оборудват с подготвена за 
високоскоростен достъп физическа 
инфраструктура в сградата, 
включително до крайните точки на 
мрежата. Същото задължение се 
прилага и в случай на дейности по 
основен ремонт, за които са били 
подадени заявления за разрешения за 
строителство след [Publications Office: 
please insert the exact date of the entry 
into force of this Regulation].

1. Всички новопостроени 
многофамилни сгради, включително 
тези със социални жилища, за които са 
били подадени заявления за разрешение 
за строителство след [Служба за 
публикации: моля въведете точната 
дата на влизане в сила на настоящия 
регламент], се оценяват по 
отношение на ефективността на 
разходите за оборудването им с 
подготвена за високоскоростен достъп 
физическа инфраструктура в сградата, 
включително до крайните точки на 
мрежата. Същото задължение се 
прилага и в случай на дейности по 
основен ремонт, за които са били 
подадени заявления за разрешения за 
строителство след [Служба за 
публикации: моля въведете точната 
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дата на влизане в сила на настоящия 
регламент].

Or. en

Обосновка

Пазарът вече поставя изисквания в тази област и едно задължение да се оборудват 
нови сгради, както и сгради, които са в процес на обновителни работи, с мрежи от 
следващо поколение, би добавило значителни разходи за сектора на строителството в 
тази трудна икономическа обстановка и би обезкуражило инвестирането.

Изменение 151
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всички новопостроени 
многофамилни сгради, включително 
тези със социални жилища, за които са 
били подадени заявления за разрешение 
за строителство след [Publications 
Office: please insert the exact date of the 
entry into force of this Regulation], се 
оборудват с подготвена за 
високоскоростен достъп физическа 
инфраструктура в сградата, 
включително до крайните точки на 
мрежата. Същото задължение се 
прилага и в случай на дейности по 
основен ремонт, за които са били 
подадени заявления за разрешения за 
строителство след [Publications Office: 
please insert the exact date of the entry 
into force of this Regulation].

1. Всички новопостроени 
многофамилни сгради, включително 
тези със социални жилища, за които са 
били подадени заявления за разрешение 
за строителство шест месеца след 
[Служба за публикации: моля 
въведете точната дата на влизане в 
сила на настоящия регламент], се 
оборудват с подготвена за 
високоскоростен достъп физическа 
инфраструктура в сградата, 
включително до крайните точки на 
мрежата. Същото задължение се 
прилага и в случай на дейности по 
основен ремонт, за които са били 
подадени заявления за разрешения за 
строителство шест месеца след 
[Служба за публикации: моля 
въведете точната дата на влизане в 
сила на настоящия регламент].

Or. en

Обосновка

Всяко налагане на нови задължения на предприемачите има пряко отражение върху
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техническите планове. Предвид факта, че документацията, включително 
техническите планове, трябва да бъдат представени преди официалното заявление за 
разрешителното за строеж, това би могло да доведе до проблеми при изпълнението
на предложението. Преходен период от шест месеца ще позволи тези разпоредби да 
бъдат взети предвид при планирането на бъдещи проекти и ще осигури време за 
модификации на проектите, които са в последен етап преди искането на 
разрешителни.

Изменение 152
Едит Херцог

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всички новопостроени 
многофамилни сгради, включително 
тези със социални жилища, за които са 
били подадени заявления за разрешение 
за строителство след [Publications 
Office: please insert the exact date of the 
entry into force of this Regulation], се 
оборудват с подготвена за 
високоскоростен достъп физическа 
инфраструктура в сградата, 
включително до крайните точки на 
мрежата. Същото задължение се 
прилага и в случай на дейности по 
основен ремонт, за които са били 
подадени заявления за разрешения за 
строителство след [Publications Office: 
please insert the exact date of the entry 
into force of this Regulation].

1. Всички новопостроени 
многофамилни сгради, включително 
тези със социални жилища, за които са 
били подадени заявления за разрешение 
за строителство след [Служба за 
публикации: моля въведете точната 
дата на влизане в сила на настоящия 
регламент], се оборудват с 
технологично неутрална, подготвена 
за високоскоростен достъп физическа 
инфраструктура в сградата, 
включително до крайните точки на 
мрежата. Същото задължение се 
прилага и в случай на дейности по 
основен ремонт, за които са били 
подадени заявления за разрешения за 
строителство след [Служба за 
публикации: моля въведете точната 
дата на влизане в сила на настоящия 
регламент].

Or. en

Изменение 153
Гунар Хьокмарк

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всички новопостроени 
многофамилни сгради, включително 
тези със социални жилища, за които са 
били подадени заявления за разрешение 
за строителство след [Publications 
Office: please insert the exact date of the 
entry into force of this Regulation], се 
оборудват с подготвена за 
високоскоростен достъп физическа 
инфраструктура в сградата, 
включително до крайните точки на 
мрежата. Същото задължение се 
прилага и в случай на дейности по 
основен ремонт, за които са били 
подадени заявления за разрешения за 
строителство след [Publications Office: 
please insert the exact date of the entry 
into force of this Regulation].

1. Всички новопостроени 
многофамилни сгради, включително 
тези със социални жилища, за които са 
били подадени заявления за разрешение 
за строителство след [Служба за 
публикации: моля въведете точната 
дата на влизане в сила на настоящия 
регламент], могат да се оборудват с 
подготвена за високоскоростен достъп 
физическа инфраструктура в сградата, 
включително до крайните точки на 
мрежата. Същата възможност се 
прилага и в случай на дейности по 
основен ремонт, за които са били 
подадени заявления за разрешения за 
строителство след [Служба за 
публикации: моля въведете точната 
дата на влизане в сила на настоящия 
регламент].

Or. en

Изменение 154
Пилар дел Кастильо Вера

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всички новопостроени 
многофамилни сгради, включително 
тези със социални жилища, за които са 
били подадени заявления за разрешение 
за строителство след [Publications 
Office: please insert the exact date of the 
entry into force of this Regulation], се 
оборудват с точка на концентрация, 
намираща се в или извън сградата и 
достъпна за доставчиците на електронни 
съобщителни мрежи, която дава 
възможност за свързване с подготвената 
за високоскоростен достъп 

2. Всички новопостроени 
многофамилни сгради, включително 
тези със социални жилища, за които са 
били подадени заявления за разрешение 
за строителство след [Служба за 
публикации: моля въведете точната 
дата на влизане в сила на настоящия 
регламент], включително социалните 
жилища, се оборудват с точка на 
концентрация, намираща се в или извън 
сградата и достъпна за доставчиците на 
електронни съобщителни мрежи, която 
дава възможност за свързване с 
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инфраструктура в сградата. Същото 
задължение се прилага и в случай на 
дейности по основен ремонт, за които са 
били подадени заявления за разрешения 
за строителство след [Publications 
Office: please insert the exact date of the 
entry into force of this Regulation].

подготвената за високоскоростен достъп 
инфраструктура в сградата. Същото 
задължение се прилага и в случай на 
дейности по основен ремонт, за които са 
били подадени заявления за разрешения 
за строителство след [Служба за 
публикации: моля въведете точната 
дата на влизане в сила на настоящия 
регламент]. Това задължение се 
прилага също и за всички 
новопостроени сгради на публични 
институции, в които се съхраняват 
значителни колекции от данни като
библиотеки, архиви, културни 
институции и висши учебни 
заведения.

Or. en

Изменение 155
Джайлс Чичестър

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всички новопостроени 
многофамилни сгради, включително 
тези със социални жилища, за които са 
били подадени заявления за разрешение 
за строителство след [Publications 
Office: please insert the exact date of the 
entry into force of this Regulation], се 
оборудват с точка на концентрация, 
намираща се в или извън сградата и 
достъпна за доставчиците на електронни 
съобщителни мрежи, която дава 
възможност за свързване с подготвената 
за високоскоростен достъп 
инфраструктура в сградата. Същото 
задължение се прилага и в случай на 
дейности по основен ремонт, за които са 
били подадени заявления за разрешения 
за строителство след [Publications 
Office: please insert the exact date of the 

2. Всички новопостроени 
многофамилни сгради, включително 
тези със социални жилища, за които са 
били подадени заявления за разрешение 
за строителство след [Служба за 
публикации: моля въведете точната 
дата на влизане в сила на настоящия 
регламент], се оценяват по 
отношение на ефективността на 
разходите за оборудването им с точка 
на концентрация, намираща се в или 
извън сградата и достъпна за 
доставчиците на електронни 
съобщителни мрежи, която дава 
възможност за свързване с подготвената 
за високоскоростен достъп 
инфраструктура в сградата. Същото 
задължение се прилага и в случай на 
дейности по основен ремонт, за които са 



PE519.832v01-00 98/114 AM\1005010BG.doc

BG

entry into force of this Regulation]. били подадени заявления за разрешения 
за строителство след [Служба за 
публикации: моля въведете точната 
дата на влизане в сила на настоящия 
регламент].

Or. en

Обосновка

Пазарът вече поставя изисквания в тази област и едно задължение да се оборудват 
нови сгради, както и сгради, които са в процес на обновителни работи, с мрежи от 
следващо поколение, би добавило значителни разходи за сектора на строителството в 
тази трудна икономическа обстановка и би обезкуражило инвестирането.

Изменение 156
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всички новопостроени 
многофамилни сгради, включително 
тези със социални жилища, за които са
били подадени заявления за разрешение 
за строителство след [Publications 
Office: please insert the exact date of the 
entry into force of this Regulation], се 
оборудват с точка на концентрация, 
намираща се в или извън сградата и 
достъпна за доставчиците на електронни 
съобщителни мрежи, която дава 
възможност за свързване с подготвената 
за високоскоростен достъп 
инфраструктура в сградата. Същото 
задължение се прилага и в случай на 
дейности по основен ремонт, за които са 
били подадени заявления за разрешения 
за строителство след [Publications 
Office: please insert the exact date of the 
entry into force of this Regulation].

2. Всички новопостроени 
многофамилни сгради, включително 
тези със социални жилища, за които са 
били подадени заявления за разрешение 
за строителство шест месеца след 
[Служба за публикации: моля 
въведете точната дата на влизане в 
сила на настоящия регламент], се 
оборудват с точка на концентрация, 
намираща се в или извън сградата и 
достъпна за доставчиците на електронни 
съобщителни мрежи, която дава 
възможност за свързване с подготвената 
за високоскоростен достъп 
инфраструктура в сградата. Същото 
задължение се прилага и в случай на 
дейности по основен ремонт, за които са 
били подадени заявления за разрешения 
за строителство шест месеца след 
[Служба за публикации: моля 
въведете точната дата на влизане в 
сила на настоящия регламент].
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Or. en

Изменение 157
Едит Херцог

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всички новопостроени 
многофамилни сгради, включително 
тези със социални жилища, за които са 
били подадени заявления за разрешение 
за строителство след [Publications 
Office: please insert the exact date of the 
entry into force of this Regulation], се 
оборудват с точка на концентрация, 
намираща се в или извън сградата и 
достъпна за доставчиците на електронни 
съобщителни мрежи, която дава 
възможност за свързване с подготвената 
за високоскоростен достъп 
инфраструктура в сградата. Същото 
задължение се прилага и в случай на 
дейности по основен ремонт, за които са 
били подадени заявления за разрешения 
за строителство след [Publications 
Office: please insert the exact date of the 
entry into force of this Regulation].

2. Всички новопостроени 
многофамилни сгради, включително 
тези със социални жилища, за които са 
били подадени заявления за разрешение 
за строителство след [Служба за 
публикации: моля въведете точната
дата на влизане в сила на настоящия 
регламент], се оборудват с 
технологично неутрална точка на 
концентрация, намираща се в или извън 
сградата и достъпна за доставчиците на 
електронни съобщителни мрежи, която 
дава възможност за свързване с 
подготвената за високоскоростен достъп 
инфраструктура в сградата. Същото 
задължение се прилага и в случай на 
дейности по основен ремонт, за които са 
били подадени заявления за разрешения 
за строителство след [Служба за 
публикации: моля въведете точната 
дата на влизане в сила на настоящия 
регламент].

Or. en

Изменение 158
Гунар Хьокмарк

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всички новопостроени 2. Всички новопостроени 
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многофамилни сгради, включително 
тези със социални жилища, за които са 
били подадени заявления за разрешение 
за строителство след [Publications 
Office: please insert the exact date of the 
entry into force of this Regulation], се 
оборудват с точка на концентрация, 
намираща се в или извън сградата и 
достъпна за доставчиците на електронни 
съобщителни мрежи, която дава 
възможност за свързване с подготвената 
за високоскоростен достъп 
инфраструктура в сградата. Същото 
задължение се прилага и в случай на 
дейности по основен ремонт, за които са 
били подадени заявления за разрешения 
за строителство след [Publications 
Office: please insert the exact date of the 
entry into force of this Regulation].

многофамилни сгради, включително 
тези със социални жилища, за които са 
били подадени заявления за разрешение 
за строителство след [Служба за 
публикации: моля въведете точната 
дата на влизане в сила на настоящия 
регламент], могат да се оборудват с 
точка на концентрация, намираща се в 
или извън сградата и достъпна за 
доставчиците на електронни 
съобщителни мрежи, която дава 
възможност за свързване с подготвената 
за високоскоростен достъп 
инфраструктура в сградата. Същото 
задължение се прилага и в случай на 
дейности по основен ремонт, за които са 
били подадени заявления за разрешения 
за строителство след [Служба за 
публикации: моля въведете точната 
дата на влизане в сила на настоящия 
регламент].

Or. en

Изменение 159
Кент Йоансон

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всички новопостроени 
многофамилни сгради, включително 
тези със социални жилища, за които са 
били подадени заявления за разрешение 
за строителство след [Publications 
Office: please insert the exact date of the 
entry into force of this Regulation], се 
оборудват с точка на концентрация, 
намираща се в или извън сградата и 
достъпна за доставчиците на 
електронни съобщителни мрежи, 
която дава възможност за свързване с 
подготвената за високоскоростен достъп 
инфраструктура в сградата. Същото 

2. Всички новопостроени 
многофамилни сгради, включително 
тези със социални жилища, за които са 
били подадени заявления за разрешение 
за строителство след [Служба за 
публикации: моля въведете точната 
дата на влизане в сила на настоящия 
регламент], се оборудват с точка на 
концентрация, намираща се в или извън 
сградата, която дава възможност за 
свързване с подготвената за 
високоскоростен достъп 
инфраструктура в сградата. Същото 
задължение се прилага и в случай на 
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задължение се прилага и в случай на 
дейности по основен ремонт, за които са 
били подадени заявления за разрешения 
за строителство след [Publications 
Office: please insert the exact date of the 
entry into force of this Regulation].

дейности по основен ремонт, за които са 
били подадени заявления за разрешения 
за строителство след [Служба за 
публикации: моля въведете точната 
дата на влизане в сила на настоящия 
регламент].

Or. sv

Обосновка

Не е ясно какво означава „достъпна за доставчиците на електронни съобщителни 
мрежи“. Евентуално това би могло да се тълкува като несъразмерно ограничение на 
правото на собственост.

Изменение 160
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За някои категории сгради, по-
специално еднофамилни жилища, или за 
дейности по основен ремонт, държавите 
членки могат да предвидят изключения 
от задълженията, определени в 
параграфи 1 и 2, когато разходите за 
изпълнение на тези задължения са 
непропорционални. Такива мерки се 
обосновават надлежно. На 
заинтересованите страни се предоставя 
възможност да коментират 
проектомерките в рамките на разумен 
срок. Всички такива мерки се 
нотифицират до Комисията.

3. За някои категории сгради, по-
специално еднофамилни жилища, или за 
дейности по основен ремонт, държавите 
членки могат да предвидят изключения 
от задълженията, определени в 
параграфи 1 и 2, когато разходите за 
изпълнение на тези задължения са 
непропорционални. Такива мерки се 
обосновават надлежно. На 
заинтересованите страни се предоставя 
възможност да коментират 
проектомерките в рамките на разумен 
срок. Всички такива мерки се 
нотифицират до Комисията. 
Държавите членки могат също така 
да предвиждат освобождавания от 
параграф 2 по отношение на линиите 
за достъп за крайните потребители в 
имоти, където се използват 
стопански модели с отворени мрежи.

Or. en
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Изменение 161
Кент Йоансон

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За някои категории сгради, по-
специално еднофамилни жилища, или за 
дейности по основен ремонт, държавите 
членки могат да предвидят изключения 
от задълженията, определени в 
параграфи 1 и 2, когато разходите за 
изпълнение на тези задължения са 
непропорционални. Такива мерки се 
обосновават надлежно. На 
заинтересованите страни се предоставя 
възможност да коментират 
проектомерките в рамките на разумен 
срок. Всички такива мерки се 
нотифицират до Комисията.

3. За някои категории сгради, по-
специално еднофамилни жилища, или за 
дейности по основен ремонт, държавите 
членки могат да предвидят изключения 
от задълженията, определени в 
параграфи 1 и 2, когато разходите за 
изпълнение на тези задължения са 
непропорционални. Такива мерки се 
обосновават надлежно. На 
заинтересованите страни се предоставя 
възможност да коментират 
проектомерките в рамките на разумен 
срок. Всички такива мерки се 
нотифицират до Комисията. 
Изключенията от задълженията, 
определени в параграф 2, могат да се 
дадат също за достъп до частни 
клиенти в имоти, в които се 
прилагат бизнес модели, основани на 
мрежи от отворен тип.

Or. sv

Обосновка

Важно е на собствениците на имоти да продължи да им бъде позволено да прилагат 
успешния бизнес модел, който става все по-популярен на много места с 
широколентови мрежи от отворен тип и конкуренция в предоставянето на услуги. На 
различни места моделът подпомогна разширяването и прилагането на 
широколентовия достъп на цена, която в международен план е ниска за крайния 
потребител. Моделът води до ефективна конкуренция в рамките на една и съща 
широколентова инфраструктура. Освен това той е по-екологично чист и енергийно 
ефективен отколкото много други решения.

Изменение 162
Марита Улвског
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Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За някои категории сгради, по-
специално еднофамилни жилища, или за 
дейности по основен ремонт, държавите 
членки могат да предвидят изключения 
от задълженията, определени в 
параграфи 1 и 2, когато разходите за 
изпълнение на тези задължения са 
непропорционални. Такива мерки се 
обосновават надлежно. На 
заинтересованите страни се предоставя 
възможност да коментират 
проектомерките в рамките на разумен 
срок. Всички такива мерки се 
нотифицират до Комисията.

3. За някои категории сгради, по-
специално еднофамилни жилища, или за 
дейности по основен ремонт, държавите 
членки могат да предвидят изключения 
от задълженията, определени в 
параграфи 1 и 2, когато разходите за 
изпълнение на тези задължения са 
непропорционални. Такива мерки се 
обосновават надлежно. На 
заинтересованите страни се предоставя 
възможност да коментират 
проектомерките в рамките на разумен 
срок. Всички такива мерки се 
нотифицират до Комисията. 
Държавите членки могат да правят 
изключения от задълженията по 
параграф 2 по отношение на достъпа 
до крайни потребители, когато в 
имота се ползват мрежи от отворен 
тип.

Or. sv

Изменение 163
Джайлс Чичестър

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За някои категории сгради, по-
специално еднофамилни жилища, или за 
дейности по основен ремонт, държавите 
членки могат да предвидят изключения 
от задълженията, определени в 
параграфи 1 и 2, когато разходите за 
изпълнение на тези задължения са 
непропорционални. Такива мерки се 
обосновават надлежно. На 

3. За някои категории сгради, по-
специално еднофамилни жилища, или за 
дейности по основен ремонт, държавите 
членки могат да предвидят изключения 
от задълженията, определени в 
параграфи 1 и 2, когато разходите за 
изпълнение на тези задължения са 
непропорционални. Такива мерки се 
обосновават надлежно. На 
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заинтересованите страни се предоставя 
възможност да коментират 
проектомерките в рамките на разумен 
срок. Всички такива мерки се 
нотифицират до Комисията.

заинтересованите страни се предоставя 
възможност да коментират 
проектомерките в рамките на разумен 
срок.

Or. en

Изменение 164
Гунар Хьокмарк

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всеки доставчик на обществени 
съобщителни мрежи има право да 
терминира своята мрежа в точката на 
концентрация, при условие че намали до 
минимум въздействието върху частната 
собственост и поеме разходите, с цел да 
се свърже с подготвената за 
високоскоростен достъп физическа 
инфраструктура в сградата.

1. Преди съгласие от страна на 
собственика на земя или имот и, ако е 
приложимо, финансова компенсация, 
всеки доставчик на обществени 
съобщителни мрежи има право да 
терминира своята мрежа в точката на 
концентрация, при условие че намали до 
минимум въздействието върху частната 
собственост и поеме разходите, с цел да 
се свърже с подготвената за 
високоскоростен достъп физическа 
инфраструктура в сградата.

Or. en

Изменение 165
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всеки доставчик на обществени 
съобщителни мрежи има право да 
терминира своята мрежа в точката на 
концентрация, при условие че намали до 
минимум въздействието върху частната 

1. Всеки доставчик на обществени 
съобщителни мрежи в сгради без 
отворени мрежи с конкуренция по 
отношение на услугите има право да 
терминира своята мрежа в точката на 
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собственост и поеме разходите, с цел да 
се свърже с подготвената за 
високоскоростен достъп физическа 
инфраструктура в сградата.

концентрация, при условие че намали до 
минимум въздействието върху частната 
собственост и поеме разходите, с цел да 
се свърже с подготвената за 
високоскоростен достъп физическа 
инфраструктура в сградата.

Or. en

Обосновка

Този въпрос е повдигнат от участниците, които предоставят пасивна 
инфраструктура и не предоставят свои услуги.

Изменение 166
Кент Йоансон

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всеки доставчик на обществени 
съобщителни мрежи има право да 
терминира своята мрежа в точката на 
концентрация, при условие че намали до 
минимум въздействието върху частната 
собственост и поеме разходите, с цел да 
се свърже с подготвената за 
високоскоростен достъп физическа 
инфраструктура в сградата.

1. Всеки доставчик на обществени 
съобщителни мрежи има право, в 
сградите, които нямат мрежи от 
отворен тип и конкуренция при 
предоставянето на услуги, да 
терминира своята мрежа в точката на 
концентрация, при условие че намали до 
минимум въздействието върху частната 
собственост и поеме разходите, с цел да 
се свърже с подготвената за 
високоскоростен достъп физическа 
инфраструктура в сградата.

Or. sv

Обосновка

Важно е на собствениците на имоти да продължи да им бъде позволено да прилагат 
успешния бизнес модел, който става все по-популярен на много места с 
широколентови мрежи от отворен тип и конкуренция в предоставянето на услуги. На 
различни места моделът подпомогна разширяването и прилагането на 
широколентовия достъп на цена, която в международен план е ниска за крайния 
потребител. Моделът води до ефективна конкуренция в рамките на една и съща 
широколентова инфраструктура. Освен това той е по-екологично чист и енергийно 
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ефективен отколкото много други решения.

Изменение 167
Кент Йоансон

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всеки доставчик на обществени 
съобщителни мрежи има право на 
достъп при разумни условия до всяка 
съществуваща физическа 
инфраструктура в сградата, подготвена 
за високоскоростен достъп, ако 
дублирането е технически невъзможно 
или икономически неефикасно. 
Притежателят на правата за ползване на 
инфраструктурата в сградата предоставя 
достъп при недискриминационни 
срокове и условия.

2. Всеки доставчик на обществени 
съобщителни мрежи има право, в 
сградите, които нямат мрежи от 
отворен тип и конкуренция при 
предоставянето на услуги, на достъп 
при разумни условия до всяка 
съществуваща физическа 
инфраструктура в сградата, подготвена 
за високоскоростен достъп, ако 
дублирането е технически невъзможно 
или икономически неефикасно. 
Притежателят на правата за ползване на 
инфраструктурата в сградата предоставя 
достъп при недискриминационни 
срокове и условия.

Or. sv

Обосновка

Важно е на собствениците на имоти да продължи да им бъде позволено да прилагат 
успешния бизнес модел, който става все по-популярен на много места с 
широколентови мрежи от отворен тип и конкуренция в предоставянето на услуги. На 
различни места моделът подпомогна разширяването и прилагането на 
широколентовия достъп на цена, която в международен план е ниска за крайния 
потребител. Моделът води до ефективна конкуренция в рамките на една и съща 
широколентова инфраструктура. Освен това той е по-екологично чист и енергийно
ефективен отколкото много други решения.

Изменение 168
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всеки доставчик на обществени 
съобщителни мрежи има право на 
достъп при разумни условия до всяка 
съществуваща физическа 
инфраструктура в сградата, подготвена 
за високоскоростен достъп, ако 
дублирането е технически невъзможно 
или икономически неефикасно. 
Притежателят на правата за ползване на 
инфраструктурата в сградата предоставя 
достъп при недискриминационни 
срокове и условия.

2. Всеки доставчик на обществени 
съобщителни мрежи в сгради без 
отворени мрежи с конкуренция по 
отношение на услугите има право на 
достъп при разумни условия до всяка 
съществуваща физическа 
инфраструктура в сградата, подготвена 
за високоскоростен достъп, ако 
дублирането е технически невъзможно 
или икономически неефикасно. 
Притежателят на правата за ползване на 
инфраструктурата в сградата предоставя 
достъп при недискриминационни 
срокове и условия.

Or. en

Обосновка

Този въпрос беше повдигнат от доставчиците на пасивни инфраструктури.

Изменение 169
Пилар дел Кастильо Вера

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Ако сградата не е оборудвана с 
подготвена за високоскоростен достъп 
инфраструктура, всеки доставчик на 
обществени съобщителни мрежи има 
право да терминира своето мрежово 
оборудване в помещенията на абонат на 
високоскоростна електронна 
съобщителна услуга, ако последният е 
съгласен с това, при условие че намали 
до минимум въздействието върху 
частната собственост и поеме разходите.

4. Ако сградата не е оборудвана с 
подготвена за високоскоростен достъп 
инфраструктура, всеки доставчик на 
обществени съобщителни мрежи има 
право да терминира своето мрежово 
оборудване в помещенията на абонат на 
високоскоростна електронна 
съобщителна услуга, ако последният е 
съгласен с това, при условие че намали 
до минимум въздействието върху 
частната собственост и поеме разходите. 
Ако не е постигнато споразумение да 
се терминира такова оборудване на 
мрежа, абонатът или доставчикът 
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на обществена комуникационна 
мрежа могат да отнесат спора до 
компетентния орган за уреждане на 
спорове.

Or. en

Изменение 170
Кент Йоансон

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Държавите членки могат да 
правят изключения от задълженията 
по параграфи 1 и 2 по отношение на 
достъпа до частни клиенти в имоти, 
в които се прилагат бизнес модели, 
основани на мрежи от отворен тип.

Or. sv

Обосновка

Важно е на собствениците на имоти да продължи да им бъде позволено да прилагат 
успешния бизнес модел, който става все по-популярен на много места с 
широколентови мрежи от отворен тип и конкуренция в предоставянето на услуги. На 
различни места моделът подпомогна разширяването и прилагането на
широколентовия достъп на цена, която в международен план е ниска за крайния 
потребител. Моделът води до ефективна конкуренция в рамките на една и съща 
широколентова инфраструктура. Освен това той е по-екологично чист и енергийно 
ефективен отколкото много други решения.

Изменение 171
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Държавите членки могат също 
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така да предвиждат освобождавания 
от параграфи 1 и 2 по отношение на 
линиите за достъп за крайните 
потребители в имоти, където се 
използват стопански модели с 
отворени мрежи.

Or. en

Изменение 172
Марита Улвског

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Държавите членки могат да 
правят изключения от задълженията 
по параграфи 1 и 2 по отношение на 
достъпа до крайни потребители, 
когато в имота се ползват мрежи от 
отворен тип и съществува 
конкуренция при предоставянето на 
услуги.

Or. sv

Изменение 173
Едит Херцог

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Националният регулаторен орган, 
който изпълнява задачите, посочени в 
член 20 от Директива 2002/21/ЕО, поема 
функциите на националния орган за 
уреждане на спорове, посочен в член 3, 
параграф 4, член 4, параграф 9, член 5, 
параграф 4 и член 8, параграф 3, освен 
ако държавата членка определи други 

1. Националният регулаторен орган, 
който изпълнява задачите, посочени в 
член 20 от Директива 2002/21/ЕО, поема 
функциите на националния орган за 
уреждане на спорове, посочен в член 3, 
параграф 4, член 4, параграф 9, член 5, 
параграф 4 и член 8, параграф 3, освен 
ако държавата членка не определи други 
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компетентни органи. компетентни органи.

Ако държавите членки решат да 
назначат национален регулаторен 
орган, който изпълнява задачите, 
определени в член 20 от 
Директива 2002/21/ЕО, като 
националният орган за уреждане на 
спорове, той е задължен да търси 
становището на секторните 
регулаторни органи преди приемането 
на всяко обвързващо решение относно 
определянето на справедливи срокове, 
условия или цени.

Or. en

Изменение 174
Юдит А. Меркис

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Националният регулаторен орган, 
който изпълнява задачите, посочени в 
член 20 от Директива 2002/21/ЕО, поема 
функциите на националния орган за 
уреждане на спорове, посочен в член 3, 
параграф 4, член 4, параграф 9, член 5, 
параграф 4 и член 8, параграф 3, освен 
ако държавата членка определи други 
компетентни органи.

1. Националният регулаторен орган, 
който изпълнява задачите, посочени в 
член 20 от Директива 2002/21/ЕО, поема 
функциите на националния орган за 
уреждане на спорове, посочен в член 3, 
параграф 4, член 4, параграф 9, член 5, 
параграф 4 и член 8, параграф 3, освен 
ако държавата членка не определи други 
компетентни органи, които са по-
способни да оценяват последиците, 
особено в областта на водите.

Or. en

Изменение 175
Гастон Франко

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Националният регулаторен орган, 
който изпълнява задачите, посочени в 
член 20 от Директива 2002/21/ЕО, 
следва да изпълнява функциите на 
единния информационен център, 
посочен в член 4 и член 6, освен ако 
държавата членка определи други 
компетентни органи.

3. Националният регулаторен орган, 
който изпълнява задачите, посочени в 
член 20 от Директива 2002/21/ЕО, 
следва да изпълнява функциите на 
единния информационен център, 
посочен в член 4 и член 6, освен ако 
държавата членка не определи други 
компетентни органи, и по-специално 
орган от обществения сектор на 
национално или на местно равнище.

Or. fr

Обосновка

Някои местни общности в държавите членки вече са въвели споразумения за 
споделяне на картографски данни върху общи платформи. Ако подобен инструмент 
съществува, няма никакъв смисъл да се налага единен център на равнище, различно от 
местната общност.

Изменение 176
Едит Херцог

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Националният регулаторен орган, 
който изпълнява задачите, посочени в 
член 20 от Директива 2002/21/ЕО, 
следва да изпълнява функциите на 
единния информационен център, 
посочен в член 4 и член 6, освен ако 
държавата членка определи други 
компетентни органи.

3. Националният регулаторен орган, 
който изпълнява задачите, посочени в 
член 20 от Директива 2002/21/ЕО, 
следва да изпълнява функциите на 
единния информационен център, 
посочен в член 4 и член 6, освен ако 
държавата членка не определи други 
компетентни органи, по-специално 
орган от публичния сектор на 
национално или на местно равнище.

Or. en
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Обосновка

Някои местни общности в държавите членки вече са прилагали конвенции за 
споделяне на картографски данни относно общи платформи. Ако такава организация 
съществува, няма пречка за налагането на „обслужване на едно гише“ на друго 
равнище от това на местната общност.

Изменение 177
Йенс Роде, Владко Тодоров Панайотов

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията представя доклад на 
Европейския парламент и на Съвета
доклад относно прилагането на 
настоящия регламент най-късно до: 
[Publications Office: please insert the 
exact date: entry into force of this 
Regulation + 3 years]. Докладът съдържа 
обобщение на въздействието на 
мерките, предвидени в настоящия 
регламент, и оценка на напредъка по 
пътя към постигането на целите, 
залегнали в него.

Комисията представя доклад на 
Европейския парламент и на Съвета
доклад относно прилагането на 
настоящата директива най-късно до: 
[Служба за публикации: моля 
въведете точната дата: влизане в 
сила на настоящия регламент + 3 
години]. Докладът съдържа обобщение 
на въздействието на мерките, 
предвидени в настоящия регламент, и 
оценка на напредъка по пътя към 
постигането на целите, залегнали в него.

Or. en

Изменение 178
Гунар Хьокмарк

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент влиза в сила 
на двадесетия ден след деня на 
публикуването му в Официален вестник 
на Европейския съюз.

Настоящата директива влиза в сила 
на XXXX ден след деня на 
публикуването й в Официален вестник 
на Европейския съюз.

Or. en
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Обосновка

Следва да се одобри сред съзаконодателите.

Изменение 179
Йенс Роде, Владко Тодоров Панайотов

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент влиза в сила 
на двадесетия ден след деня на 
публикуването му в Официален вестник 
на Европейския съюз.

Настоящата директива влиза в сила 
на двадесетия ден след датата на 
публикуването й в Официален вестник 
на Европейския съюз.

Or. en

Изменение 180
Йенс Роде

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент е 
задължителен в своята цялост и се 
прилага пряко във всички държави-
членки.

заличава се

Or. en

Изменение 181
Йенс Роде, Владко Тодоров Панайотов

Предложение за регламент
Член 11а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 11а
Адресати

Адресати на настоящата директива 
са държавите членки.

Or. en


