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Изменение 154
Джайлс Чичестър

Проект на законодателна резолюция
Параграф 1

Проект на законодателна резолюция Изменение

1. приема изложената по-долу 
позиция на първо четене;

1. отхвърля предложението на
Комисията;

Or. en

Изменение 155
Сабине Ферхайен, Петра Камереверт, Хелга Трюпел, Дорис Пак

Предложение за регламент
–

Предложение за отхвърляне

Европейският парламент отхвърля
[предложението на Комисията].

Or. de

Обосновка

Основните цели на Европейската комисия, а именно насърчаването на вътрешния 
пазар в името на благосъстоянието на потребителите и на европейската икономика, 
трябва да бъдат подкрепяни. Във всеки случай съществуват значителни съмнения в 
годността на проекторегламента за изпълнението на тези цели. Напротив, 
съществуват опасения, че предложението ще има отрицателни въздействия върху 
инвестициите и конкуренцията. Поради това по време на новия законодателен период 
следва да бъде направена съгласувана редакция на цялата регулаторна рамка след 
прецизен анализ и предварителна консултация с всички засегнати страни.

Изменение 156
Йенс Роде

Проект на законодателна резолюция
Позоваване 5a (ново)
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Проект на законодателна резолюция Изменение

– като взе предвид своята резолюция 
от 12 септември 2013 г. относно 
„Програмата в областта на 
цифровите технологии за растеж, 
мобилност и заетост: време е за 
ускорени действия“, в която 
Европейският парламент призовава 
за премахването на таксите за 
роуминг през 2015 г.

Or. en

Изменение 157
Кристиян Елер

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Европа трябва да използва всички 
източници на растеж за излизане от 
кризата, за създаване на работни места и 
за възвръщане на 
конкурентоспособността си. 
Възстановяването на растежа и 
създаването на работни места в ЕС е 
целта на стратегията „Европа 2020“. На 
заседанието си през пролетта на 2013 г. 
Европейският съвет подчерта 
значението на цифровия единен пазар за 
растежа и призова за конкретни мерки 
за създаване на единен пазар в областта 
на информационните и комуникационни 
технологии (ИКТ), колкото е възможно 
по-скоро. В съответствие с целите на 
стратегията „Европа 2020“ и с 
въпросния призив настоящият 
регламент цели създаването на единен 
пазар на електронните съобщения чрез 
допълване и адаптиране на 
съществуващата регулаторна рамка на 
ЕС за електронните съобщения.

(1) Европа трябва да използва всички 
източници на растеж за излизане от 
кризата, за създаване на работни места и 
за възвръщане на 
конкурентоспособността си. 
Възстановяването на растежа и 
създаването на работни места в ЕС е 
целта на стратегията „Европа 2020“. 
Освен това цифровата сфера се 
превърна в част от публичното 
пространство, в която се 
установяват нови форми на 
трансгранична търговия; в 
глобалната цифровизирана 
икономика, наред с иновативното 
развитие на пазара и социалното и 
културното взаимодействие, се 
създават и бизнес възможности за 
европейските дружества. На 
заседанието си през пролетта на 2013 г. 
Европейският съвет подчерта 
значението на цифровия единен пазар за 
растежа и призова за конкретни мерки 
за създаване на единен пазар в областта 
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на информационните и комуникационни 
технологии (ИКТ), колкото е възможно 
по-скоро. В съответствие с целите на 
стратегията „Европа 2020“ и с 
въпросния призив настоящият 
регламент цели създаването на единен 
пазар на електронните съобщения чрез 
допълване и адаптиране на 
съществуващата регулаторна рамка на 
ЕС за електронните съобщения.

Or. en

Обосновка

В съответствие с неофициалния документ в рамките на трансатлантическия диалог 
„Сигурност на киберпространството и въпроси, свързани с интернет —
установяване на рамка за транслатлантически действия“.

Изменение 158
Патриция Тоя

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) В Програмата в областта на 
цифровите технологии за Европа (DAE), 
една от водещите инициативи на 
стратегията „Европа 2020“, вече бе 
призната ролята на ИКТ и мрежовата 
свързаност като задължителна основа за 
развитието на нашата икономика и 
общество. За да може Европа да пожъне 
плодовете на цифровата трансформация, 
ЕС се нуждае от динамичен единен 
пазар на електронните съобщения за 
всички отрасли и навсякъде в Европа. 
Един подобен, действително единен 
пазар за съобщителни услуги ще бъде 
гръбнакът на новаторската и 
„интелигентна“ цифрова икономика и 
основа на цифровия единен пазар, на 
който онлайн услугите ще могат 
свободно да се предоставят 

(2) В Програмата в областта на 
цифровите технологии за Европа (DAE), 
една от водещите инициативи на 
стратегията „Европа 2020“, вече бе 
призната ролята на ИКТ и мрежовата 
свързаност като задължителна основа за 
развитието на нашата икономика и 
общество. За да може Европа да пожъне 
плодовете на цифровата трансформация, 
ЕС се нуждае от динамичен единен 
пазар на електронните съобщения за 
всички отрасли и навсякъде в Европа. 
Един подобен, действително единен 
пазар за съобщителни услуги ще бъде 
гръбнакът на новаторската и 
„интелигентна“ цифрова икономика и 
основа на цифровия единен пазар, на 
който онлайн услугите ще могат 
свободно да се предоставят 
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трансгранично. трансгранично в отворен, 
стандартизиран и оперативно 
съвместим контекст.

Or. it

Изменение 159
Петра Камереверт

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de
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Изменение 160
Сабине Ферхайен, Дорис Пак

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 161
Андраш Дюрк
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Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(3) Следва да се гарантира свободата на 
предоставяне на електронни 
съобщителни мрежи и услуги на всеки 
клиент в ЕС и правото на всеки краен 
потребител да избере най-добрата 
оферта на пазара и тази свобода не бива 
да бъде спъвана от разпокъсаност на 
пазара, дължаща се на национални 
граници. Действащата регулаторна 
рамка за електронните съобщения не 
дава окончателно решение на тази 
фрагментарност, с най-различно 
национално приложение на режима за 
общи разрешения, национални схеми за 
разпределяне на радиочестотния 
спектър и различни набори от правила 
за потребителите, приложими за 
конкретния отрасъл. Например макар 
Директивата за разрешението да 
ограничава вида на информацията, 
която може да се изисква, дванадесет 
държави членки изискват 
допълнителни подробности, като 
например категоризация на 
предвидените видове дейности, 
географски обхват на дейността, 
целеви пазар, структура на 
дружеството, включително имена на 
акционерите и акционери на 
акционерите, удостоверение от 
търговската камара и свидетелство 
за съдимост на представителя на 
предприятието.

Or. en

Изменение 162
Силвия-Адриана Цикъу
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Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(3) В един добре функциониращ единен 
пазар на цифровите съобщения следва 
да се гарантира свободата на 
предоставяне на електронни 
съобщителни мрежи и услуги на всеки 
клиент в ЕС и правото на всеки краен 
потребител да избере най-добрата 
оферта на пазара и тази свобода не бива 
да бъде спъвана от разпокъсаност на 
пазара, дължаща се на национални 
граници. Действащата регулаторна 
рамка за електронните съобщения 
трябва да се хармонизира и опрости, 
за да се улесни и ускори завършването 
на цифровия единен пазар. Правилата 
на ЕС, в много случаи само определят 
основната линия и често се прилагат по 
различен начин от държавите членки.

Or. ro

Изменение 163
Гунар Хьокмарк

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) В един добре функциониращ единен 
пазар на цифровите съобщения следва 

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

да се гарантира свободата на 
предоставяне на електронни 
съобщителни мрежи и услуги на всеки 
клиент в ЕС и правото на всеки краен 
потребител да избере най-добрата 
оферта на пазара и тази свобода не бива 
да бъде спъвана от разпокъсаност на 
пазара, дължаща се на национални 
граници. Действащата регулаторна 
рамка за електронните съобщения не 
дава окончателно решение на тази 
фрагментарност, с нейните национални, 
а не общосъюзни, режими за общи 
разрешения, национални схеми за 
разпределяне на радиочестотния 
спектър, разлики в продуктите за 
достъп, с които разполагат 
доставчиците на електронни 
съобщителни услуги в различните 
държави членки и различни набори от 
правила за потребителите, приложими 
за конкретния отрасъл. Правилата на ЕС
в много случаи само определят 
основната линия и различията в 
прилагането и изпълнението на 
регулаторната рамка са довели до по-
високи разходи за операторите, 
извършващи дейност в повече от една 
държава, като по този начин са 
възпрепятствали инвестициите и 
развитието на единен пазар за 
електронните съобщения;

Or. en

Изменение 164
Патриция Тоя, Франческо Де Анджелис

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Един действително единен пазар на 
електронните съобщения ще насърчи 

(4) Един действително единен пазар на 
електронните съобщения ще насърчи 
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конкуренцията, инвестициите и 
иновациите в нови и по-добри мрежи и 
услуги посредством засилване на 
пазарната интеграция и трансгранично 
предлаганите услуги. Това се очаква да 
спомогне за постигането на 
амбициозните цели за осигуряване на 
високоскоростен широколентов 
интернет, заложени в Програмата в 
областта на цифровите технологии за 
Европа (DAE). Все по-лесно достъпните 
цифрови инфраструктури и услуги от 
своя страна се очаква да разнообразят 
офертите за потребителите, да повишат 
качеството на услугите и да 
разнообразят съдържанието, да 
допринесат за териториалното и 
социалното сближаване, както и да 
способстват за повече мобилност в 
рамките на ЕС.

конкуренцията, инвестициите и 
иновациите в нови и по-добри мрежи и 
услуги посредством засилване на 
пазарната интеграция и трансгранично 
предлаганите услуги. Това се очаква да 
спомогне за постигането на 
амбициозните цели за осигуряване на 
високоскоростен широколентов 
интернет, заложени в Програмата в 
областта на цифровите технологии за 
Европа (DAE), както и да насърчи 
създаването на услуги и приложения, 
в състояние да използват данни и 
формати, които са отворени по 
оперативно съвместим начин, 
притежават безопасни стандарти и 
са на разположение с еднакво 
функционално и нефункционално 
равнище в целия Съюз. Все по-лесно 
достъпните цифрови инфраструктури и 
услуги от своя страна се очаква да 
разнообразят офертите за 
потребителите, да повишат качеството 
на услугите и да разнообразят 
съдържанието, да допринесат за 
териториалното и социалното 
сближаване, както и да способстват за 
повече мобилност в рамките на ЕС.

Or. it

Изменение 165
Гунар Хьокмарк

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Един действително единен пазар на 
електронните съобщения ще насърчи 
конкуренцията, инвестициите и
иновациите в нови и по-добри мрежи и 
услуги посредством засилване на 
пазарната интеграция и трансгранично 

(4) Един действително единен пазар на 
електронните съобщения ще насърчи 
конкуренцията, координацията,
инвестициите, иновациите и
повишаването на капацитета в нови 
и по-добри мрежи и услуги посредством 
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предлаганите услуги. Това се очаква да 
спомогне за постигането на 
амбициозните цели за осигуряване на 
високоскоростен широколентов 
интернет, заложени в Програмата в 
областта на цифровите технологии за 
Европа (DAE). Все по-лесно достъпните 
цифрови инфраструктури и услуги от 
своя страна се очаква да разнообразят 
офертите за потребителите, да повишат 
качеството на услугите и да 
разнообразят съдържанието, да 
допринесат за териториалното и 
социалното сближаване, както и да 
способстват за повече мобилност в 
рамките на ЕС.

засилване на пазарната интеграция и 
трансгранично предлаганите услуги. 
Това се очаква да спомогне за 
постигането на амбициозните цели за 
осигуряване на високоскоростен 
широколентов интернет, заложени в 
Програмата в областта на цифровите 
технологии за Европа (DAE). Все по-
лесно достъпните цифрови 
инфраструктури и услуги от своя страна 
се очаква да разнообразят офертите за 
потребителите, да повишат качеството 
на услугите и да разнообразят 
съдържанието, да допринесат за 
териториалното и социалното 
сближаване, както и да способстват за 
повече мобилност в рамките на ЕС.

Or. en

Изменение 166
Йоанис А. Цукалас

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Един действително единен пазар на 
електронните съобщения ще насърчи 
конкуренцията, инвестициите и
иновациите в нови и по-добри мрежи и 
услуги посредством засилване на 
пазарната интеграция и трансгранично 
предлаганите услуги. Това се очаква да 
спомогне за постигането на 
амбициозните цели за осигуряване на 
високоскоростен широколентов 
интернет, заложени в Програмата в 
областта на цифровите технологии за 
Европа (DAE). Все по-лесно достъпните 
цифрови инфраструктури и услуги от 
своя страна се очаква да разнообразят 
офертите за потребителите, да повишат 
качеството на услугите и да 

(4) Един действително единен пазар на 
електронните съобщения ще насърчи 
конкуренцията, инвестициите и
иновациите в нови и по-добри мрежи и 
услуги посредством засилване на 
пазарната интеграция и трансгранично 
предлаганите услуги. Това се очаква да 
спомогне за постигането и дори за 
преизпълнението на целите за 
осигуряване на високоскоростен 
широколентов интернет, заложени в 
Програмата в областта на цифровите 
технологии за Европа (DAE). Все по-
лесно достъпните цифрови 
инфраструктури и услуги от своя страна 
се очаква да разнообразят офертите за 
потребителите, да повишат качеството 
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разнообразят съдържанието, да 
допринесат за териториалното и 
социалното сближаване, както и да 
способстват за повече мобилност в 
рамките на ЕС.

на услугите и да разнообразят 
съдържанието, да допринесат за 
териториалното и социалното 
сближаване, както и да способстват за 
повече мобилност в рамките на ЕС.

Or. en

Изменение 167
Патриция Тоя, Франческо Де Анджелис

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(5) Един единен пазар за електронни 
съобщителни услуги би 
благоприятствал по-мащабно и 
цифровата екосистема, в която попадат 
европейските производители, 
доставчиците на съдържание и 
приложения и икономиката като цяло, 
включително и отрасли, като 
банкирането, автомобилостроенето, 
логистиката, търговията на дребно, 
енергетиката, медицината, 
мобилността и транспорта, както и 
интелигентното управление на 
извънредните ситуации и природните 
бедствия, които разчитат на мрежовата 
свързаност и широката честотна 
лента за повишаване на 
производителността, качеството и 
предлагането на крайния потребител,
например чрез достъпни отвсякъде 
приложения в облак, напреднал анализ 
на данните от комуникационните 
мрежи, свързани чрез мрежата и 
оперативно съвместими обекти и 
възможности за предоставяне на
транснационално интегрирано 
обслужване с оглед на отворена 
оперативна съвместимост, 
стандарти за системите и в 
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съобщителни услуги. Осигуряването на 
връзка чрез електронни съобщителни 
мрежи и услуги е дотолкова значимо за 
икономиката като цяло и за
обществото, че е наложително да се 
избягва всяко необосновано отежняване 
за конкретния отрасъл, било то 
регулаторно или от всякакъв друг 
характер.

контекст на отворени данни.
Публичните администрации и отрасълът 
на здравеопазването също биха 
извлекли полза от по-широкото 
разпространение на електронното 
управление и електронното 
здравеопазване. Предлагането на 
съдържание от областта на културата и 
културното многообразие като цяло, 
също могат да извлекат ползи от 
преминаването към единен пазар на 
електронните съобщителни услуги. 
Осигуряването на връзка чрез 
електронни съобщителни мрежи и 
услуги е дотолкова значимо за 
икономиката като цяло, за обществото
и за бъдещите интелигентни градове, 
че е наложително да се избягва всяко 
необосновано отежняване за конкретния 
отрасъл, било то регулаторно или от 
всякакъв друг характер.

Or. it

Изменение 168
Йоанис А. Цукалас

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Един единен пазар за електронни 
съобщителни услуги би 
благоприятствал по-мащабно и 
цифровата екосистема, в която попадат 
европейските производители, 
доставчиците на съдържание и 
приложения и икономиката като цяло, 
включително и отрасли, като 
банкирането, автомобилостроенето, 
логистиката, търговията на дребно, 
енергетиката и транспорта, които 
разчитат на мрежовата свързаност за 
повишаване на производителността, 

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

например чрез достъпни отвсякъде 
приложения в облак, свързани чрез 
мрежата обекти и възможности за 
предоставяне на интегрирано 
обслужване за различни части на 
дружеството. Публичните 
администрации и отрасълът на 
здравеопазването също биха извлекли 
полза от по-широкото разпространение 
на електронното управление и 
електронното здравеопазване. 
Предлагането на съдържание от 
областта на културата и образованието, 
и културното многообразие като цяло, 
също могат да извлекат ползи от 
преминаването към единен пазар на 
електронните съобщителни услуги. 
Осигуряването на връзка чрез 
електронни съобщителни мрежи и 
услуги е дотолкова значимо за 
икономиката като цяло и за обществото, 
че е наложително да се избягва всяко 
необосновано отежняване за конкретния 
отрасъл, било то регулаторно или от 
всякакъв друг характер.

Or. en

Изменение 169
Мариза Матиаш

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Настоящият регламент цели да 
гарантира доизграждането на единния 
пазар за електронните съобщения чрез 
действия по три широки, преплитащи се 
оси. Първо, регламентът трябва да 
осигури свобода за трансграничното 
предоставяне на електронни 
съобщителни услуги и мрежи в 
различни държави членки, ползвайки 

(6) Настоящият регламент цели да 
гарантира доизграждането на единния 
пазар за електронните съобщения чрез 
действия по три широки, преплитащи се 
оси. Първо, регламентът трябва да 
осигури свобода за трансграничното 
предоставяне на електронни 
съобщителни услуги и мрежи в 
различни държави членки, ползвайки 
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концепцията за единно европейско 
разрешение, което създава условия за 
осигуряване на по-голяма устойчивост и 
предсказуемост на съдържанието и 
мерките за прилагане на специфичните 
за отрасъла правила в целия ЕС. Второ, 
необходимо е да се позволи достъп при 
далеч по-сходни условия до основни 
ресурси за трансгранично предоставяне 
на електронни съобщителни мрежи и 
услуги, не само за безжичните 
широколентови съобщения, за които и 
лицензираният, и нелицензираният 
радиочестотен спектър са от основно 
значение, но и за стационарните 
мрежови връзки. Трето, с оглед 
съгласуването на условията за бизнес и 
за изграждане на увереност у 
гражданите да ползват цифровите 
технологии, настоящият регламент 
следва да хармонизира правилата за 
защита на крайните ползватели, особено 
на потребителите. Това включва 
правилата за недискриминация, 
договорна информация, прекратяване и 
прехвърляне на договори, в допълнение 
към правилата за достъп до онлайн 
съдържание, приложения и услуги и за 
управление на трафика, които не само 
защитават крайните ползватели, но 
едновременно с това и гарантират, че 
„екосистемата“ Интернет ще продължи 
да функционира гладко като двигател за 
иновациите. Освен това, по-
нататъшните реформи при роуминга би 
трябвало да накарат потребителите да 
не изключват телефоните си, докато 
пътуват в ЕС и с времето би трябвало 
да доведат до сближаване при 
ценообразуването и другите условия 
за услугата в ЕС.

концепцията за единно европейско 
разрешение, което създава условия за 
осигуряване на по-голяма устойчивост и 
предсказуемост на съдържанието и 
мерките за прилагане на специфичните 
за отрасъла правила в целия ЕС. Второ, 
необходимо е да се позволи достъп при 
далеч по-сходни условия до основни 
ресурси за трансгранично предоставяне 
на електронни съобщителни мрежи и 
услуги, не само за безжичните 
широколентови съобщения, за които и
лицензираният, и нелицензираният 
радиочестотен спектър са от основно 
значение, но и за стационарните 
мрежови връзки. Трето, с оглед 
съгласуването на условията за бизнес и 
за изграждане на увереност у 
гражданите да ползват цифровите 
технологии, настоящият регламент 
следва да хармонизира правилата за 
защита на крайните ползватели, особено 
на потребителите. Това включва 
правилата за недискриминация, 
договорна информация, прекратяване и 
прехвърляне на договори, в допълнение 
към правилата за достъп до онлайн 
съдържание, приложения и услуги и за 
управление на трафика, които не само 
защитават крайните ползватели, но 
едновременно с това и гарантират, че 
„екосистемата“ Интернет ще продължи 
да функционира гладко като двигател за 
иновациите. Освен това, по-
нататъшните реформи за премахване на
роуминга би трябвало да накарат 
потребителите да не изключват 
телефоните си, докато пътуват в ЕС, без 
да бъдат подложени на допълнителни 
такси над тарифите, които плащат 
в държавата членка, в която е 
сключен договорът им.

Or. pt
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Изменение 170
Патриция Тоя

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Настоящият регламент цели да 
гарантира доизграждането на единния 
пазар за електронните съобщения чрез 
действия по три широки, преплитащи се 
оси. Първо, регламентът трябва да 
осигури свобода за трансграничното 
предоставяне на електронни 
съобщителни услуги и мрежи в 
различни държави членки, ползвайки 
концепцията за единно европейско 
разрешение, което създава условия за 
осигуряване на по-голяма устойчивост и 
предсказуемост на съдържанието и 
мерките за прилагане на специфичните 
за отрасъла правила в целия ЕС. Второ, 
необходимо е да се позволи достъп при 
далеч по-сходни условия до основни 
ресурси за трансгранично предоставяне 
на електронни съобщителни мрежи и 
услуги, не само за безжичните 
широколентови съобщения, за които и 
лицензираният, и нелицензираният 
радиочестотен спектър са от основно 
значение, но и за стационарните 
мрежови връзки. Трето, с оглед 
съгласуването на условията за бизнес и 
за изграждане на увереност у 
гражданите да ползват цифровите 
технологии, настоящият регламент 
следва да хармонизира правилата за 
защита на крайните ползватели, особено 
на потребителите. Това включва 
правилата за недискриминация, 
договорна информация, прекратяване и 
прехвърляне на договори, в допълнение 
към правилата за достъп до онлайн 
съдържание, приложения и услуги и за 
управление на трафика, които не само 
защитават крайните ползватели, но 

(6) Настоящият регламент цели да 
гарантира доизграждането на единния 
пазар за електронните съобщения чрез 
действия по три широки, преплитащи се 
оси. Първо, регламентът трябва да 
осигури свобода за трансграничното 
предоставяне на електронни 
съобщителни услуги и мрежи в 
различни държави членки, ползвайки 
концепцията за единно европейско 
разрешение, което създава условия за 
осигуряване на по-голяма устойчивост и 
предсказуемост на съдържанието и 
мерките за прилагане на специфичните 
за отрасъла правила в целия ЕС. Второ, 
необходимо е да се позволи достъп при 
далеч по-сходни условия до основни 
ресурси за трансгранично предоставяне 
на електронни съобщителни мрежи и 
услуги, не само за безжичните 
широколентови съобщения, за които и 
лицензираният, и нелицензираният 
радиочестотен спектър са от основно 
значение, но и за стационарните 
мрежови връзки. Трето, с оглед 
съгласуването на условията за бизнес и 
за изграждане на увереност у 
гражданите да ползват цифровите 
технологии, настоящият регламент 
следва да хармонизира правилата за 
защита на крайните ползватели, особено 
на потребителите. Това включва 
правилата за недискриминация, 
договорна информация, прекратяване и 
прехвърляне на договори, в допълнение 
към правилата за достъп до онлайн 
съдържание, приложения и услуги и за 
управление на трафика, за споделени и 
общи стандарти за неприкосновеност 
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едновременно с това и гарантират, че 
„екосистемата“ Интернет ще продължи 
да функционира гладко като двигател за 
иновациите. Освен това, по-
нататъшните реформи при роуминга би 
трябвало да накарат потребителите да 
не изключват телефоните си, докато 
пътуват в ЕС и с времето би трябвало да 
доведат до сближаване при 
ценообразуването и другите условия за 
услугата в ЕС.

на личния живот и защита и 
сигурност на данните на крайните 
потребители, които не само защитават 
крайните ползватели, но едновременно с 
това и гарантират, че „екосистемата“ 
Интернет ще продължи да функционира 
гладко като двигател за иновациите. 
Освен това, по-нататъшните реформи 
при роуминга би трябвало да накарат 
потребителите да не изключват 
телефоните си, докато пътуват в ЕС и с 
времето би трябвало да доведат до 
сближаване при ценообразуването и 
другите условия за услугата в ЕС.

Or. it

Изменение 171
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Настоящият регламент цели да 
гарантира доизграждането на единния 
пазар за електронните съобщения чрез 
действия по три широки, преплитащи се 
оси. Първо, регламентът трябва да 
осигури свобода за трансграничното 
предоставяне на електронни 
съобщителни услуги и мрежи в 
различни държави членки, ползвайки 
концепцията за единно европейско 
разрешение, което създава условия за 
осигуряване на по-голяма устойчивост и 
предсказуемост на съдържанието и 
мерките за прилагане на специфичните 
за отрасъла правила в целия ЕС. Второ, 
необходимо е да се позволи достъп при 
далеч по-сходни условия до основни 
ресурси за трансгранично предоставяне 
на електронни съобщителни мрежи и 
услуги, не само за безжичните 

(6) Настоящият регламент цели да 
гарантира доизграждането на единния 
пазар за електронните съобщения чрез 
действия по три широки, преплитащи се 
оси. Първо, регламентът трябва да 
осигури свобода за трансграничното 
предоставяне на електронни 
съобщителни услуги и мрежи в 
различни държави членки, ползвайки 
хармонизирани и опростени правила
за осигуряване на по-голяма 
устойчивост и предсказуемост на 
съдържанието и мерките за прилагане 
на специфичните за отрасъла правила в 
целия ЕС. Второ, необходимо е да се 
позволи достъп при далеч по-сходни 
условия до основни ресурси за 
трансгранично предоставяне на 
електронни съобщителни мрежи и 
услуги, не само за безжичните 
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широколентови съобщения, за които и 
лицензираният, и нелицензираният 
радиочестотен спектър са от основно 
значение, но и за стационарните 
мрежови връзки. Трето, с оглед 
съгласуването на условията за бизнес и 
за изграждане на увереност у 
гражданите да ползват цифровите 
технологии, настоящият регламент 
следва да хармонизира правилата за 
защита на крайните ползватели, особено 
на потребителите. Това включва 
правилата за недискриминация, 
договорна информация, прекратяване и 
прехвърляне на договори, в допълнение 
към правилата за достъп до онлайн 
съдържание, приложения и услуги и за 
управление на трафика, които не само 
защитават крайните ползватели, но 
едновременно с това и гарантират, че 
„екосистемата“ Интернет ще продължи 
да функционира гладко като двигател за 
иновациите. Освен това, по-
нататъшните реформи при роуминга би 
трябвало да накарат потребителите да 
не изключват телефоните си, докато 
пътуват в ЕС и с времето би трябвало да 
доведат до сближаване при 
ценообразуването и другите условия за 
услугата в ЕС.

широколентови съобщения, за които и 
лицензираният, и нелицензираният 
радиочестотен спектър са от основно 
значение, но и за стационарните 
мрежови връзки. Трето, с оглед 
съгласуването на условията за бизнес и 
за изграждане на увереност у 
гражданите да ползват цифровите 
технологии, настоящият регламент 
следва да хармонизира правилата за 
защита на крайните ползватели, особено 
на потребителите. Това включва 
правилата за недискриминация,
договорна информация, прекратяване и 
прехвърляне на договори, в допълнение 
към правилата за достъп до онлайн 
съдържание, приложения и услуги и за 
управление на трафика, които не само 
защитават крайните ползватели, но 
едновременно с това и гарантират, че 
„екосистемата“ Интернет ще продължи 
да функционира гладко като двигател за 
иновациите. Освен това, по-
нататъшните реформи при роуминга би 
трябвало да накарат потребителите да 
не изключват телефоните си, докато 
пътуват в ЕС и с времето би трябвало да 
доведат до сближаване при 
ценообразуването и другите условия за 
услугата в ЕС.

Or. ro

Изменение 172
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Настоящият регламент цели да 
гарантира доизграждането на единния 
пазар за електронните съобщения чрез 
действия по три широки, преплитащи се 

(6) Настоящият регламент цели да 
гарантира доизграждането на единния 
пазар за електронните съобщения чрез 
действия по три широки, преплитащи се 
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оси. Първо, регламентът трябва да 
осигури свобода за трансграничното 
предоставяне на електронни 
съобщителни услуги и мрежи в 
различни държави членки, ползвайки 
концепцията за единно европейско 
разрешение, което създава условия за 
осигуряване на по-голяма устойчивост и 
предсказуемост на съдържанието и 
мерките за прилагане на специфичните 
за отрасъла правила в целия ЕС. Второ, 
необходимо е да се позволи достъп при 
далеч по-сходни условия до основни 
ресурси за трансгранично предоставяне 
на електронни съобщителни мрежи и 
услуги, не само за безжичните 
широколентови съобщения, за които и 
лицензираният, и нелицензираният 
радиочестотен спектър са от основно 
значение, но и за стационарните 
мрежови връзки. Трето, с оглед 
съгласуването на условията за бизнес и 
за изграждане на увереност у 
гражданите да ползват цифровите 
технологии, настоящият регламент 
следва да хармонизира правилата за 
защита на крайните ползватели, 
особено на потребителите. Това 
включва правилата за недискриминация, 
договорна информация, прекратяване и 
прехвърляне на договори, в допълнение 
към правилата за достъп до онлайн 
съдържание, приложения и услуги и за 
управление на трафика, които не само 
защитават крайните ползватели, но 
едновременно с това и гарантират, че 
„екосистемата“ Интернет ще продължи 
да функционира гладко като двигател за 
иновациите. Освен това, по-
нататъшните реформи при роуминга би 
трябвало да накарат потребителите да 
не изключват телефоните си, докато 
пътуват в ЕС и с времето би трябвало да 
доведат до сближаване при 
ценообразуването и другите условия за 
услугата в ЕС.

оси. Първо, регламентът трябва да 
осигури свобода за трансграничното 
предоставяне на електронни
съобщителни услуги и мрежи в 
различни държави членки, ползвайки 
концепцията за единно европейско 
разрешение, което създава условия за 
осигуряване на по-голяма устойчивост и 
предсказуемост на съдържанието и 
мерките за прилагане на специфичните 
за отрасъла правила в целия ЕС. Второ, 
необходимо е да се позволи достъп при 
далеч по-сходни условия до основни 
ресурси за трансгранично предоставяне 
на електронни съобщителни мрежи и 
услуги, не само за безжичните 
широколентови съобщения, за които и 
лицензираният, и нелицензираният 
радиочестотен спектър са от основно 
значение, но и за стационарните 
мрежови връзки. Трето, с оглед 
съгласуването на условията за бизнес и 
за изграждане на увереност у 
гражданите да ползват цифровите 
технологии, настоящият регламент 
следва да хармонизира правилата за 
защита на ползвателите, особено на 
потребителите. Това включва правилата 
за недискриминация, договорна 
информация, прекратяване и 
прехвърляне на договори, в допълнение 
към правилата за достъп до онлайн 
съдържание, приложения и услуги и за 
управление на трафика, които не само 
защитават ползвателите, но 
едновременно с това и гарантират, че 
„екосистемата“ Интернет ще продължи 
да функционира гладко като двигател за 
иновациите. Освен това, по-
нататъшните реформи при роуминга би 
трябвало да накарат потребителите да 
не изключват телефоните си, докато 
пътуват в ЕС и с времето би трябвало да 
доведат до сближаване при 
ценообразуването и другите условия за 
услугата в ЕС.
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(настоящото изменение се прилага за 
целия текст)

Or. en

Обосновка

Ние предпочитаме термина „потребител“ пред „краен потребител“, който придава 
твърде ограничителен, пасивен характер на интернет потребителя. Интернет 
потребителят следва и да има право да предлага приложения и услуги в интернет, 
вж. изменението към член 23-1. Свободите, с които се ползваме в интернет, изисква 
да напомним това.

Изменение 173
Вернер Ланген, Херберт Ройл

Предложение за регламент
Съображение 8а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8а) За да се вземе под внимание 
сближаването на веднъж 
разделените пазари на обичайните 
далекосъобщителни услуги и услугите 
на информационното общество, 
приложното поле на регламента 
обхваща всички услуги, които са 
предназначени основно за целите на 
комуникацията, или се използват от 
потребителите предимно за 
комуникация, за да се гарантира 
съобразена с това защита на 
потребителите. Услуги, основното 
предназначение на които не е за 
целите на комуникацията, 
следователно нямат комуникативен 
характер по своята същност, като 
услуги за онлайн банкиране или 
локални услуги, не попадат и в бъдеще 
в приложното поле.

Or. de
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Изменение 174
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Предоставянето на трансгранични 
електронни съобщителни услуги все 
още среща повече трудности от своя 
аналог в рамките на националните 
граници. По-специално, доставчиците 
на трансгранични услуги все още 
трябва да уведомяват и заплащат 
такси в отделни приемащи държави 
членки. Притежателите на единно 
европейско разрешение следва да се 
ползват от система за единна 
нотификация в държавата членка, 
където е основното им седалище 
(държавата членка по произход), 
което ще намали 
административната тежест за 
трансграничните оператори. 
единното европейско разрешение 
следва да се прилага за всяка фирма, 
която предоставя или възнамерява да 
предоставя електронни съобщителни 
услуги и мрежи в повече от една 
държава членка, което и́ осигурява да 
се ползва от правата, свързани със 
свободното предоставяне на 
електронни съобщителни услуги и 
мрежи, в съответствие с настоящия 
регламент, в произволна държава 
членка. Въвеждането на единно 
европейско разрешение, определящо 
правната рамка, приложима спрямо 
операторите на електронни 
съобщителни мрежи, предоставящи 
услуги във всички държави членки въз 
основа на общо разрешение от 
държавата членка по произход, следва 
да осигури действително свободно 
предоставяне на електронни 
съобщителни услуги и мрежи в целия 

(9) Предоставянето на трансгранични 
електронни съобщителни услуги все 
още среща повече трудности от своя 
аналог в рамките на националните 
граници. Трябва да бъдат въведат 
хармонизирани и опростени 
разпоредби относно формата и 
съдържанието на нотификациите, 
които следва да се правят от 
операторите във всяка държава 
членка, когато те желаят да 
осъществяват дейност. Комисията 
следва да изготви стандартен образец 
на нотификацията след консултации 
с всички заинтересовани страни и с 
подкрепата на ОЕРЕС.
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ЕС.

Or. ro

Изменение 175
Гунар Хьокмарк

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Трансграничното предоставяне на 
електронни съобщителни услуги или 
мрежи може да се осъществява по 
различни начини, в зависимост от много 
фактори, като например вида мрежа или 
предоставяни услуги, обема на 
необходимата физическа 
инфраструктура или броя на абонатите в 
различните държави членки. 
Намерението да се предоставят 
трансгранични електронни 
съобщителни услуги или да се 
управлява електронна съобщителна 
мрежа в повече от една държава 
членка може да се засвидетелства 
посредством договарянето на 
споразумения за достъп до мрежите в 
дадена държава членка или маркетинг 
на интернет сайт на езика на 
целевата държава членка.

(10) Трансграничното предоставяне на 
електронни съобщителни услуги или 
мрежи може да се осъществява по 
различни начини, в зависимост от много 
фактори, като например вида мрежа или 
предоставяни услуги, обема на 
необходимата физическа 
инфраструктура или броя на абонатите в 
различните държави членки.

Or. en

Изменение 176
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за регламент
Съображение 11
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Независимо от начина, по който 
доставчикът експлоатира трансгранични 
електронни съобщителни мрежи или 
предоставя трансгранични електронни 
съобщителни услуги, регулаторният 
режим, приложим към всеки европейски
доставчик на електронни съобщителни 
услуги и мрежи следва да е неутрален 
спрямо търговските решения, които са 
били подбрани и които стоят зад 
организацията на функциите и 
дейностите в различните държавите 
членки. Следователно, независимо от 
корпоративната структура на 
предприятието, държавата членка по 
произход на европейския доставчик на 
електронни съобщителни услуги 
следва да се приема като държавата 
членка, в която се вземат 
стратегическите решения относно 
предоставянето на електронни 
съобщителни мрежи или услуги.

(11) Независимо от начина, по който 
доставчикът експлоатира трансгранични 
електронни съобщителни мрежи или 
предоставя трансгранични електронни 
съобщителни услуги, регулаторният 
режим, приложим към всеки доставчик 
на електронни съобщителни услуги и 
мрежи следва да е неутрален спрямо 
търговските решения, които са били 
подбрани и които стоят зад 
организацията на функциите и
дейностите в различните държавите 
членки.

Or. ro

Изменение 177
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Повечето специфични за сектора 
условия, например изискванията 
относно достъпа до или сигурността 
и целостта на мрежите, или достъпа 
до услуги за спешна помощ, са тясно 
свързани с мястото, където е 
разположена мрежата или се 
предоставя услугата. Следователно 
на всеки европейски доставчик на 
електронни съобщителни услуги 

заличава се
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могат да бъдат наложени условия, 
приложими в държавите членки, в 
които той извършва дейност, 
доколкото в настоящия Регламент не 
е предвидено друго.

Or. ro

Изменение 178
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Когато държавите членки 
изискват финансово участие от 
отрасъла за финансиране на 
задължения за предоставяне на 
универсална услуга и на 
административните разходи на 
националните регулаторни органи, 
критериите и процедурите за 
разпределяне на тези вноски следва да 
са пропорционални и 
недискриминационни по отношение 
на европейските доставчици на 
електронни съобщителни услуги, за да 
не се възпрепятства 
трансграничното навлизане на 
пазара, по-специално на нови 
участници и по-малки оператори; 
следователно вноските на отделните 
предприятия следва да са съобразени с 
пазарния дял на вносителя, изразен в 
оборот в съответната държава 
членка и спрямо тези вноски следва да 
се прилага праг de minimis.

заличава се

Or. ro
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Изменение 179
Салвадор Седо и Алабарт

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Необходимо е да се гарантира, че 
при сходни обстоятелства всички 
доставчици на електронни съобщителни 
услуги се третират 
недискриминационно в различните 
държави членки и че в единния пазар се 
прилагат последователни регулаторни 
практики, по-специално по отношение 
на мерките, които са в обхвата на 
членове 15 или 16 от Директива 
2002/21/ЕО или на членове 5 или 8 от 
Директива 2002/19/ЕО. Европейските 
доставчици на електронни съобщителни 
услуги следва да се ползват от правото 
на равно третиране в различните 
държави членки при обективно 
равнозначни ситуации, за да се даде 
възможност за едни по-интегрирани 
дейности, обхващащи повече от една 
територия. Освен това в подобни 
случаи е необходимо да се въведат 
специални процедури на равнище ЕС 
за преразглеждане на проектите за 
решения за корективни мерки по 
смисъла на член 7а от Директива 
2002/21/ЕО, с цел да се избегнат 
неоснователни различия в 
задълженията, приложими към 
европейските доставчици на 
електронни съобщителни услуги в 
различните държави членки.

(15) Необходимо е да се гарантира, че 
при сходни обстоятелства всички 
доставчици на електронни съобщителни 
услуги се третират 
недискриминационно в различните 
държави членки и че в единния пазар се 
прилагат последователни регулаторни 
практики, по-специално по отношение 
на мерките, които са в обхвата на 
членове 15 или 16 от Директива 
2002/21/ЕО или на членове 5 или 8 от 
Директива 2002/19/ЕО. Европейските 
доставчици на електронни съобщителни 
услуги следва да се ползват от правото
на равно третиране в различните 
държави членки при обективно 
равнозначни ситуации, за да се даде 
възможност за едни по-интегрирани 
дейности, обхващащи повече от една 
територия.

Or. es

Обосновка

Неоправдани са правомощията за налагане на вето от страна на Европейската 
комисия относно проектите за решения, предложени от НРО по отношение на 
европейските доставчици.
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Изменение 180
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Необходимо е да се гарантира, че 
при сходни обстоятелства всички
европейски доставчици на електронни 
съобщителни услуги се третират 
недискриминационно в различните 
държави членки и че в единния пазар се 
прилагат последователни регулаторни 
практики, по-специално по отношение 
на мерките, които са в обхвата на 
членове 15 или 16 от 
Директива 2002/21/ЕО или на членове 5 
или 8 от Директива 2002/19/ЕО.
Европейските доставчици на 
електронни съобщителни услуги следва 
да се ползват от правото на равно 
третиране в различните държави членки 
при обективно равнозначни ситуации, за 
да се даде възможност за едни по-
интегрирани дейности, обхващащи 
повече от една територия. Освен това в 
подобни случаи е необходимо да се 
въведат специални процедури на 
равнище ЕС за преразглеждане на 
проектите за решения за корективни 
мерки по смисъла на член 7а от
Директива 2002/21/ЕО, с цел да се 
избегнат неоснователни различия в 
задълженията, приложими към
европейските доставчици на 
електронни съобщителни услуги в 
различните държави членки.

(15) Необходимо е да се гарантира, че 
при сходни обстоятелства всички 
доставчици на електронни съобщителни 
услуги се третират 
недискриминационно в различните 
държави членки и че в единния пазар се 
прилагат последователни регулаторни 
практики, по-специално по отношение 
на мерките, които са в обхвата на 
членове 15 или 16 от 
Директива 2002/21/ЕО или на членове 5 
или 8 от Директива 2002/19/ЕО.
Доставчиците на електронни 
съобщителни услуги следва да се 
ползват от правото на равно третиране в 
различните държави членки при 
обективно равнозначни ситуации, за да 
се даде възможност за едни по-
интегрирани дейности, обхващащи 
повече от една територия. Освен това в 
подобни случаи е необходимо да се 
въведат специални процедури на 
равнище ЕС за преразглеждане на 
проектите за решения за корективни 
мерки по смисъла на член 7а от
Директива 2002/21/ЕО, с цел да се 
избегнат неоснователни различия в 
задълженията, приложими към
доставчиците на електронни 
съобщителни услуги в различните 
държави членки.

Or. ro

Изменение 181
Силвия-Адриана Цикъу
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Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Нужно е разпределяне на 
регулаторните и надзорните 
правомощия между държавата 
членка по произход и всяка приемаща 
държава членка на европейски 
доставчици на електронни 
съобщителни услуги с оглед 
намаляване на пречките пред 
навлизането на пазара, като 
същевременно се гарантира, че тези 
доставчици спазват прилежно 
действащите условия за 
предоставяне на електронни 
съобщителни услуги и мрежи. 
Следователно, макар и всеки 
национален регулаторен орган да е 
длъжен да следи за спазването на 
условията, които се прилагат на 
негова територия в съответствие със 
законодателството на ЕС, 
включително с помощта на санкции и
временни мерки, единствено 
националният регулаторен орган в 
държавата членка по произход следва 
да разполага с правото временно или 
окончателно да отнема правото на 
европейски доставчик на електронни 
съобщителни услуги да предоставя 
електронни съобщителни мрежи и 
услуги в целия ЕС или в част от него.

заличава се

Or. ro

Изменение 182
Петра Камереверт

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

(17) Радиочестотният спектър е 
обществен и изключително ограничен
ресурс. Той е незаменим при 
осъществяването на обществени, 
културни, социални и икономически 
дейности от различно естество. С 
прегледа на телекомуникациите от 
2009 г. Комисията беше задължена да 
разглежда тези аспекти при 
управлението на радиочестотния 
спектър еднакво и целесъобразно за
всеки конкретен случай. По този 
начин изискванията на пакета за 
далекосъобщенията неминуемо 
формират основата на всяка 
политика в областта на
радиочестотния спектър в 
Европейския съюз. Поради това следва 
да се гарантира, че политиката в 
областта на радиочестотния спектър и в 
бъдеще ще се движи в тази 
регулаторна рамка и няма да бъде 
подчинена на принципите, 
установени тук.
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по силата на Решение 676/2002/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета24

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

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

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

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

Or. de

Изменение 183
Сабине Ферхайен, Дорис Пак

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Радиочестотният спектър е 
обществен и важен ресурс за 
вътрешния пазар на мобилни, 
безжични широколентови и 
спътникови съобщения в ЕС. 
Развитието на безжичните 
широколентови съобщения спомага за 
изпълнението на програмата в 
областта на цифровите технологии 
за Европа и по-специално за 
осигуряването на достъп до 
широколентова връзка със скорост не 
по-малко от 30 Mbps до 2020 г. за 
всички граждани на ЕС, както и за 

(17) Радиочестотният спектър е 
обществен и ограничен ресурс.
Следователно от изключително 
значение е да се вземе под внимание 
социалната, културната и 
икономическата стойност на 
спектъра като цяло. Както е 
предвидено в Решение № 243/2012/ЕС 
на Европейския парламент и на Съвета
от 14 март 2012 година за създаване на 
многогодишна програма за политиката в 
областта на радиочестотния спектър 
текст от значение (RSPP), всеки 
допълнителен спектър за безжични 
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осигуряването на широколентов 
достъп в ЕС с възможно най-висока 
скорост и капацитет. ЕС обаче 
изостава от други големи региони в 
света — Северна Америка, Африка и 
части от Азия — по отношение на 
въвеждането и разпространението на 
безжични широколентови технологии 
от последно поколение, които са 
необходими за постигането на тези 
цели на политиката. 
Неорганизираният процес на издаване 
на разрешителни и на предоставяне 
на лентата от 800 MHz за безжични 
широколентови съобщения и фактът, 
че повече от половината държави 
членки искат дерогация или по други 
причини не са предоставили тази 
лента в срока, предвиден в Решение № 
243/2012/ЕС на Европейския парламент 
и на Съвета23 от 14 март 2012 година за 
създаване на многогодишна програма за 
политиката в областта на 
радиочестотния спектър текст от 
значение (RSPP), свидетелстват, че са 
необходими спешни действия дори в 
рамките на срока на действие на 
сегашната RSPP. Мерките на ЕС за 
хармонизиране на условията за 
осигуряване и ефективно използване 
на радиочестотния спектър за 
безжични широколентови съобщения по 
силата на Решение 676/2002/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета24

се оказаха недостатъчни за 
решаването на този проблем.

широколентови съобщения следва да са 
обвързани с преглед на употребата на 
спектъра в целия дециметров (UHF) 
обхват. Съгласно член 6, параграф 5 
от RSPP Комисията ще докладва на
Европейския парламент и на Съвета до 
1 януари 2015 г. дали са необходими 
действия по хармонизиране на 
допълнителните честотни обхвати.

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

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

Изменение 184
Патриция Тоя

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Радиочестотният спектър е 
обществен и важен ресурс за вътрешния 
пазар на мобилни, безжични 
широколентови и спътникови 
съобщения в ЕС. Развитието на 
безжичните широколентови съобщения 
спомага за изпълнението на програмата 
в областта на цифровите технологии за 
Европа и по-специално за осигуряването 
на достъп до широколентова връзка със 
скорост не по-малко от 30 Mbps до 
2020 г. за всички граждани на ЕС, както 
и за осигуряването на широколентов 
достъп в ЕС с възможно най-висока 
скорост и капацитет. ЕС обаче изостава 
от други големи региони в света —
Северна Америка, Африка и части от 

Азия — по отношение на въвеждането и 
разпространението на безжични 
широколентови технологии от последно 
поколение, които са необходими за 
постигането на тези цели на политиката. 
Неорганизираният процес на издаване 
на разрешителни и на предоставяне на 
лентата от 800 MHz за безжични 
широколентови съобщения и фактът, че 
повече от половината държави членки 
искат дерогация или по други причини 
не са предоставили тази лента в срока, 
предвиден в Решение № 243/2012/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета от 
14 март 2012 година за създаване на 
многогодишна програма за политиката в 
областта на радиочестотния спектър 
текст от значение (RSPP)23, 
свидетелстват, че са необходими 

(17) Радиочестотният спектър е 
обществен и важен ресурс за вътрешния 
пазар на мобилни, безжични 
широколентови и спътникови 
съобщения в ЕС. Развитието на 
безжичните широколентови съобщения 
спомага за изпълнението на програмата 
в областта на цифровите технологии за 
Европа и по-специално за осигуряването 
на достъп до широколентова връзка със 
скорост не по-малко от 30 Mbps до 
2020 г. за всички граждани на ЕС, както 
и за осигуряването на широколентов 
достъп в ЕС с възможно най-висока 
скорост и капацитет. Някои държави-
членки на ЕС изостават от други 
големи региони в света — Северна 
Америка и части от Азия — по 
отношение на въвеждането и 
разпространението на безжични 
широколентови технологии от 
последно поколение, като забавят 
постигането от страна на Съюза на 
тези цели на политиката. ЕС обаче 
изостава от други големи региони в 
света — Северна Америка, Африка и 
части от Азия — по отношение на 
въвеждането и разпространението на 
безжични широколентови технологии от 
последно поколение, които са 
необходими за постигането на тези цели 
на политиката. Неорганизираният 
процес на издаване на разрешителни и 
на предоставяне на лентата от 800 MHz 
за безжични широколентови съобщения 
и фактът, че повече от половината 
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спешни действия дори в рамките на 
срока на действие на сегашната RSPP. 
Мерките на ЕС за хармонизиране на 
условията за осигуряване и ефективно 
използване на радиочестотния спектър 
за безжични широколентови съобщения 
по силата на Решение 676/2002/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета24 се 
оказаха недостатъчни за решаването на
този проблем.

държави членки искат дерогация или по 
други причини не са предоставили тази 
лента в срока, предвиден в Решение 
№ 243/2012/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета от 14 март 2012 
година за създаване на многогодишна 
програма за политиката в областта на 
радиочестотния спектър текст от 
значение (RSPP)23, свидетелстват, че са 
необходими спешни действия дори в 
рамките на срока на действие на 
сегашната RSPP. Мерките на ЕС за 
хармонизиране на условията за 
осигуряване и ефективно използване на 
радиочестотния спектър за безжични 
широколентови съобщения по силата на 
Решение 676/2002/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета24 се оказаха 
недостатъчни за решаването на този 
проблем.

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

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

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

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

Or. it

Изменение 185
Гунар Хьокмарк

Предложение за регламент
Съображение 17
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Радиочестотният спектър е 
обществен и важен ресурс за вътрешния 
пазар на мобилни, безжични 
широколентови и спътникови 
съобщения в ЕС. Развитието на 
безжичните широколентови съобщения 
спомага за изпълнението на програмата 
в областта на цифровите технологии за 
Европа и по-специално за осигуряването 
на достъп до широколентова връзка със 
скорост не по-малко от 30 Mbps до 
2020 г. за всички граждани на ЕС, както 
и за осигуряването на широколентов 
достъп в ЕС с възможно най-висока 
скорост и капацитет. ЕС обаче изостава 
от други големи региони в света —
Северна Америка, Африка и части от 
Азия — по отношение на въвеждането и 
разпространението на безжични 
широколентови технологии от последно 
поколение, които са необходими за 
постигането на тези цели на политиката. 
Неорганизираният процес на издаване 
на разрешителни и на предоставяне на 
лентата от 800 MHz за безжични 
широколентови съобщения и фактът, че 
повече от половината държави членки 
искат дерогация или по други причини 
не са предоставили тази лента в срока, 
предвиден в Решение № 243/2012/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета23 от 
14 март 2012 година за създаване на 
многогодишна програма за политиката в 
областта на радиочестотния спектър 
текст от значение (RSPP), 
свидетелстват, че са необходими 
спешни действия дори в рамките на 
срока на действие на сегашната RSPP. 
Мерките на ЕС за хармонизиране на 
условията за осигуряване и ефективно 
използване на радиочестотния спектър 
за безжични широколентови съобщения 
по силата на Решение 676/2002/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета24 се 

(17) Радиочестотният спектър е 
обществен и важен ресурс за вътрешния 
пазар на мобилни, безжични 
широколентови и спътникови 
съобщения в ЕС. Развитието на 
безжичните широколентови съобщения 
спомага за изпълнението на програмата 
в областта на цифровите технологии за 
Европа и по-специално за осигуряването 
на достъп до широколентова връзка със 
скорост не по-малко от 30 Mbps до 
2020 г. за всички граждани на ЕС, както 
и за осигуряването на широколентов 
достъп в ЕС с възможно най-висока 
скорост и капацитет. ЕС обаче —
отчасти поради разпокъсаността на 
процеса по привеждане на наличния 
честотен спектър в ЕС във вид, 
подходящ за високоскоростен 
широколентов достъп — изостава от 
други големи региони в света —
Северна Америка, Африка и части от 
Азия — по отношение на въвеждането и 
разпространението на безжични 
широколентови технологии от последно 
поколение, които са необходими за 
постигането на тези цели на политиката. 
Неорганизираният процес на издаване 
на разрешителни и на предоставяне на 
лентата от 800 MHz за безжични 
широколентови съобщения и фактът, че 
повече от половината държави членки 
искат дерогация или по други причини 
не са предоставили тази лента в срока, 
предвиден в Решение № 243/2012/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета23 от 
14 март 2012 година за създаване на 
многогодишна програма за политиката в 
областта на радиочестотния спектър 
текст от значение (RSPP), 
свидетелстват, че са необходими 
спешни действия дори в рамките на 
срока на действие на сегашната RSPP.
Ситуацията призовава за повишаване 
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оказаха недостатъчни за решаването на 
този проблем.

на желанието и способността на 
държавите членки за прилагане на 
вече договорените правила, както и за 
упражняване на правомощията на 
Комисията. Мерките на ЕС за 
хармонизиране на условията за 
осигуряване и ефективно използване на 
радиочестотния спектър за безжични 
широколентови съобщения по силата на 
Решение 676/2002/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета24 се оказаха 
недостатъчни за решаването на този 
проблем.

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

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

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

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

Or. en

Изменение 186
Тереса Риера Мадурей

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Радиочестотният спектър е
обществен и важен ресурс за вътрешния 
пазар на мобилни, безжични 
широколентови и спътникови 
съобщения в ЕС. Развитието на 

(17) Радиочестотният спектър е 
обществен и важен ресурс за вътрешния 
пазар на мобилни, безжични 
широколентови и спътникови 
съобщения в ЕС. Развитието на 
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безжичните широколентови съобщения 
спомага за изпълнението на програмата 
в областта на цифровите технологии за 
Европа и по-специално за осигуряването 
на достъп до широколентова връзка със 
скорост не по-малко от 30 Mbps до 
2020 г. за всички граждани на ЕС, както 
и за осигуряването на широколентов 
достъп в ЕС с възможно най-висока 
скорост и капацитет. ЕС обаче изостава 
от други големи региони в света —
Северна Америка, Африка и части от 
Азия — по отношение на въвеждането и 
разпространението на безжични 
широколентови технологии от последно 
поколение, които са необходими за 
постигането на тези цели на политиката. 
Неорганизираният процес на издаване 
на разрешителни и на предоставяне на 
лентата от 800 MHz за безжични 
широколентови съобщения и фактът, че 
повече от половината държави членки
искат дерогация или по други причини 
не са предоставили тази лента в срока, 
предвиден в Решение № 243/2012/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета23

от 14 март 2012 година за създаване 
на многогодишна програма за 
политиката в областта на 
радиочестотния спектър текст от 
значение (RSPP), свидетелстват, че са 
необходими спешни действия дори в 
рамките на срока на действие на 
сегашната RSPP. Мерките на ЕС за 
хармонизиране на условията за 
осигуряване и ефективно използване на 
радиочестотния спектър за безжични 
широколентови съобщения по силата на 
Решение 676/2002/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета24 се оказаха 
недостатъчни за решаването на този 
проблем.

безжичните широколентови съобщения 
спомага за изпълнението на програмата 
в областта на цифровите технологии за 
Европа и по-специално за осигуряването 
на достъп до широколентова връзка със 
скорост не по-малко от 30 Mbps до 
2020 г. за всички граждани на ЕС, както 
и за осигуряването на широколентов 
достъп в ЕС с възможно най-висока 
скорост и капацитет. ЕС обаче изостава 
от други големи региони в света —
Северна Америка, Африка и части от 
Азия — по отношение на въвеждането и 
разпространението на безжични 
широколентови технологии от последно 
поколение, които са необходими за 
постигането на тези цели на политиката. 
Неорганизираният процес на издаване 
на разрешителни и на предоставяне на 
лентата от 800 MHz за безжични 
широколентови съобщения и фактът, че
на повече от половината държави 
членки Комисията е предоставила
дерогация или по други причини не са 
предоставили тази лента в срока, 
предвиден в Решение № 243/2012/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета23,
свидетелства, че са необходими 
спешни действия дори в рамките на 
срока на действие на сегашната RSPP. 
Мерките на ЕС за хармонизиране на 
условията за осигуряване и ефективно 
използване на радиочестотния спектър 
за безжични широколентови съобщения 
по силата на Решение 676/2002/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета24 се 
оказаха недостатъчни за решаването на 
този проблем.

__________________ __________________
23 Решение № 243/2012/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета от 
14 март 2012 година за създаване на 

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

многогодишна програма за политиката в 
областта на радиочестотния спектър, ОВ 
L 81, 21.3.2012 г.

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

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

Or. es

Изменение 187
Херберт Ройл

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение
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(17) Радиочестотният спектър е 
обществен и важен ресурс за вътрешния 
пазар на мобилни, безжични 
широколентови и спътникови 
съобщения в ЕС. Развитието на 
безжичните широколентови съобщения 
спомага за изпълнението на програмата 
в областта на цифровите технологии за 
Европа и по-специално за осигуряването 
на достъп до широколентова връзка със 
скорост не по-малко от 30 Mbps до 
2020 г. за всички граждани на ЕС, както 
и за осигуряването на широколентов 
достъп в ЕС с възможно най-висока 
скорост и капацитет. ЕС обаче изостава 
от други големи региони в света —
Северна Америка, Африка и части от 
Азия — по отношение на въвеждането и 
разпространението на безжични 
широколентови технологии от последно 
поколение, които са необходими за 
постигането на тези цели на политиката. 
Неорганизираният процес на издаване 
на разрешителни и на предоставяне на 
лентата от 800 MHz за безжични 
широколентови съобщения и фактът, че 
повече от половината държави членки 
искат дерогация или по други причини 
не са предоставили тази лента в срока, 
предвиден в Решение № 243/2012/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета от 
14 март 2012 година за създаване на 
многогодишна програма за политиката в 
областта на радиочестотния спектър 
текст от значение (RSPP)23, 
свидетелстват, че са необходими 
спешни действия дори в рамките на 
срока на действие на сегашната RSPP. 
Мерките на ЕС за хармонизиране на 
условията за осигуряване и ефективно 
използване на радиочестотния спектър 
за безжични широколентови съобщения 
по силата на Решение 676/2002/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета24 се 
оказаха недостатъчни за решаването на 
този проблем.

(17) Радиочестотният спектър е 
обществен и важен ресурс за вътрешния 
пазар на мобилни, безжични 
широколентови и спътникови 
съобщения, както и на 
радиоразпръскването в ЕС. Развитието 
на безжичните широколентови 
съобщения спомага за изпълнението на 
програмата в областта на цифровите 
технологии за Европа и по-специално за 
осигуряването на достъп до 
широколентова връзка със скорост не 
по-малко от 30 Mbps до 2020 г. за 
всички граждани на ЕС, както и за 
осигуряването на широколентов достъп 
в ЕС с възможно най-висока скорост и 
капацитет. ЕС обаче изостава от други 
големи региони в света — Северна 
Америка, Африка и части от Азия — по 
отношение на въвеждането и 
разпространението на безжични 
широколентови технологии от последно 
поколение, които са необходими за 
постигането на тези цели на политиката. 
Неорганизираният процес на издаване 
на разрешителни и на предоставяне на 
лентата от 800 MHz за безжични 
широколентови съобщения и фактът, че 
повече от половината държави членки 
искат дерогация или по други причини 
не са предоставили тази лента в срока, 
предвиден в Решение № 243/2012/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета от 
14 март 2012 година за създаване на 
многогодишна програма за политиката в 
областта на радиочестотния спектър 
текст от значение (RSPP)23, 
свидетелстват, че са необходими 
спешни действия дори в рамките на 
срока на действие на сегашната RSPP. 
Мерките на ЕС за хармонизиране на 
условията за осигуряване и ефективно 
използване на радиочестотния спектър 
за безжични широколентови съобщения 
по силата на Решение 676/2002/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета24 се 
оказаха недостатъчни за решаването на 
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този проблем.
__________________ __________________
23 Решение № 243/2012/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета от 
14 март 2012 година за създаване на 
многогодишна програма за политиката в 
областта на радиочестотния спектър, ОВ 
L 81, 21.3.2012 г.

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

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

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

Or. de

Изменение 188
Гунар Хьокмарк

Предложение за регламент
Съображение 17a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17а) Търговията и отдаването под 
наем на честотен спектър за 
безжични широколентови 
комуникации следва да бъде 
допълнително улеснен, за да се създаде 
възможност за по-гъвкаво и по-
ефикасно разпределение на ресурсите 
на честотния спектър.

Or. en

Изменение 189
Петра Камереверт

Предложение за регламент
Съображение 18
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Прилагането на различни
национални политики създава 
несъответствия и раздробява 
вътрешния пазар, което препятства 
на въвеждането на общосъюзни 
услуги и доизграждането на 
вътрешния пазар за безжични 
широколентови комуникации. По-
конкретно това би могло да създаде 
неравни условия за достъп до тези 
услуги, да затрудни конкуренцията 
между фирмите от различни 
държави членки и да ограничи 
инвестициите в по-модерни мрежи и 
технологии и появата на новаторски 
услуги, като по този начин лиши 
гражданите и фирмите от 
повсеместни интегрирани 
висококачествени услуги и 
операторите на безжични 
широколентови съобщения от 
допълнителни приходи благодарение 
на нарасналата ефективност 
вследствие широкомащабни и по-
интегрирани дейности. Следователно 
предприемането на действия на 
равнище ЕС по отношение на 
определени аспекти на 
радиочестотния спектър следва да 
съпътства развитието на широко 
интегрирано покритие на модерни 
безжични широколентови 
съобщителни услуги в целия ЕС. 
Същевременно държавите членки 
следва да запазят правото си да 
приемат мерки за организиране на своя 
радиочестотен спектър за целите на 
обществения ред, обществената 
сигурност и отбраната.

(18) Радиочестотният спектър 
служи за удовлетворяване на 
обществени интереси от най-
различно естество в държавите 
членки. При това съществуват 
разнообразни национални и регионални 
особености, които следва да се 
вземат под внимание. Поради това
държавите членки и в бъдеще трябва
да имат възможността да прилагат
мерки за организиране на своя 
радиочестотен спектър, необходим за
осъществяването на специфични 
културни и обществени дейности. Те 
включват, освен наземното 
радиоразпръскване и културния и 
творчески сектор, също и
обществения ред и сигурност, както и 
отбраната. При спорове между 
държавите членки, свързани с 
ползването на радиочестотния 
спектър, на Комисията се възлага 
координираща, допълваща и 
подкрепяща държавите – членки на 
ЕС роля.

Or. de
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Изменение 190
Сабине Ферхайен, Дорис Пак

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Прилагането на различни 
национални политики създава 
несъответствия и раздробява 
вътрешния пазар, което препятства 
на въвеждането на общосъюзни 
услуги и доизграждането на 
вътрешния пазар за безжични 
широколентови комуникации. По-
конкретно това би могло да създаде 
неравни условия за достъп до тези 
услуги, да затрудни конкуренцията 
между фирмите от различни 
държави членки и да ограничи 
инвестициите в по-модерни мрежи и 
технологии и появата на новаторски 
услуги, като по този начин лиши 
гражданите и фирмите от 
повсеместни интегрирани 
висококачествени услуги и 
операторите на безжични 
широколентови съобщения от 
допълнителни приходи благодарение 
на нарасналата ефективност 
вследствие широкомащабни и по-
интегрирани дейности. Следователно 
предприемането на действия на 
равнище ЕС по отношение на
определени аспекти на
радиочестотния спектър следва да
съпътства развитието на широко 
интегрирано покритие на модерни 
безжични широколентови 
съобщителни услуги в целия ЕС. 
Същевременно държавите членки 
следва да запазят правото си да приемат 
мерки за организиране на своя 
радиочестотен спектър за целите на 
обществения ред, обществената 
сигурност и отбраната.

(18) Телекомуникационният пакет на 
ЕС, след неговото преразглеждане 
през 2009 г., установява принципите 
за управление на радиочестотния 
спектър. Той признава 
компетентността на държавите
членки по отношение на културните и 
аудиовизуалните политики и като 
цяло им предоставя необходимото 
поле за действие. Следователно 
действията на равнището на Съюза 
по отношение на някои аспекти от 
назначаването на радиочестотен
спектър следва да продължават да 
подкрепят динамичния подход към 
управлението на спектъра, който 
признава компетентността на
държавите членки в тази област и 
зачита културните, аудиовизуални и 
медийни политики на всяка държава 
членка. Необходима е достатъчна 
степен на гъвкавост, за да се вземат 
под внимание конкретните 
национални изисквания, и държавите 
членки следва да запазят правото си да 
приемат мерки за организиране на своя 
радиочестотен спектър за целите на 
обществения ред, обществената 
сигурност и отбраната. В случай на 
спорове между държавите членки по 
отношение на използването на 
спектъра, Комисията може да 
координира и поддържа 
разрешаването на спорове.
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Or. en

Изменение 191
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Прилагането на различни 
национални политики създава 
несъответствия и раздробява вътрешния 
пазар, което препятства на въвеждането 
на общосъюзни услуги и 
доизграждането на вътрешния пазар за 
безжични широколентови комуникации. 
По-конкретно това би могло да създаде 
неравни условия за достъп до тези 
услуги, да затрудни конкуренцията 
между фирмите от различни държави 
членки и да ограничи инвестициите в 
по-модерни мрежи и технологии и 
появата на новаторски услуги, като по 
този начин лиши гражданите и фирмите 
от повсеместни интегрирани 
висококачествени услуги и операторите 
на безжични широколентови съобщения 
от допълнителни приходи благодарение 
на нарасналата ефективност вследствие 
широкомащабни и по-интегрирани 
дейности. Следователно 
предприемането на действия на 
равнище ЕС по отношение на 
определени аспекти на радиочестотния 
спектър следва да съпътства развитието 
на широко интегрирано покритие на 
модерни безжични широколентови 
съобщителни услуги в целия ЕС. 
Същевременно държавите членки 
следва да запазят правото си да приемат 
мерки за организиране на своя 
радиочестотен спектър за целите на 
обществения ред, обществената 
сигурност и отбраната.

(18) Прилагането на различни 
национални политики създава 
несъответствия и раздробява вътрешния 
пазар, което препятства на въвеждането 
на общосъюзни услуги и 
доизграждането на вътрешния пазар за 
безжични широколентови комуникации. 
По-конкретно това би могло да създаде 
неравни условия за достъп до тези 
услуги, да затрудни конкуренцията 
между фирмите от различни държави 
членки и да ограничи инвестициите в 
по-модерни мрежи и технологии и 
появата на новаторски услуги, като по 
този начин лиши гражданите и фирмите 
от повсеместни интегрирани 
висококачествени услуги и операторите 
на безжични широколентови съобщения 
от допълнителни приходи благодарение 
на нарасналата ефективност вследствие 
широкомащабни и по-интегрирани 
дейности. Следователно 
предприемането на действия на 
равнище ЕС по отношение на 
определени аспекти на радиочестотния 
спектър следва да съпътства развитието 
на широко интегрирано покритие на 
модерни безжични широколентови 
съобщителни услуги в целия ЕС. 
Докато държавите членки могат да 
запазят правото си да приемат мерки за 
организиране на своя радиочестотен 
спектър за целите на обществения ред, 
обществената сигурност и отбраната, 
всеки нов радиочестотен спектър, 
предоставен с прилагането на
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настоящия регламент, следва да се 
използва изключително за 
хармонизиране на вътрешния пазар.

Or. en

Изменение 192
Катрин Тротман, Патриция Тоя, Тереса Риера Мадурей, Едит Херцог

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Прилагането на различни 
национални политики създава 
несъответствия и раздробява вътрешния 
пазар, което препятства на въвеждането 
на общосъюзни услуги и 
доизграждането на вътрешния пазар за 
безжични широколентови комуникации. 
По-конкретно това би могло да създаде 
неравни условия за достъп до тези 
услуги, да затрудни конкуренцията 
между фирмите от различни държави 
членки и да ограничи инвестициите в 
по-модерни мрежи и технологии и 
появата на новаторски услуги, като по 
този начин лиши гражданите и фирмите 
от повсеместни интегрирани 
висококачествени услуги и операторите 
на безжични широколентови съобщения 
от допълнителни приходи благодарение 
на нарасналата ефективност вследствие 
широкомащабни и по-интегрирани 
дейности. Следователно 
предприемането на действия на 
равнище ЕС по отношение на 
определени аспекти на радиочестотния 
спектър следва да съпътства развитието 
на широко интегрирано покритие на 
модерни безжични широколентови 
съобщителни услуги в целия ЕС. 
Същевременно държавите членки 
следва да запазят правото си да приемат 
мерки за организиране на своя 

(18) Прилагането на различни 
национални политики създава 
несъответствия и раздробява вътрешния 
пазар, което препятства на въвеждането 
на общосъюзни услуги и 
доизграждането на вътрешния пазар за 
безжични широколентови комуникации. 
По-конкретно това би могло да създаде 
неравни условия за достъп до тези 
услуги, да затрудни конкуренцията 
между фирмите от различни държави 
членки и да ограничи инвестициите в 
по-модерни мрежи и технологии и 
появата на новаторски услуги, като по 
този начин лиши гражданите и фирмите 
от повсеместни интегрирани 
висококачествени услуги и операторите 
на безжични широколентови съобщения 
от допълнителни приходи благодарение 
на нарасналата ефективност вследствие 
широкомащабни и по-интегрирани 
дейности. Следователно 
предприемането на действия на 
равнище ЕС по отношение на 
определени аспекти на радиочестотния 
спектър следва да съпътства развитието 
на широко интегрирано покритие на 
модерни безжични широколентови 
съобщителни услуги в целия ЕС. 
Същевременно държавите членки 
следва да запазят правото си да приемат 
мерки за организиране на своя 
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радиочестотен спектър за целите на 
обществения ред, обществената 
сигурност и отбраната.

радиочестотен спектър за целите на 
обществения ред, обществената 
сигурност и отбраната, или да следват 
цели от общ интерес, като например 
културното многообразие и 
плурализма в средствата за масово 
осведомяване.

Or. en

Изменение 193
Ангелика Ниблер

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Прилагането на различни 
национални политики създава 
несъответствия и раздробява вътрешния 
пазар, което препятства на въвеждането 
на общосъюзни услуги и 
доизграждането на вътрешния пазар за 
безжични широколентови комуникации. 
По-конкретно това би могло да създаде 
неравни условия за достъп до тези 
услуги, да затрудни конкуренцията 
между фирмите от различни държави 
членки и да ограничи инвестициите в 
по-модерни мрежи и технологии и 
появата на новаторски услуги, като по 
този начин лиши гражданите и фирмите 
от повсеместни интегрирани 
висококачествени услуги и операторите 
на безжични широколентови съобщения 
от допълнителни приходи благодарение 
на нарасналата ефективност вследствие 
широкомащабни и по-интегрирани 
дейности. Следователно 
предприемането на действия на 
равнище ЕС по отношение на 
определени аспекти на радиочестотния 
спектър следва да съпътства развитието 
на широко интегрирано покритие на 
модерни безжични широколентови 

(18) Прилагането на различни 
национални политики създава
несъответствия и раздробява вътрешния 
пазар, което препятства на въвеждането 
на общосъюзни услуги и 
доизграждането на вътрешния пазар за 
безжични широколентови комуникации. 
По-конкретно това би могло да създаде 
неравни условия за достъп до тези 
услуги, да затрудни конкуренцията 
между фирмите от различни държави 
членки и да ограничи инвестициите в 
по-модерни мрежи и технологии и 
появата на новаторски услуги, като по 
този начин лиши гражданите и фирмите 
от повсеместни интегрирани 
висококачествени услуги и операторите 
на безжични широколентови съобщения 
от допълнителни приходи благодарение 
на нарасналата ефективност вследствие 
широкомащабни и по-интегрирани 
дейности. Следователно 
предприемането на действия на 
равнище ЕС по отношение на 
определени аспекти на радиочестотния 
спектър следва да съпътства развитието 
на широко интегрирано покритие на 
модерни безжични широколентови 
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съобщителни услуги в целия ЕС. 
Същевременно държавите членки 
следва да запазят правото си да приемат 
мерки за организиране на своя 
радиочестотен спектър за целите на 
обществения ред, обществената 
сигурност и отбраната.

съобщителни услуги в целия ЕС. 
Същевременно държавите членки 
следва да запазят правото си да приемат 
мерки за организиране на своя 
радиочестотен спектър за целите на 
обществения ред, обществената 
сигурност, осигуряването и 
насърчаването на лингвистичното и 
културно многообразие, медийния 
плурализъм и отбраната.

Or. de

Изменение 194
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Прилагането на различни 
национални политики създава 
несъответствия и раздробява вътрешния 
пазар, което препятства на въвеждането 
на общосъюзни услуги и 
доизграждането на вътрешния пазар за 
безжични широколентови комуникации. 
По-конкретно това би могло да създаде 
неравни условия за достъп до тези 
услуги, да затрудни конкуренцията 
между фирмите от различни държави 
членки и да ограничи инвестициите в 
по-модерни мрежи и технологии и 
появата на новаторски услуги, като по 
този начин лиши гражданите и фирмите 
от повсеместни интегрирани 
висококачествени услуги и операторите 
на безжични широколентови съобщения 
от допълнителни приходи благодарение 
на нарасналата ефективност вследствие 
широкомащабни и по-интегрирани 
дейности. Следователно 
предприемането на действия на 
равнище ЕС по отношение на 
определени аспекти на радиочестотния 

(18) Прилагането на различни 
национални политики създава 
несъответствия и раздробява вътрешния 
пазар, което препятства на въвеждането 
на общосъюзни услуги и 
доизграждането на вътрешния пазар за 
безжични широколентови комуникации. 
По-конкретно това би могло да създаде 
неравни условия за достъп до тези 
услуги, да затрудни конкуренцията 
между фирмите от различни държави 
членки и да ограничи инвестициите в 
по-модерни мрежи и технологии и 
появата на новаторски услуги, като по 
този начин лиши гражданите и фирмите 
от повсеместни интегрирани 
висококачествени услуги и операторите 
на безжични широколентови съобщения 
от допълнителни приходи благодарение 
на нарасналата ефективност вследствие 
широкомащабни и по-интегрирани 
дейности. Следователно 
предприемането на действия на 
равнище ЕС по отношение на 
определени аспекти на радиочестотния 



AM\1012835BG.doc 47/245 PE524.835v01-00

BG

спектър следва да съпътства развитието 
на широко интегрирано покритие на 
модерни безжични широколентови 
съобщителни услуги в целия ЕС. 
Същевременно държавите членки 
следва да запазят правото си да приемат 
мерки за организиране на своя 
радиочестотен спектър за целите на 
обществения ред, обществената 
сигурност и отбраната.

спектър следва да съпътства развитието 
на широко интегрирано покритие на 
модерни безжични широколентови 
съобщителни услуги в целия ЕС. 
Същевременно държавите членки 
следва да запазят правото си да приемат 
мерки за организиране на своя 
радиочестотен спектър за целите на 
обществения ред, обществената 
сигурност и отбраната и за постигане 
на целите от общ интерес, по-
специално в рамките на 
аудиовизуалните и медийните 
политики.

Or. fr

Изменение 195
Патриция Тоя

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Доставчиците на електронни 
съобщителни услуги, включително 
операторите на мобилни мрежи или 
консорциумите от такива оператори 
следва да са в състояние колективно да 
организират ефикасно и икономически 
достъпно покритие на голяма част от 
територията на ЕС с оглед постигането 
на дългосрочни ползи за крайните 
ползватели и следователно да използват 
радиочестотния спектър в повече от 
една държава членка при сходни 
условия, процедури, разходи, срокове, 
продължителност в хармонизирани 
радиочестотни ленти и с допълнителни 
радиочестотни пакети като комбинация 
от по-ниски и по-високи честоти за 
покриване на гъсто и рядко населени 
зони. Инициативите в полза на повече 
координация и съгласуваност ще 
подобрят предвидимостта на 

(19) Доставчиците на електронни 
съобщителни услуги, включително 
операторите на мобилни мрежи или 
консорциумите от такива оператори 
следва да са в състояние колективно да 
организират ефикасно, технологично 
модерно, напреднало и икономически 
достъпно покритие на голяма част от 
територията на ЕС с оглед постигането 
на дългосрочни ползи за крайните 
ползватели и следователно да използват 
радиочестотния спектър в повече от 
една държава членка при сходни 
условия, процедури, разходи, срокове, 
продължителност в хармонизирани 
радиочестотни ленти и с допълнителни 
радиочестотни пакети като комбинация 
от по-ниски и по-високи честоти за 
покриване на гъсто и рядко населени 
зони. Инициативите в полза на повече 
координация и съгласуваност ще 
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инвестиционната среда по отношение на 
мрежите. Тази предвидимост би била 
значително подобрена и от една ясна 
политика в полза на дългосрочното 
право на ползване на радиочестотен 
спектър, без да се засяга правото на 
безсрочно ползване у някои държави 
членки, свързано от своя страна с ясни 
условия за трансфера, лизинга или 
споделянето на част от или на целия 
радиочестотен спектър, който е предмет 
на подобно индивидуално право на 
ползване.

подобрят предвидимостта на 
инвестиционната среда по отношение на 
мрежите. Тази предвидимост би била 
значително подобрена и от една ясна 
политика в полза на дългосрочното 
право на ползване на радиочестотен 
спектър, без да се засяга правото на 
безсрочно ползване у някои държави 
членки, свързано от своя страна с ясни 
условия за трансфера, лизинга или 
споделянето на част от или на целия 
радиочестотен спектър, който е предмет 
на подобно индивидуално право на 
ползване.

Or. it

Изменение 196
Петра Камереверт

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Съгласуваността и 
последователността при правата за 
ползване на радиочестотния спектър 
следва да се подобрят, поне за 
честотните ленти, които са били 
хармонизирани за безжични, 
стационарни, такива с мигриращи 
потребители и мобилни широколентови 
съобщителни услуги. Това включва 
честотните ленти, посочени на равнище 
Международен съюз по 
далекосъобщения (ITU) за модерни 
системи за международни мобилни 
далекосъобщения (IMT), както и 
използваните за локални мрежи с 
достъп чрез радиовръзка (RLAN), като 
например 2,4 GHz и 5 GHz. Това следва 
да се отнася и за честотните ленти, 
които в бъдеще могат да бъдат
хармонизирани за безжични 
широколентови съобщителни услуги 

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

2002/21/ЕО.

Or. de

Изменение 197
Ангелика Ниблер

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Съгласуваността и 
последователността при правата за 
ползване на радиочестотния спектър 
следва да се подобрят, поне за 
честотните ленти, които са били 
хармонизирани за безжични, 
стационарни, такива с мигриращи 
потребители и мобилни широколентови 
съобщителни услуги. Това включва 
честотните ленти, посочени на равнище 
Международен съюз по 
далекосъобщения (ITU) за модерни 
системи за международни мобилни 
далекосъобщения (IMT), както и 
използваните за локални мрежи с 
достъп чрез радиовръзка (RLAN), като 
например 2,4 GHz и 5 GHz. Това следва 
да се отнася и за честотните ленти, 
които в бъдеще могат да бъдат 
хармонизирани за безжични 
широколентови съобщителни услуги 

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

съответствие с Директива 
2002/21/ЕО.

Or. de

Изменение 198
Херберт Ройл

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Съгласуваността и 
последователността при правата за 
ползване на радиочестотния спектър 
следва да се подобрят, поне за 
честотните ленти, които са били 
хармонизирани за безжични, 
стационарни, такива с мигриращи 
потребители и мобилни широколентови 
съобщителни услуги. Това включва 
честотните ленти, посочени на равнище 
Международен съюз по 
далекосъобщения (ITU) за модерни 
системи за международни мобилни 
далекосъобщения (IMT), както и 
използваните за локални мрежи с 
достъп чрез радиовръзка (RLAN), като 
например 2,4 GHz и 5 GHz. Това следва 
да се отнася и за честотните ленти, 
които в бъдеще могат да бъдат 
хармонизирани за безжични 
широколентови съобщителни услуги 

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

2002/21/ЕО.

Or. de

Изменение 199
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Съгласуваността и 
последователността при правата за 
ползване на радиочестотния спектър 
следва да се подобрят, поне за 
честотните ленти, които са били 
хармонизирани за безжични, 
стационарни, такива с мигриращи 
потребители и мобилни широколентови 
съобщителни услуги. Това включва 
честотните ленти, посочени на равнище 
Международен съюз по 
далекосъобщения (ITU) за модерни 
системи за международни мобилни 
далекосъобщения (IMT), както и 
използваните за локални мрежи с 
достъп чрез радиовръзка (RLAN), като 
например 2,4 GHz и 5 GHz. Това следва
да се отнася и за честотните ленти, 
които в бъдеще могат да бъдат 
хармонизирани за безжични 
широколентови съобщителни услуги

(20) Съгласуваността и 
последователността при правата за 
ползване на радиочестотния спектър 
следва да се подобрят за честотните 
ленти, които са били хармонизирани за 
безжични, стационарни, такива с 
мигриращи потребители и мобилни 
широколентови съобщителни услуги. 
Това включва честотните ленти, 
посочени на равнище Международен 
съюз по далекосъобщения (ITU) за 
модерни системи за международни 
мобилни далекосъобщения (IMT), както 
и използваните за локални мрежи с 
достъп чрез радиовръзка (RLAN), като 
например 2,4 GHz и 5 GHz. Това би 
могло да се отнася и за честотните 
ленти, които в бъдеще могат да бъдат 
хармонизирани за безжични 
широколентови съобщителни услуги, в 
съответствие с членове 8а и 9 от 
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(например това предстои за 
честотните ленти от 700 MHz, 
1,5 GHz и 3,8-4,2 GHz), както е 
предвидено в член 3, буква б) от RSPP 
и в становището на Групата за 
политиката в областта на 
радиочестотния спектър (RSPG) 
относно „Стратегическите 
предизвикателства, пред които е 
изправена Европа в търсенето на 
отговор на нарастващото търсене на 
честотен спектър за безжичен 
широколентов достъп“, прието на 13 
юни 2013 г.

Директива 2002/21/ЕО.

Or. fr

Изменение 200
Сабине Ферхайен, Дорис Пак

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Съгласуваността и
последователността при правата за 
ползване на радиочестотния спектър 
следва да се подобрят, поне за 
честотните ленти, които са били 
хармонизирани за безжични, 
стационарни, такива с мигриращи 
потребители и мобилни широколентови 
съобщителни услуги. Това включва 
честотните ленти, посочени на равнище 
Международен съюз по 
далекосъобщения (ITU) за модерни 
системи за международни мобилни 
далекосъобщения (IMT), както и 
използваните за локални мрежи с 
достъп чрез радиовръзка (RLAN), като 
например 2,4 GHz и 5 GHz. Това следва 
да се отнася и за честотните ленти, 
които в бъдеще могат да бъдат 
хармонизирани за безжични 
широколентови съобщителни услуги

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

както е предвидено в Директива 
2002/21/ЕО.

Or. en

Изменение 201
Джайлс Чичестър

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Съгласуваността и 
последователността при правата за 
ползване на радиочестотния спектър 
следва да се подобрят, поне за 
честотните ленти, които са били 
хармонизирани за безжични, 
стационарни, такива с мигриращи 
потребители и мобилни широколентови 
съобщителни услуги. Това включва 
честотните ленти, посочени на равнище 
Международен съюз по 
далекосъобщения (ITU) за модерни 
системи за международни мобилни 
далекосъобщения (IMT), както и 
използваните за локални мрежи с 
достъп чрез радиовръзка (RLAN), като 
например 2,4 GHz и 5 GHz. Това следва 
да се отнася и за честотните ленти, 
които в бъдеще могат да бъдат 
хармонизирани за безжични 
широколентови съобщителни услуги

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

(например това предстои за честотните 
ленти от 700 MHz и 1,5 GHz), както е 
предвидено в член 3, буква б) от RSPP и 
в становището на Групата за политиката 
в областта на радиочестотния спектър 
(RSPG) относно „Стратегическите 
предизвикателства, пред които е 
изправена Европа в търсенето на 
отговор на нарастващото търсене на 
честотен спектър за безжичен 
широколентов достъп“, прието на 13 
юни 2013 г.

Or. en

Изменение 202
Ламберт ван Нистелрой

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Съгласуваността и 
последователността при правата за 
ползване на радиочестотния спектър 
следва да се подобрят, поне за 
честотните ленти, които са били 
хармонизирани за безжични, 
стационарни, такива с мигриращи 
потребители и мобилни широколентови 
съобщителни услуги. Това включва 
честотните ленти, посочени на равнище 
Международен съюз по 
далекосъобщения (ITU) за модерни 
системи за международни мобилни 
далекосъобщения (IMT), както и 
използваните за локални мрежи с 
достъп чрез радиовръзка (RLAN), като 
например 2,4 GHz и 5 GHz. Това следва 
да се отнася и за честотните ленти, 
които в бъдеще могат да бъдат 
хармонизирани за безжични 
широколентови съобщителни услуги 
(например това предстои за честотните 

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

ленти от 700 MHz и 1,5 GHz), както е 
предвидено в член 3, буква б) от RSPP и 
в становището на Групата за политиката 
в областта на радиочестотния спектър 
(RSPG) относно „Стратегическите 
предизвикателства, пред които е 
изправена Европа в търсенето на 
отговор на нарастващото търсене на 
честотен спектър за безжичен 
широколентов достъп“, прието на 13 
юни 2013 г.

Or. en

Изменение 203
Клод Тюрмес

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Съгласуваността и 
последователността при правата за 
ползване на радиочестотния спектър 
следва да се подобрят, поне за 
честотните ленти, които са били 
хармонизирани за безжични, 
стационарни, такива с мигриращи 
потребители и мобилни широколентови 
съобщителни услуги. Това включва 
честотните ленти, посочени на равнище 
Международен съюз по 
далекосъобщения (ITU) за модерни 
системи за международни мобилни 
далекосъобщения (IMT), както и 
използваните за локални мрежи с 
достъп чрез радиовръзка (RLAN), като 
например 2,4 GHz и 5 GHz. Това следва 
да се отнася и за честотните ленти, 
които в бъдеще могат да бъдат 
хармонизирани за безжични 
широколентови съобщителни услуги 
(например това предстои за честотните 
ленти от 700 MHz, 1,5 GHz и 3,8-

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

предвидено в член 3, буква б) от RSPP и 
в становището на Групата за политиката 
в областта на радиочестотния спектър 
(RSPG) относно „Стратегическите 
предизвикателства, пред които е 
изправена Европа в търсенето на 
отговор на нарастващото търсене на 
честотен спектър за безжичен 
широколентов достъп“, прието на 13 
юни 2013 г.

Or. fr

Обосновка

Политическата програма в областта на радиочестотния спектър (RSPG) създава 
подробна пътна карта и, по-специално, държавите членки трябва да разрешат 
използването на следните честотни ленти: хармонизираните радиочестотни ленти 
от 900/1800 MHz, от 2,5 до 2,69 GHz, 3,4-3,8 GHz до края на 2012 г. Тъй като все още 
тече дебата относно настоящото използване на радиочестотни ленти, използването 
на такива до 3,8 Ghz не е достатъчно оправдано.

Изменение 204
Патриция Тоя

Предложение за регламент
Съображение 21а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21а) Съгласуваност и ясно споделяне 
между държавите членки на техните 
нива на защита, неприкосновеност на 
личния живот и сигурност на 
данните на клиента, с цел да се 
гарантират високи общи стандарти 
за неприкосновеност на личния 
живот, защита и сигурност на 
личните и чувствителните данни от 
крайните потребители.

Or. it
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Изменение 205
Джайлс Чичестър

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(24) Сближаването в прилагането в 
отделните държави членки на 
регулаторните принципи и критерии, 
които се определят с регулаторната 
рамка на Съюза, ще бъде подпомогнато 
посредством механизъм за 
координиране, чрез който Комисията и 
компетентните органи на останалите 
държави членки имат възможност 
предварително да изразят забележките 
си по разпределянето на правата за 
ползване на дадена държава членка.

Or. en

Обосновка

Комисията може да участва в гарантирането на по-високо равнище на съгласуваност 
между различните процедури за назначаване на радиочестотен спектър с 
отправянето на коментари по проектите за мерки, предлагани от националните 
компетентни органи. Предоставянето на Комисията на право на вето в този смисъл 
би било прекомерна мярка и би представлявало прехвърляне на правомощия от 
държавите членки към Комисията, което е необосновано, несъразмерно и засягащо 
принципа на субсидиарност.

Изменение 206
Петра Камереверт
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Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Изменение 207
Патриция Тоя

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Що се отнася до другите основни 
съществени условия, с които могат 
да бъдат обвързани правата за 
ползване на радиочестотен спектър 
за безжичен широколентов достъп, 
то сближаването в прилагането в 
отделните държави членки на 

(24) Сближаването в прилагането в 
отделните държави членки на 
критериите и регулаторните принципи 
на единния европейски пазар на 
електронни съобщения ще бъде 
подпомогнато посредством механизъм 
за координиране, чрез който Комисията 
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регулаторните принципи и критерии, 
които се определят с настоящия 
регламент, ще бъде подпомогнато 
посредством механизъм за 
координиране, чрез който Комисията и 
компетентните органи на останалите 
държави членки имат възможност 
предварително да изразят забележките 
си по разпределянето на правата за 
ползване на дадена държава членка и по 
този начин Комисията има възможност, 
като вземе предвид становищата на 
държавите членки, да отлага 
прилагането на всяко предложение, 
което изглежда не е в съответствие с 
правото на ЕС.

и компетентните органи на останалите 
държави членки имат възможност 
предварително да изразят забележките 
си по разпределянето на правата за 
ползване на дадена държава членка и по 
този начин Комисията има възможност, 
като вземе предвид становищата на 
държавите членки, да отлага 
прилагането на всяко предложение, 
което изглежда не е в съответствие с 
правото на ЕС.

Or. it

Изменение 208
Гунар Хьокмарк

Предложение за регламент
Съображение 24a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24а) Икономическата стойност на 
правата за последователно ползване 
на честотен спектър на няколко 
територии, предоставени на един и 
същи оператор, би била по-висока от 
фрагментираната комбинация на 
индивидуалните лицензи поради 
възможностите за икономии от 
мащаба за интегрираните мрежи и за 
избягването на въпросите, свързани с 
трансгранични смущения. 
Процедурите по издаване на 
разрешение за ползване на честотен 
спектър на няколко територии, 
проведени съвместно от няколко 
държави членки биха дали 
възможност на мрежовите 
оператори да получат права на 
ползване на честотен спектър в 
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няколко държави членки, които са 
последователни или идентични, 
например по отношение на тяхната 
продължителност, назначените 
честотни диапазони и свързаните 
условия по издаване на лиценз.

Or. en

Изменение 209
Гунар Хьокмарк

Предложение за регламент
Съображение 24б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24б) Паневропейската продажба на 
търг на лицензи под надзора на 
ОЕРЕС може да стимулира 
развитието на единен 
телекомуникационен пазар на ЕС без 
роуминг.

Or. en

Изменение 210
Едит Херцог

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Предвид сериозното нарастване на 
търсенето на радиочестотен спектър за 
безжичен широколентов достъп, следва 
да се насърчават решенията за 
алтернативно и ефективно използване 
на радиочестотите за безжичен 
широколентов достъп. Това включва 
използването на маломощни системи за 
безжичен достъп с малък обхват, като 
т.нар. „горещи точки“ на локални мрежи 

(25) Предвид сериозното нарастване на 
търсенето на радиочестотен спектър за 
безжичен широколентов достъп, следва 
да се насърчават и да не се 
възпрепятстват решенията за 
алтернативно и ефективно използване 
на радиочестотите за безжичен 
широколентов достъп. Към настоящия 
момент това включва използването на 
маломощни системи за безжичен достъп 
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с достъп чрез радиовръзка (RLAN, 
известни също като „Wi-Fi“), както и на 
мрежи от маломощни малогабаритни 
клетъчни точки за достъп (наричани 
също фемто-, пико- или метроклетки).

с малък обхват, като т.нар. „горещи 
точки“ на локални мрежи с достъп чрез 
радиовръзка (RLAN, известни също 
като „Wi-Fi“), както и на мрежи от 
маломощни малогабаритни клетъчни 
точки за достъп (наричани също фемто-, 
пико- или метроклетки). Следва да се 
насърчава и прави възможен 
достъпът до динамичен честотен 
спектър, включително въз основа на 
освобождаване от лиценз и други 
иновативни технологии и употреби 
на честотен спектър.

Or. en

Обосновка

Предвид продължаващото търсене на безжичен достъп до интернет, новите 
технологии осигуряват динамична, много по-ефективна употреба на честотния 
спектър, особено това е на безлицензна основа. От жизнено важно значение е, 
предвид недостатъчното използване на множество честоти от честотния спектър, 
поне в някои части от деня, регламентът на ЕС и националните регулаторни органи 
да насърчават и правят възможно прилагането на иновативни технологии и 
използването на честотния спектър.

Изменение 211
Йоанис А. Цукалас

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Предвид сериозното нарастване на 
търсенето на радиочестотен спектър за 
безжичен широколентов достъп, следва 
да се насърчават решенията за 
алтернативно и ефективно използване 
на радиочестотите за безжичен 
широколентов достъп. Това включва 
използването на маломощни системи за 
безжичен достъп с малък обхват, като 
т.нар. „горещи точки“ на локални мрежи 
с достъп чрез радиовръзка (RLAN, 
известни също като „Wi-Fi“), както и на 

(25) Предвид сериозното нарастване на 
търсенето на радиочестотен спектър за 
безжичен широколентов достъп, следва 
активно да се насърчават решенията за 
алтернативно и ефективно използване 
на радиочестотите за безжичен 
широколентов достъп. Това включва 
използването на маломощни системи за 
безжичен достъп с малък обхват, като 
т.нар. „горещи точки“ на локални мрежи 
с достъп чрез радиовръзка (RLAN, 
известни също като „Wi-Fi“), както и на 
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мрежи от маломощни малогабаритни 
клетъчни точки за достъп (наричани 
също фемто-, пико- или метроклетки).

мрежи от маломощни малогабаритни 
клетъчни точки за достъп (наричани 
също фемто-, пико- или метроклетки). 
Освен това следва да се насърчава 
достъпът до динамичен честотен 
спектър и други иновативни 
технологии и употреби на честотен 
спектър.

Or. en

Изменение 212
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Предвид сериозното нарастване на 
търсенето на радиочестотен спектър за 
безжичен широколентов достъп, следва 
да се насърчават решенията за 
алтернативно и ефективно използване 
на радиочестотите за безжичен 
широколентов достъп. Това включва 
използването на маломощни системи за 
безжичен достъп с малък обхват, като 
т.нар. „горещи точки“ на локални мрежи 
с достъп чрез радиовръзка (RLAN, 
известни също като „Wi-Fi“), както и 
на мрежи от маломощни малогабаритни 
клетъчни точки за достъп (наричани 
също фемто-, пико- или метроклетки).

(25) Предвид сериозното нарастване на 
търсенето на радиочестотен спектър за 
безжичен широколентов достъп, следва 
да се насърчават решенията за 
алтернативно и ефективно използване 
на радиочестотите за безжичен 
широколентов достъп. Това включва 
използването на маломощни системи за 
безжичен достъп с малък обхват, като 
т.нар. „горещи точки“ на локални мрежи 
с достъп чрез радиовръзка (RLAN), 
както и на мрежи от маломощни 
малогабаритни клетъчни точки за 
достъп (наричани също фемто-, пико-
или метроклетки).

Or. en

Изменение 213
Патриция Тоя

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Предвид сериозното нарастване на (25) Предвид сериозното нарастване на 
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търсенето на радиочестотен спектър за 
безжичен широколентов достъп, следва 
да се насърчават решенията за 
алтернативно и ефективно използване 
на радиочестотите за безжичен 
широколентов достъп. Това включва 
използването на маломощни системи за 
безжичен достъп с малък обхват, като 
т.нар. „горещи точки“ на локални мрежи 
с достъп чрез радиовръзка (RLAN, 
известни също като „Wi-Fi“), както и на 
мрежи от маломощни малогабаритни 
клетъчни точки за достъп (наричани 
също фемто-, пико- или метроклетки).

търсенето на радиочестотен спектър за 
безжичен широколентов достъп, следва 
да се насърчават решенията за 
алтернативно и ефективно използване 
на радиочестотите за безжичен 
широколентов достъп. Това включва, 
без ограничителна цел, използването 
на маломощни системи за безжичен 
достъп с малък обхват, като т.нар. 
„горещи точки“ на локални мрежи с 
достъп чрез радиовръзка (RLAN, 
известни също като „Wi-Fi“), както и на 
мрежи от маломощни малогабаритни 
клетъчни точки за достъп (наричани 
също фемто-, пико- или метроклетки).

Or. it

Изменение 214
Патриция Тоя

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) Повечето RLAN точки за достъп до 
момента се ползват от частни 
потребители като локално безжично 
разширение на тяхната фиксирана 
широколентова връзка. Ако крайните 
ползватели, в рамките на личния си 
абонамент за интернет, споделят своя 
RLAN с други, наличието на голям брой 
подобни точки за достъп, особено в 
гъсто населените райони, би трябвало да 
увеличи съществено капацитета за 
пренос на данни по безжичен път през 
радиочестоти чрез многократното 
използване на честоти и да създаде 
рентабилна допълнителна 
инфраструктура за безжичен 
широколентов достъп за други крайни 
ползватели. Следователно, ненужните 
ограничения пред крайните ползватели 
да споделят достъпа до своите RLAN 

(27) Повечето RLAN точки за достъп до 
момента се ползват от частни 
потребители като локално безжично 
разширение на тяхната фиксирана 
широколентова връзка. Ако крайните 
ползватели, в рамките на личния си 
абонамент за интернет, споделят своя 
RLAN с други, наличието на голям брой 
подобни точки за достъп, особено в 
гъсто населените райони, би трябвало да 
увеличи съществено капацитета за 
пренос на данни по безжичен път през 
радиочестоти чрез многократното 
използване на честоти и да създаде 
рентабилна допълнителна 
инфраструктура за безжичен 
широколентов достъп за други крайни 
ползватели. Следователно 
ограниченията пред крайните 
ползватели да споделят достъпа до 
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точки за достъп с други крайни 
ползватели или да се свързват с такива 
точки за достъп, следва да отпаднат или 
да се предотвратят.

своите RLAN точки за достъп с други 
крайни ползватели или да се свързват с 
такива точки за достъп, следва да 
отпаднат или да се предотвратят.

Or. it

Изменение 215
Ламберт ван Нистелрой

Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) Държавите членки следва да 
гарантират, че управлението на 
радиочестотния спектър на национално 
равнище не възпрепятства други 
държави членки да използват 
радиочестотния спектър, на който те 
имат право, или да спазват своите 
задължения по отношение на
честотните ленти, за които 
употребата е хармонизирана на 
равнище ЕС. Нужен е механизъм, 
основан на съществуващите дейности на 
RSPG, който да гарантира, че всяка 
държава предлага равен достъп до 
радиочестотния спектър и че 
резултатите от координирането са 
адекватни и се прилагат.

(30) Държавите членки следва да 
гарантират, че за честотните ленти 
за безжични широколентови 
комуникации, хармонизирани на 
равнището на Съюза, прилагането на 
хармонизирани графици и крайни 
срокове за назначаването на 
честотен спектър не се бави 
прекомерно поради проблеми с 
координирането; по-специално
управлението на радиочестотния 
спектър на национално равнище не
следва да възпрепятства други държави 
членки да използват радиочестотния 
спектър, на който те имат право, или да 
спазват своите задължения по 
отношение на такива честотни ленти. 
Нужен е механизъм, основан на 
съществуващите дейности на RSPG, 
който да гарантира, че всяка държава
предлага равен достъп до 
радиочестотния спектър и че 
резултатите от координирането са 
адекватни и се прилагат.

Or. en

Изменение 216
Йоланта Емилия Хибнер
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Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) Държавите членки следва да 
гарантират, че управлението на 
радиочестотния спектър на национално 
равнище не възпрепятства други 
държави членки да използват 
радиочестотния спектър, на който те 
имат право, или да спазват своите 
задължения по отношение на
честотните ленти, за които 
употребата е хармонизирана на 
равнище ЕС. Нужен е механизъм, 
основан на съществуващите дейности на 
RSPG, който да гарантира, че всяка 
държава предлага равен достъп до 
радиочестотния спектър и че 
резултатите от координирането са 
адекватни и се прилагат.

(30) Държавите членки следва да 
гарантират, че за честотните ленти 
за безжични широколентови 
комуникации, хармонизирани на 
равнището на Съюза, прилагането на 
хармонизирани графици и крайни 
срокове за назначаването на 
честотен спектър не се бави 
прекомерно поради проблеми с 
координирането; по-специално
управлението на радиочестотния 
спектър на национално равнище не
следва да възпрепятства други държави 
членки да използват радиочестотния 
спектър, на който те имат право, или да 
спазват своите задължения по 
отношение на такива честотни ленти. 
Нужен е механизъм, основан на 
съществуващите дейности на RSPG,
който да гарантира, че всяка държава 
предлага равен достъп до 
радиочестотния спектър и че 
резултатите от координирането са 
адекватни и се прилагат.

Or. en

Изменение 217
Гунар Хьокмарк

Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) Държавите членки следва да 
гарантират, че управлението на 
радиочестотния спектър на национално 
равнище не възпрепятства други 
държави членки да използват 

(30) Държавите членки следва да 
гарантират, че за честотните ленти 
за безжични широколентови 
комуникации, хармонизирани на 
равнището на Съюза, прилагането на 
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радиочестотния спектър, на който те 
имат право, или да спазват своите 
задължения по отношение на честотните 
ленти, за които употребата е 
хармонизирана на равнище ЕС. Нужен е 
механизъм, основан на съществуващите 
дейности на RSPG, който да гарантира, 
че всяка държава предлага равен достъп 
до радиочестотния спектър и че 
резултатите от координирането са 
адекватни и се прилагат.

хармонизирани графици и крайни 
срокове за назначаването на 
честотен спектър не се бави 
прекомерно поради проблеми с 
координирането; по-специално
управлението на радиочестотния 
спектър на национално равнище не 
следва да възпрепятства други държави 
членки да използват радиочестотния 
спектър, на който те имат право, или да 
спазват своите задължения по 
отношение на честотните ленти, за 
които употребата е хармонизирана на 
равнище ЕС. Нужен е механизъм, 
основан на съществуващите дейности на 
RSPG, който да гарантира, че всяка 
държава предлага равен достъп до 
радиочестотния спектър и че 
резултатите от координирането са 
адекватни и се прилагат.

Or. en

Изменение 218
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) Опитът в прилагането на 
регулаторната рамка на ЕС показва, 
че съществуващите разпоредби, 
изискващи последователното 
прилагане на регулаторни мерки, 
съчетано с целта да се допринесе за 
развитието на вътрешния пазар, не 
са създали достатъчно стимули за 
разработването на продукти за 
достъп, основани на хармонизирани 
стандарти и процеси, по-специално 
що се отнася до стационарните 
мрежи. Когато извършват дейност в 
различни държави членки, 
операторите срещат трудности с 

заличава се
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намирането на основни ресурси за 
достъп с добро качество и 
необходимото ниво на оперативна 
съвместимост на мрежите и 
услугите, а когато такива са на 
разположение, те имат различни 
технически характеристики. Това 
повишава разходите и възпрепятства 
трансграничното предоставяне на 
услуги.

Or. en

Изменение 219
Кристиян Елер

Предложение за регламент
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) Опитът в прилагането на 
регулаторната рамка на ЕС показва, че 
съществуващите разпоредби, изискващи 
последователното прилагане на 
регулаторни мерки, съчетано с целта да 
се допринесе за развитието на 
вътрешния пазар, не са създали 
достатъчно стимули за разработването 
на продукти за достъп, основани на 
хармонизирани стандарти и процеси, 
по-специално що се отнася до 
стационарните мрежи. Когато 
извършват дейност в различни държави 
членки, операторите срещат трудности с 
намирането на основни ресурси за 
достъп с добро качество и 
необходимото ниво на оперативна 
съвместимост на мрежите и услугите, а 
когато такива са на разположение, те 
имат различни технически 
характеристики. Това повишава 
разходите и възпрепятства 
трансграничното предоставяне на 
услуги.

(31) Опитът в прилагането на 
регулаторната рамка на ЕС показва, че 
съществуващите разпоредби, изискващи 
последователното прилагане на 
регулаторни мерки, съчетано с целта да 
се допринесе за развитието на 
вътрешния пазар, не са създали 
достатъчно стимули за разработването 
на продукти за достъп, основани на 
хармонизирани стандарти и процеси, 
по-специално що се отнася до 
стационарните мрежи. Когато 
извършват дейност в различни държави 
членки, операторите срещат трудности с 
намирането на основни ресурси за 
достъп с добро качество и 
необходимото ниво на оперативна 
съвместимост на мрежите и услугите, а 
когато такива са на разположение, те 
имат различни технически 
характеристики. Това повишава 
разходите и възпрепятства 
трансграничното предоставяне на 
услуги.
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Следователно, в допълнение към 
разпоредбите по настоящия 
регламент, е необходим съвместен 
европейски научноизследователски 
подход, с който да се определят 
всеобхватни и основани на 
доказателства оценки на 
предизвикателствата и решенията за 
политики на световно, европейско и 
национално равнище. Следва 
допълнително да се насърчава 
сътрудничеството между европейски 
и международни 
научноизследователски агенции и 
агенции за стандартизация.

Or. en

Обосновка

В съответствие с неофициалния документ в рамките на трансатлантическия диалог 
„Сигурност на киберпространството и въпроси, свързани с интернет —
установяване на рамка за транслатлантически действия“.

Изменение 220
Кристиян Елер

Предложение за регламент
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) Опитът в прилагането на 
регулаторната рамка на ЕС показва, че 
съществуващите разпоредби, изискващи 
последователното прилагане на 
регулаторни мерки, съчетано с целта да 
се допринесе за развитието на 
вътрешния пазар, не са създали 
достатъчно стимули за разработването 
на продукти за достъп, основани на 
хармонизирани стандарти и процеси,
по-специално що се отнася до 
стационарните мрежи. Когато 
извършват дейност в различни държави 
членки, операторите срещат трудности с 

(31) Опитът в прилагането на 
регулаторната рамка на ЕС показва, че 
съществуващите разпоредби, изискващи 
последователното прилагане на 
регулаторни мерки, съчетано с целта да 
се допринесе за развитието на 
вътрешния пазар, не са създали 
достатъчно стимули за разработването 
на продукти за достъп, основани на 
хармонизирани стандарти и процеси, 
по-специално що се отнася до 
стационарните мрежи. Липсата на 
общи стандарти и хармонизирани 
мерки нанася огромна вреда на 
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намирането на основни ресурси за 
достъп с добро качество и 
необходимото ниво на оперативна 
съвместимост на мрежите и услугите, а 
когато такива са на разположение, те 
имат различни технически 
характеристики. Това повишава 
разходите и възпрепятства 
трансграничното предоставяне на 
услуги.

конкурентоспособността на Съюза.
Когато извършват дейност в различни 
държави членки, операторите срещат 
трудности с намирането на основни 
ресурси за достъп с добро качество и 
необходимото ниво на оперативна 
съвместимост на мрежите и услугите, а 
когато такива са на разположение, те 
имат различни технически 
характеристики. Това повишава 
разходите и възпрепятства 
трансграничното предоставяне на 
услуги.

Or. en

Изменение 221
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) Интеграцията на единния пазар 
на електронни съобщителни услуги 
ще се ускори чрез въвеждането на 
рамка за определяне на някои ключови 
европейски виртуални продукти, 
които са особено важни за 
доставчиците на електронни 
съобщителни услуги при 
предоставянето на трансгранични 
услуги, и за приемане на 
общоевропейска стратегия в една 
среда, базирана във все по-голяма 
степен изцяло на Internet Protocol (IP), 
въз основа на ключови параметри и 
минимален набор от 
характеристики.

заличава се

Or. en
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Изменение 222
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) Внимание следва да се обърне на 
оперативните нужди, обслужвани от 
различни виртуални продукти. 
Европейските продукти за виртуален 
широколентов достъп следва да 
бъдат на разположение в случаите, 
когато от оператор със значителна 
пазарна мощ се изисква, съгласно 
разпоредбите на Рамковата 
директива и Директивата за достъп, 
да предоставя достъп при 
регламентирани условия в конкретна 
точка за достъп от своята мрежа. 
Първо, едни хармонизирани продукти 
биха улеснили ефикасното навлизане 
на пазара на трансгранични услуги. Те 
биха позволили първоначалното и 
непосредствено предоставяне от 
страна на трансграничните 
доставчици на достатъчно 
качествени услуги на техните крайни 
потребители, включително на услуги 
за бизнес клиенти с няколко 
представителства в различни 
държави членки, когато това е 
необходимо и пропорционално 
съгласно с пазарните анализи. Тези 
хармонизирани продукти следва да са 
на разположение за достатъчно дълъг 
период, за да се даде възможност на 
търсещите достъп страни и на 
доставчиците да планират 
средносрочни и дългосрочни 
инвестиции.

заличава се

Or. en
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Изменение 223
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) Второ, от ключово значение за 
създаването на условия за устойчива 
конкуренция в рамките на вътрешния 
пазар са сложните продукти за 
виртуален достъп, които изискват 
по-високо ниво на инвестиции от 
търсещите достъп и им позволяват 
по-строг контрол и разграничения, 
особено чрез осигуряването на достъп 
на по-локално ниво. Следователно и 
тези ключови продукти за достъп на 
едро до мрежи за достъп от следващо 
поколение (NGA) следва да бъдат 
хармонизирани, за да се улеснят 
трансграничните инвестиции. 
Подобни продукти за виртуален 
широколентов достъп трябва да са 
проектирани така, че да осигуряват 
функционални възможности, които 
са равностойни на физически 
необвързания достъп, с цел да се 
разшири обхватът на потенциалните 
корективни мерки при достъпа на 
едро, с които разполагат 
националните регулаторни органи 
съгласно Директивата за достъп 
2002/19/ЕО.

заличава се

Or. en

Изменение 224
Катрин Тротман

Предложение за регламент
Съображение 35a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(35а) Необходимо е да се 
хармонизират условията за 
висококачествените продукти за 
достъп на едро, използвани за 
доставката на бизнес услуги, за да се 
гарантира непрекъснатото 
предоставяне на услуги на 
трансгранични и международни 
корпорации в Европейския съюз. 
Такава хармонизация може да играе 
значителна роля за 
конкурентоспособността на 
европейския бизнес, що се отнася до 
комуникационните разходи.

Or. en

Изменение 225
Сабине Ферхайен, Иво Белет, Дорис Пак

Предложение за регламент
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36) В контекста на постепенния 
преход към изцяло базирани на IP 
мрежи, недостигът на продукти за 
свързаност, базирани на IP за 
различните класове услуги с 
гарантирано качество на услугата, 
което позволява комуникационни 
пътеки през множество мрежови 
домейни в мрежови граници, в една, но 
също и в няколко държави членки, 
спъва развитието на приложения, 
които разчитат на достъпа до други 
мрежи и по този начин ограничава 
технологичните иновации. Освен 
това настоящата ситуация не 
позволява масовото разпространение 
на ползите, свързани с управлението и 
предоставянето на базирани на IP 

заличава се
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мрежи и продукти за връзка с 
гарантирано качество на услугата, а 
именно подобрена сигурност, 
надеждност и гъвкавост, 
рентабилност и по-бързо 
предоставяне, което е от полза за 
операторите на мрежи, 
доставчиците на услуги и крайните 
ползватели. Необходим е прочее 
хармонизиран подход към 
проектирането и предоставянето на 
такива продукти при разумни 
условия, включително, когато е 
необходимо, възможност за 
кръстосани доставки от страна на 
съответните предприятия за 
електронни съобщителни услуги.

Or. en

Изменение 226
Петра Камереверт

Предложение за регламент
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36) В контекста на постепенния 
преход към изцяло базирани на IP 
мрежи, недостигът на продукти за 
свързаност, базирани на IP за 
различните класове услуги с 
гарантирано качество на услугата, 
което позволява комуникационни 
пътеки през множество мрежови 
домейни в мрежови граници, в една, но 
също и в няколко държави членки, 
спъва развитието на приложения, 
които разчитат на достъпа до други 
мрежи и по този начин ограничава 
технологичните иновации. Освен 
това настоящата ситуация не 
позволява масовото разпространение 
на ползите, свързани с управлението и 
предоставянето на базирани на IP 

заличава се
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мрежи и продукти за връзка с 
гарантирано качество на услугата, а 
именно подобрена сигурност, 
надеждност и гъвкавост, 
рентабилност и по-бързо 
предоставяне, което е от полза за 
операторите на мрежи, 
доставчиците на услуги и крайните 
ползватели. Необходим е прочее 
хармонизиран подход към 
проектирането и предоставянето на 
такива продукти при разумни 
условия, включително, когато е 
необходимо, възможност за 
кръстосани доставки от страна на 
съответните предприятия за 
електронни съобщителни услуги.

Or. de

Изменение 227
Маритйе Схаке, Надя Хирш

Предложение за регламент
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36) В контекста на постепенния преход 
към изцяло базирани на IP мрежи, 
недостигът на продукти за свързаност, 
базирани на IP за различните класове 
услуги с гарантирано качество на 
услугата, което позволява 
комуникационни пътеки през 
множество мрежови домейни в 
мрежови граници, в една, но също и в 
няколко държави членки, спъва
развитието на приложения, които 
разчитат на достъпа до други мрежи и 
по този начин ограничава 
технологичните иновации. Освен 
това настоящата ситуация не 
позволява масовото разпространение 
на ползите, свързани с управлението и 
предоставянето на базирани на IP 

(36) В контекста на постепенния преход 
към изцяло базирани на IP мрежи, 
недостигът на продукти за свързаност, 
базирани на IP за различните класове 
услуги с определено качество на 
услугата, в рамките на затворени 
съобщителни мрежи с помощта на 
интернет протокол със строг 
контрол на достъпа, би спънало
развитието на услуги, които разчитат на
това определено качество за 
адекватното си функциониране. 
Следователно е необходим 
хармонизиран подход към 
проектирането и предоставянето на
тези услуги, включително мерки за 
защита, които да гарантират, че по-
високото качество не е функционално 
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мрежи и продукти за връзка с 
гарантирано качество на услугата, а 
именно подобрена сигурност, 
надеждност и гъвкавост, 
рентабилност и по-бързо 
предоставяне, което е от полза за 
операторите на мрежи, 
доставчиците на услуги и крайните 
ползватели. Необходим е прочее
хармонизиран подход към 
проектирането и предоставянето на
такива продукти при разумни 
условия, включително, когато е 
необходимо, възможност за 
кръстосани доставки от страна на 
съответните предприятия за 
електронни съобщителни услуги.

идентично с или за сметка на 
ефективността, финансовата 
достъпност или качеството на 
услугите по предоставяне на достъп 
до интернет, нито подкопават 
конкуренцията, иновациите или 
неутралността на мрежите.

Or. en

Изменение 228
Петра Камереверт

Предложение за регламент
Съображение 36а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36а) Ограниченията в качеството и 
наличността на съдържание, 
приложения и услуги на 
електронните съобщителни услуги 
могат да бъдат резултат и от 
изискването за специфично 
терминално оборудване от страна на 
доставчика. Подобни търговски 
похвати не са в съответствие с 
целите на един функциониращ 
вътрешен пазар и с правата на 
крайния потребител.

Or. de
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Изменение 229
Марите Схаке, Салвадор Седо и Алабарт, Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) Създаването на европейски 
продукти за виртуален широколентов 
достъп по силата на настоящия 
регламент следва да бъде отчетено при 
оценката от националните регулаторни 
органи на това кои са най-подходящите 
корективни мерки за осигуряване на 
достъп до мрежите на операторите със 
значителна пазарна мощ, избягвайки
свръхрегулирането чрез ненужното 
умножаване на продуктите за достъп на 
едро, независимо дали са наложени 
съгласно пазарни анализи или при други 
условия. По-специално, въвеждането на 
европейски продукти за виртуален 
достъп не следва, само по себе си, да 
доведе до увеличение на броя на 
продуктите за регулиран достъп, 
наложени на даден оператор. Освен това 
необходимостта националните 
регулаторни органи, след приемането на 
настоящия регламент, да преценят дали 
следва да бъде наложен европейски 
продукт за виртуален широколентов 
достъп вместо съществуващите мерки за 
достъп на едро, и също да преценят 
доколко е подходящо налагането на 
такъв продукт предвид бъдещите 
пазарни анализи, когато констатират 
значителна пазарна мощ, не следва да се 
отразява на отговорността им да 
посочват най-подходящите и 
пропорционални мерки за решаване на 
констатирания проблем пред 
конкуренцията в съответствие с член 16 
от Директива 2002/21/ЕО.

(37) Създаването на европейски 
продукти за виртуален широколентов 
достъп по силата на настоящия 
регламент следва да бъде отчетено при 
оценката от националните регулаторни 
органи на това кои са най-подходящите 
корективни мерки за осигуряване на 
достъп до мрежите на операторите със 
значителна пазарна мощ.
Възможността за прилагане на 
функционално разделяне като 
извънредна мярка и прилагане на 
пълна еквивалентност на достъпа 
следва да е под непрекъснатото 
наблюдение на националните 
регулаторни органи. Националните 
регулаторни органи следва да 
избягват свръхрегулирането чрез 
ненужното умножаване на продуктите 
за достъп на едро, независимо дали са 
наложени съгласно пазарни анализи или 
при други условия. По-специално, 
въвеждането на европейски продукти за 
виртуален достъп не следва, само по 
себе си, да доведе до увеличение на 
броя на продуктите за регулиран достъп, 
наложени на даден оператор. Освен това 
необходимостта националните 
регулаторни органи, след приемането на 
настоящия регламент, да преценят дали 
следва да бъде наложен европейски 
продукт за виртуален широколентов 
достъп вместо съществуващите мерки за 
достъп на едро, и също да преценят 
доколко е подходящо налагането на 
такъв продукт предвид бъдещите 
пазарни анализи, когато констатират 
значителна пазарна мощ, не следва да се 
отразява на отговорността им да 
посочват най-подходящите и 
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пропорционални мерки за решаване на 
констатирания проблем пред 
конкуренцията в съответствие с член 16 
от Директива 2002/21/ЕО.

Or. en

Обосновка

Насоките на ОЕРЕС за функционалното разделяне по член 13а и член 13б от 
Директивата за достъп и националните процедури дават полезни насоки на 
националните регулаторни органи относно правните и практическите съображения, 
които трябва да се наблюдават. Това ще гарантира, че когато има обективна 
необходимост да се гарантират конкурентоспособността, иновациите и по-ниските 
цени, функционалното разделяне или еквивалентността на достъпа могат да бъдат 
приложени с минимално забавяне.

Изменение 230
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) В интерес на регулаторната 
предвидимост в законодателството 
следва да намерят място и някои 
ключови елементи от изменящия се 
процес на вземане на решения при 
сегашната регулаторна рамка, които 
засягат условията, при които 
продукти за достъп на едро, 
включително европейски продукти за 
широколентов виртуален достъп, се 
предоставят на мрежи за мрежите 
за достъп от следващо поколение 
(ДСП). Сред тях следва да има 
разпоредби, които отразяват 
значимостта — по отношение на 
анализа на пазарите за достъп на едро 
и по-специално дали са необходими 
ценови ограничения за подобен достъп 
до мрежите за ДСП — на връзката 
между конкуренцията от 
алтернативни стационарни и 

заличава се
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безжични инфраструктури, 
ефективните гаранции за 
недискриминационен достъп и 
съществуващото ниво на конкуренция 
по отношение на цени, разнообразие и 
качество при продажбите на дребно. 
Последното съображение в крайна 
сметка определя ползите за крайните 
ползватели. Например, когато 
оценяват всеки отделен случай 
съгласно член 16 от Директива 
2002/21/ЕО и без да се засяга оценката 
на значителната пазарна мощ и 
спазването на правилата на ЕС 
относно конкуренцията, 
националните регулаторни органи 
могат да сметнат, че при наличието 
на две мрежи за ДСП пазарните 
условия са достатъчно конкурентни, 
за да стимулират модернизирането 
на мрежите и доведат до 
предоставянето на 
свръхвисокоскоростни услуги, което 
важен параметър на конкуренцията в 
пазарите на дребно.

Or. en

Изменение 231
Гунар Хьокмарк

Предложение за регламент
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) В интерес на регулаторната 
предвидимост в законодателството 
следва да намерят място и някои 
ключови елементи от изменящия се 
процес на вземане на решения при 
сегашната регулаторна рамка, които 
засягат условията, при които продукти 
за достъп на едро, включително 
европейски продукти за широколентов 
виртуален достъп, се предоставят на 

(38) В интерес на регулаторната 
предвидимост в законодателството 
следва да намерят място и някои 
ключови елементи от изменящия се 
процес на вземане на решения при 
сегашната регулаторна рамка, които 
засягат условията, при които продукти 
за достъп на едро, включително 
европейски продукти за широколентов 
виртуален достъп, се предоставят на 
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мрежи за мрежите за достъп от 
следващо поколение (ДСП). Сред тях 
следва да има разпоредби, които 
отразяват значимостта — по отношение 
на анализа на пазарите за достъп на едро 
и по-специално дали са необходими 
ценови ограничения за подобен достъп 
до мрежите за ДСП — на връзката 
между конкуренцията от алтернативни 
стационарни и безжични 
инфраструктури, ефективните гаранции 
за недискриминационен достъп и 
съществуващото ниво на конкуренция 
по отношение на цени, разнообразие и 
качество при продажбите на дребно. 
Последното съображение в крайна 
сметка определя ползите за крайните 
ползватели. Например, когато 
оценяват всеки отделен случай 
съгласно член 16 от Директива 
2002/21/ЕО и без да се засяга оценката 
на значителната пазарна мощ и 
спазването на правилата на ЕС 
относно конкуренцията, 
националните регулаторни органи 
могат да сметнат, че при наличието 
на две мрежи за ДСП пазарните 
условия са достатъчно конкурентни, 
за да стимулират модернизирането 
на мрежите и доведат до 
предоставянето на 
свръхвисокоскоростни услуги, което 
важен параметър на конкуренцията в 
пазарите на дребно.

мрежи за мрежите за достъп от 
следващо поколение (ДСП). Сред тях 
следва да има разпоредби, които 
отразяват значимостта — по отношение 
на анализа на пазарите за достъп на едро 
и по-специално дали са необходими 
ценови ограничения за подобен достъп 
до мрежите за ДСП — на връзката 
между конкуренцията от алтернативни 
стационарни и безжични 
инфраструктури, ефективните гаранции 
за недискриминационен достъп и 
съществуващото ниво на конкуренция 
по отношение на цени, разнообразие и 
качество при продажбите на дребно.

Or. en

Изменение 232
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Съображение 39
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(39) Редно е да се очаква, че 
засилената конкуренция на единния 
пазар ще доведе с времето до 
намаляване на специфичното за 
сектора регулиране, основано на 
пазарен анализ. Реалистично е 
доизграждането на единния пазар да 
доведе до по-ефективна конкуренция 
на съответните пазари, а 
последващото прилагане на 
конкурентното право се приема все 
по-уверено като достатъчно да 
гарантира доброто функциониране на 
пазара. С цел осигуряване на правна 
яснота и предсказуемост на 
регулаторните подходи в отделните 
държави, следва да се определят ясни 
и обвързващи критерии за това как се 
преценява дали даден пазар все още 
оправдава налагането на регулаторни 
задължения ex ante, като определящи 
фактори са сроковете, в които биват 
решавани блокиращите проблеми и 
перспективите за конкуренцията, 
особено за конкуренцията при 
инфраструктурата и условията за 
конкуренция на пазара на дребно въз 
основа на параметри като цени, 
разнообразие и качество, които 
действително вълнуват крайните 
ползватели и са от значение за 
конкурентоспособността на ЕС на 
световните пазари. Това би трябвало 
да подпомогне следващите 
преразглеждания на списъка с пазари, 
при които е възможно регулиране ex 
ante, и да спомогне за това 
националните регулатори да се 
съсредоточат по един съгласуван 
начин върху случаите, в които 
конкуренцията все още не е 
ефективна. Създаването на истински 
единен пазар на електронните 
съобщителни услуги може освен това 
да повлияе на географския обхват на 

заличава се
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пазарите, едновременно за целите на 
специфичното за сектора регулиране, 
основано на принципите на 
конкуренцията, и за прилагането на 
самото конкурентно право.

Or. en

Изменение 233
Джайлс Чичестър

Предложение за регламент
Съображение 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39) Редно е да се очаква, че 
засилената конкуренция на единния 
пазар ще доведе с времето до 
намаляване на специфичното за 
сектора регулиране, основано на 
пазарен анализ. Реалистично е 
доизграждането на единния пазар да 
доведе до по-ефективна конкуренция 
на съответните пазари, а 
последващото прилагане на 
конкурентното право се приема все 
по-уверено като достатъчно да 
гарантира доброто функциониране на 
пазара. С цел осигуряване на правна 
яснота и предсказуемост на 
регулаторните подходи в отделните 
държави, следва да се определят ясни 
и обвързващи критерии за това как се 
преценява дали даден пазар все още 
оправдава налагането на регулаторни 
задължения ex ante, като определящи 
фактори са сроковете, в които биват 
решавани блокиращите проблеми и 
перспективите за конкуренцията, 
особено за конкуренцията при 
инфраструктурата и условията за 
конкуренция на пазара на дребно въз 
основа на параметри като цени, 
разнообразие и качество, които 
действително вълнуват крайните 

заличава се
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ползватели и са от значение за 
конкурентоспособността на ЕС на 
световните пазари. Това би трябвало 
да подпомогне следващите 
преразглеждания на списъка с пазари, 
при които е възможно регулиране ex 
ante, и да спомогне за това 
националните регулатори да се 
съсредоточат по един съгласуван 
начин върху случаите, в които 
конкуренцията все още не е 
ефективна. Създаването на истински 
единен пазар на електронните 
съобщителни услуги може освен това 
да повлияе на географския обхват на 
пазарите, едновременно за целите на 
специфичното за сектора регулиране, 
основано на принципите на 
конкуренцията, и за прилагането на 
самото конкурентно право.

Or. en

Изменение 234
Франческо Де Анджелис

Предложение за регламент
Съображение 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39) Редно е да се очаква, че 
засилената конкуренция на единния 
пазар ще доведе с времето до 
намаляване на специфичното за 
сектора регулиране, основано на 
пазарен анализ. Реалистично е 
доизграждането на единния пазар да 
доведе до по-ефективна конкуренция 
на съответните пазари, а 
последващото прилагане на 
конкурентното право се приема все 
по-уверено като достатъчно да 
гарантира доброто функциониране на 
пазара. С цел осигуряване на правна 
яснота и предсказуемост на 

заличава се
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регулаторните подходи в отделните 
държави, следва да се определят ясни 
и обвързващи критерии за това как се 
преценява дали даден пазар все още 
оправдава налагането на регулаторни 
задължения ex ante, като определящи 
фактори са сроковете, в които биват 
решавани блокиращите проблеми и 
перспективите за конкуренцията, 
особено за конкуренцията при 
инфраструктурата и условията за 
конкуренция на пазара на дребно въз 
основа на параметри като цени, 
разнообразие и качество, които 
действително вълнуват крайните 
ползватели и са от значение за 
конкурентоспособността на ЕС на 
световните пазари. Това би трябвало 
да подпомогне следващите 
преразглеждания на списъка с пазари, 
при които е възможно регулиране ex 
ante, и да спомогне за това 
националните регулатори да се 
съсредоточат по един съгласуван 
начин върху случаите, в които 
конкуренцията все още не е 
ефективна. Създаването на истински 
единен пазар на електронните 
съобщителни услуги може освен това 
да повлияе на географския обхват на 
пазарите, едновременно за целите на 
специфичното за сектора регулиране, 
основано на принципите на 
конкуренцията, и за прилагането на 
самото конкурентно право.

Or. en

Обосновка

За да се предотврати негативното въздействие върху крайните ползватели е 
необходимо да се избягва отслабването на правилата за конкурентоспособност в 
държавите членки.

Изменение 235
Кристиян Елер
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Предложение за регламент
Съображение 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 236
Сабине Ферхайен, Дорис Пак
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Предложение за регламент
Съображение 42

Текст, предложен от Комисията Изменение

(42) В случаите, когато разпоредбите 
в глави 4 и 5 на настоящия регламент 
разглеждат въпроси, свързани с 
крайните ползватели, тези 
разпоредби следва да се прилагат не 
само по отношение на 
потребителите, но и към други 
крайни ползватели, главно 
микропредприятия. По тяхно искане, 
крайните ползватели, различни от 
потребителите, следва да разполагат 
с възможността в индивидуални 
договори да договарят различни 
условия.

заличава се

Or. en

Изменение 237
Петра Камереверт

Предложение за регламент
Съображение 42

Текст, предложен от Комисията Изменение

(42) В случаите, когато разпоредбите 
в глави 4 и 5 на настоящия регламент 
разглеждат въпроси, свързани с 
крайните ползватели, тези 
разпоредби следва да се прилагат не 
само по отношение на 
потребителите, но и към други 
крайни ползватели, главно 
микропредприятия. По тяхно искане, 
крайните ползватели, различни от 
потребителите, следва да разполагат 
с възможността в индивидуални 
договори да договарят различни 
условия.

заличава се

Or. de
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Изменение 238
Петра Камереверт

Предложение за регламент
Съображение 45

Текст, предложен от Комисията Изменение

(45) Интернет се разви през последните 
десетилетия като отворена платформа за 
иновации с лесен достъп за крайните 
ползватели, доставчиците на 
съдържание и приложения и 
доставчиците на интернет. 
Съществуващата регулаторна рамка на 
ЕС цели да гарантира на крайните 
ползватели достъпа до информация и 
възможността да я разпространяват или 
да ползват приложения и услуги по свой 
избор. Обаче докладът на Органа на 
европейските регулатори в областта на 
електронните съобщения (ОЕРЕС) 
относно практиките при управлението 
на трафика, публикуван през май 2012 
г., и поръчаното от Изпълнителната 
агенция за потребителите и 
здравеопазването проучване относно 
функционирането на пазара за достъп до 
интернет и предоставяне на интернет 
услуги от гледната точка на 
потребителите, публикувано през 
декември 2012 г., показват, че 
значителен брой крайни ползватели са 
засегнати от някои практики за 
управление на трафика, които блокират 
или забавят специфични приложения. 
Тези тенденции изискват ясни правила 
на равнище ЕС, за да се запази 
отвореният характер на интернет и да се 
избегне разпокъсването на единния 
пазар от мерките на отделни държави 
членки.

(45) Интернет се разви през последните 
десетилетия като отворена платформа за 
иновации с лесен достъп за крайните 
ползватели, доставчиците на
съдържание и приложения и 
доставчиците на интернет. Принципът 
на равното третиране и 
недопускането на дискриминация при 
преноса на пакетите от данни, 
независимо от съдържание, услуга, 
приложение, произход или цел, трябва 
да бъдат осигурявани на цялата 
територия на ЕС посредством 
законодателни мерки, за да се 
гарантира в дългосрочен план, че 
всеки потребител на интернет услуги 
по принцип има достъп до всяко 
съдържание, услуга или приложение в 
интернет, или може сам да ги 
предлага. Операторите на мрежи за 
достъп до интернет са обхванати от 
общовалидно задължение за пренос на 
пакети от данни, при което те 
предоставят на потребителите 
преносни услуги с подходящо ниво на 
качество независимо от произхода и 
целта или от съдържанието, 
услугите и приложенията, които
трябва да бъдат пренасяни. Това ниво 
на качество следва да се 
усъвършенства постоянно, следвайки 
технологичния напредък. Откритият 
и свободен от дискриминация 
характер на интернет е основният 
движещ фактор за иновации и 
икономическа ефективност. Тези 
основни характеристики служат за 
запазване на свободата и 
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многообразието от мнения, на 
медиите и на културата.
Съществуващата регулаторна рамка на 
ЕС цели да гарантира на крайните 
ползватели достъпа до информация и 
възможността да я разпространяват или 
да ползват приложения и услуги по свой 
избор. Обаче докладът на Органа на 
европейските регулатори в областта на 
електронните съобщения (ОЕРЕС) 
относно практиките при управлението 
на трафика, публикуван през май 2012 
г., и поръчаното от Изпълнителната 
агенция за потребителите и 
здравеопазването проучване относно 
функционирането на пазара за достъп до 
интернет и предоставяне на интернет 
услуги от гледната точка на 
потребителите, публикувано през 
декември 2012 г., показват, че 
значителен брой крайни ползватели са 
засегнати от някои практики за 
управление на трафика, които блокират 
или забавят специфични приложения. 
Тези тенденции изискват ясни правила 
на равнище ЕС, за да се запази 
отвореният характер на интернет и да се 
избегне разпокъсването на единния 
пазар от мерките на отделни държави 
членки. Разработването на други 
продукти и услуги не трябва да оказва 
неблагоприятно влияние върху 
работещия изключително на 
принципа за полагане на максимални 
усилия открит интернет или да 
възпрепятства усъвършенстването 
му.

Or. de

Изменение 239
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Съображение 45
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(45) Интернет се разви през последните 
десетилетия като отворена платформа за 
иновации с лесен достъп за крайните 
ползватели, доставчиците на 
съдържание и приложения и 
доставчиците на интернет. 
Съществуващата регулаторна рамка на 
ЕС цели да гарантира на крайните 
ползватели достъпа до информация и 
възможността да я разпространяват или 
да ползват приложения и услуги по свой 
избор. Обаче докладът на Органа на 
европейските регулатори в областта на 
електронните съобщения (ОЕРЕС) 
относно практиките при управлението 
на трафика, публикуван през май 
2012 г., и поръчаното от 
Изпълнителната агенция за 
потребителите и здравеопазването 
проучване относно функционирането на 
пазара за достъп до интернет и 
предоставяне на интернет услуги от 
гледната точка на потребителите, 
публикувано през декември 2012 г., 
показват, че значителен брой крайни 
ползватели са засегнати от някои 
практики за управление на трафика, 
които блокират или забавят специфични 
приложения. Тези тенденции изискват 
ясни правила на равнище ЕС, за да се 
запази отвореният характер на интернет 
и да се избегне разпокъсването на 
единния пазар от мерките на отделни 
държави членки.

(45) Интернет се разви през последните 
десетилетия като отворена платформа за 
иновации с лесен достъп за крайните 
ползватели, доставчиците на 
съдържание и приложения и 
доставчиците на интернет. 
Съществуващата регулаторна рамка на 
ЕС цели да гарантира на крайните 
ползватели достъпа до информация и 
възможността да я разпространяват или 
да ползват приложения и услуги по свой 
избор. Обаче докладът на Органа на 
европейските регулатори в областта на 
електронните съобщения (ОЕРЕС) 
относно практиките при управлението 
на трафика, публикуван през май 
2012 г., и поръчаното от 
Изпълнителната агенция за 
потребителите и здравеопазването 
проучване относно функционирането на 
пазара за достъп до интернет и 
предоставяне на интернет услуги от 
гледната точка на потребителите, 
публикувано през декември 2012 г., 
показват, че значителен брой крайни 
ползватели са засегнати от някои 
практики за управление на трафика, 
които блокират или забавят специфични 
приложения. Тези тенденции изискват 
ясни правила на равнище ЕС, за да се 
запази отвореният характер на интернет 
и да се избегне разпокъсването на 
единния пазар от мерките на отделни 
държави членки. И наистина, както 
гласи Резолюция № 2011/2866 на 
Европейския парламент от 17 
ноември 2011 г. относно отворено и 
неутрално интернет пространство в 
Европа, отвореният характер на 
интернет е ключов двигател на 
конкурентоспособността, 
икономическия растеж, социалното 
развитие и иновациите, което води до 
забележителни равнища на развитие 
на онлайн приложенията, 
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съдържанието и услугите, и по този 
начин — до увеличаване на 
предлагането и търсенето на 
съдържание и услуги, и го превърна в 
жизнено важен ускорител на 
безплатното разпространение на 
знания, идеи и информация, 
включително в държави, където 
достъпът до независими медии е 
ограничен;

Or. en

Изменение 240
Маритйе Схаке, Надя Хирш

Предложение за регламент
Съображение 45

Текст, предложен от Комисията Изменение

(45) Интернет се разви през последните 
десетилетия като отворена платформа за 
иновации с лесен достъп за крайните 
ползватели, доставчиците на 
съдържание и приложения и 
доставчиците на интернет. 
Съществуващата регулаторна рамка на 
ЕС цели да гарантира на крайните 
ползватели достъпа до информация и 
възможността да я разпространяват или 
да ползват приложения и услуги по свой 
избор. Обаче докладът на Органа на 
европейските регулатори в областта на 
електронните съобщения (ОЕРЕС) 
относно практиките при управлението 
на трафика, публикуван през май 
2012 г., и поръчаното от 
Изпълнителната агенция за 
потребителите и здравеопазването 
проучване относно функционирането на 
пазара за достъп до интернет и 
предоставяне на интернет услуги от 
гледната точка на потребителите, 
публикувано през декември 2012 г., 
показват, че значителен брой крайни 

(45) Интернет се разви през последните 
десетилетия като отворена платформа за 
иновации с лесен достъп за крайните 
ползватели, доставчиците на 
съдържание и приложения и 
доставчиците на интернет. Ключовият 
двигател на безпрецедентните 
иновации и икономическа дейност в 
ерата на цифровизацията е фактът, 
че целият интернет трафик се 
третира равностойно, без проява на 
дискриминация, ограничение или 
намеса, независимо от подателя, 
получателя, вида, съдържанието, 
устройството, услугата или 
приложението; спазва се и 
принципът на неутралност на 
мрежата. Съществуващата 
регулаторна рамка на ЕС цели да 
гарантира на крайните ползватели 
достъпа до информация и възможността 
да я разпространяват или да ползват 
приложения и услуги по свой избор. 
Обаче докладът на Органа на 
европейските регулатори в областта на 
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ползватели са засегнати от някои 
практики за управление на трафика, 
които блокират или забавят специфични 
приложения. Тези тенденции изискват 
ясни правила на равнище ЕС, за да се 
запази отвореният характер на интернет 
и да се избегне разпокъсването на 
единния пазар от мерките на отделни 
държави членки.

електронните съобщения (ОЕРЕС) 
относно практиките при управлението 
на трафика, публикуван през май 
2012 г., и поръчаното от 
Изпълнителната агенция за 
потребителите и здравеопазването 
проучване относно функционирането на 
пазара за достъп до интернет и 
предоставяне на интернет услуги от 
гледната точка на потребителите, 
публикувано през декември 2012 г., 
показват, че значителен брой крайни 
ползватели са засегнати от някои 
практики за управление на трафика, 
които блокират или забавят специфични 
приложения. Тези тенденции изискват 
ясни правила, за да бъде узаконен 
принципът на неутралност на 
мрежата на равнище ЕС, за да се 
запази отвореният характер на интернет 
и да се избегне разпокъсването на 
единния пазар от мерките на отделни 
държави членки.

Or. en

Изменение 241
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Съображение 45

Текст, предложен от Комисията Изменение

(45) Интернет се разви през последните 
десетилетия като отворена платформа за 
иновации с лесен достъп за крайните 
ползватели, доставчиците на 
съдържание и приложения и 
доставчиците на интернет. 
Съществуващата регулаторна рамка на 
ЕС цели да гарантира на крайните 
ползватели достъпа до информация и 
възможността да я разпространяват или 
да ползват приложения и услуги по свой 
избор. Обаче докладът на Органа на 

(45) Интернет се разви през последните 
десетилетия като отворена платформа за 
иновации с лесен достъп за крайните 
ползватели, доставчиците на 
съдържание и приложения и 
доставчиците на интернет. Отвореният 
достъп и недискриминационният 
характер на интернет имат основна 
движеща роля за иновациите и 
икономическата ефикасност, но също 
и за защита на свободата и 
плурализма на медиите, както и за 
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европейските регулатори в областта на 
електронните съобщения (ОЕРЕС) 
относно практиките при управлението 
на трафика, публикуван през май 
2012 г., и поръчаното от 
Изпълнителната агенция за 
потребителите и здравеопазването 
проучване относно функционирането на 
пазара за достъп до интернет и 
предоставяне на интернет услуги от 
гледната точка на потребителите, 
публикувано през декември 2012 г., 
показват, че значителен брой крайни 
ползватели са засегнати от някои 
практики за управление на трафика, 
които блокират или забавят специфични 
приложения. Тези тенденции изискват 
ясни правила на равнище ЕС, за да се 
запази отвореният характер на интернет 
и да се избегне разпокъсването на 
единния пазар от мерките на отделни 
държави членки.

културното разнообразие.
Съществуващата регулаторна рамка на 
ЕС цели да гарантира на крайните 
ползватели достъпа до информация и 
възможността да я разпространяват или 
да ползват приложения и услуги по свой 
избор. Обаче докладът на Органа на 
европейските регулатори в областта на 
електронните съобщения (ОЕРЕС) 
относно практиките при управлението 
на трафика, публикуван през май 
2012 г., и поръчаното от 
Изпълнителната агенция за 
потребителите и здравеопазването 
проучване относно функционирането на 
пазара за достъп до интернет и 
предоставяне на интернет услуги от 
гледната точка на потребителите, 
публикувано през декември 2012 г., 
показват, че значителен брой крайни 
ползватели са засегнати от някои 
практики за управление на трафика, 
които блокират или забавят специфични 
приложения. Тези тенденции изискват 
ясни правила на равнище ЕС, за да се 
запази отвореният характер на интернет 
и да се избегне разпокъсването на 
единния пазар от мерките на отделни 
държави членки. Развитието на 
специализирани услуги или трафик, 
предлагащи гарантирано качество на 
услугата, не следва да ограничават 
отворения интернет достъп, който е 
резултат от „максимални усилия“. 
Отвореният интернет достъп 
трябва да остане норма, а не 
изключение.

Or. fr

Изменение 242
Иво Белет

Предложение за регламент
Съображение 45



PE524.835v01-00 92/245 AM\1012835BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

(45) Интернет се разви през последните 
десетилетия като отворена платформа за 
иновации с лесен достъп за крайните 
ползватели, доставчиците на 
съдържание и приложения и 
доставчиците на интернет. 
Съществуващата регулаторна рамка на 
ЕС цели да гарантира на крайните 
ползватели достъпа до информация и 
възможността да я разпространяват или 
да ползват приложения и услуги по свой 
избор. Обаче докладът на Органа на 
европейските регулатори в областта на 
електронните съобщения (ОЕРЕС) 
относно практиките при управлението 
на трафика, публикуван през май 
2012 г., и поръчаното от 
Изпълнителната агенция за 
потребителите и здравеопазването 
проучване относно функционирането на 
пазара за достъп до интернет и 
предоставяне на интернет услуги от 
гледната точка на потребителите, 
публикувано през декември 2012 г., 
показват, че значителен брой крайни 
ползватели са засегнати от някои 
практики за управление на трафика, 
които блокират или забавят специфични 
приложения. Тези тенденции изискват 
ясни правила на равнище ЕС, за да се 
запази отвореният характер на интернет 
и да се избегне разпокъсването на 
единния пазар от мерките на отделни 
държави членки.

(45) Интернет се разви през последните 
десетилетия като отворена платформа за 
иновации с лесен достъп за крайните 
ползватели, доставчиците на 
съдържание и приложения и 
доставчиците на интернет.
Отвореността и 
недискриминационните 
характеристики на интернет са 
ключови двигатели на иновациите, 
икономическата ефективност, а 
също и средство за защита на 
свободата на медиите, плурализма на 
медиите и културното многообразие.
Съществуващата регулаторна рамка на 
ЕС цели да гарантира на крайните 
ползватели достъпа до информация и 
възможността да я разпространяват или 
да ползват приложения и услуги по свой 
избор. Обаче докладът на Органа на 
европейските регулатори в областта на 
електронните съобщения (ОЕРЕС) 
относно практиките при управлението 
на трафика, публикуван през май 
2012 г., и поръчаното от 
Изпълнителната агенция за 
потребителите и здравеопазването 
проучване относно функционирането на
пазара за достъп до интернет и 
предоставяне на интернет услуги от 
гледната точка на потребителите, 
публикувано през декември 2012 г., 
показват, че значителен брой крайни 
ползватели са засегнати от някои 
практики за управление на трафика, 
които блокират или забавят специфични 
приложения, като рискът от тези 
практики е особено висок за 
вертикално интегрираните 
дружества. Тези тенденции изискват 
ясни правила на равнище ЕС, за да се 
запази отвореният характер на интернет 
и да се избегне разпокъсването на 
единния пазар от мерките на отделни 
държави членки.



AM\1012835BG.doc 93/245 PE524.835v01-00

BG

Or. en

Изменение 243
Катрин Тротман, Патриция Тоя, Тереса Риера Мадурей, Димитриос Друцас, Едит 
Херцог

Предложение за регламент
Съображение 45

Текст, предложен от Комисията Изменение

(45) Интернет се разви през последните 
десетилетия като отворена платформа за 
иновации с лесен достъп за крайните 
ползватели, доставчиците на 
съдържание и приложения и 
доставчиците на интернет. 
Съществуващата регулаторна рамка на 
ЕС цели да гарантира на крайните 
ползватели достъпа до информация и 
възможността да я разпространяват или 
да ползват приложения и услуги по свой 
избор. Обаче докладът на Органа на 
европейските регулатори в областта на 
електронните съобщения (ОЕРЕС) 
относно практиките при управлението 
на трафика, публикуван през май 
2012 г., и поръчаното от 
Изпълнителната агенция за 
потребителите и здравеопазването 
проучване относно функционирането на 
пазара за достъп до интернет и 
предоставяне на интернет услуги от 
гледната точка на потребителите, 
публикувано през декември 2012 г., 
показват, че значителен брой крайни 
ползватели са засегнати от някои 
практики за управление на трафика, 
които блокират или забавят специфични 
приложения. Тези тенденции изискват 
ясни правила на равнище ЕС, за да се 
запази отвореният характер на интернет 
и да се избегне разпокъсването на 
единния пазар от мерките на отделни 
държави членки.

(45) Интернет се разви през последните 
десетилетия като отворена платформа за 
иновации с лесен достъп за крайните 
ползватели, доставчиците на 
съдържание и приложения и 
доставчиците на интернет. 
Съществуващата регулаторна рамка на 
ЕС цели да гарантира на крайните
ползватели достъпа до информация и 
възможността да я разпространяват или 
да ползват приложения и услуги по свой 
избор. Тази възможност се гарантира 
в най-пълна степен, когато всички 
видове трафик се третират еднакво 
от обществените доставчици на 
електронни комуникации. Обаче 
докладът на Органа на европейските 
регулатори в областта на електронните 
съобщения (ОЕРЕС) относно 
практиките при управлението на 
трафика, публикуван през май 2012 г., и 
поръчаното от Изпълнителната агенция 
за потребителите и здравеопазването 
проучване относно функционирането на 
пазара за достъп до интернет и 
предоставяне на интернет услуги от 
гледната точка на потребителите, 
публикувано през декември 2012 г., 
показват, че значителен брой крайни 
ползватели са засегнати от някои 
практики за управление на трафика, 
които блокират или забавят специфични 
приложения. Тези тенденции изискват 
ясни правила на равнище ЕС, за да се 
запази отвореният характер на интернет 
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и да се избегне разпокъсването на 
единния пазар от мерките на отделни 
държави членки.

Or. en

Изменение 244
Патриция Тоя

Предложение за регламент
Съображение 45

Текст, предложен от Комисията Изменение

(45) Интернет се разви през последните 
десетилетия като отворена платформа за 
иновации с лесен достъп за крайните 
ползватели, доставчиците на 
съдържание и приложения и 
доставчиците на интернет. 
Съществуващата регулаторна рамка на 
ЕС цели да гарантира на крайните 
ползватели достъпа до информация и 
възможността да я разпространяват или 
да ползват приложения и услуги по свой 
избор. Обаче докладът на Органа на 
европейските регулатори в областта на 
електронните съобщения (ОЕРЕС) 
относно практиките при управлението 
на трафика, публикуван през 
май 2012 г., и поръчаното от 
Изпълнителната агенция за 
потребителите и здравеопазването 
проучване относно функционирането на 
пазара за достъп до интернет и -
предоставяне на интернет услуги от 
гледната точка на потребителите, 
публикувано през декември 2012 г., 
показват, че значителен брой крайни 
ползватели са засегнати от някои 
практики за управление на трафика, 
които блокират или забавят специфични 
приложения. Тези тенденции изискват 
ясни правила на равнище ЕС, за да се 
запази отвореният характер на интернет 
и да се избегне разпокъсването на 
единния пазар от мерките на отделни 

(45) Интернет се разви през последните 
десетилетия като отворена платформа за 
иновации с лесен достъп за крайните 
ползватели, доставчиците на 
съдържание и приложения и 
доставчиците на интернет. 
Съществуващата регулаторна рамка на 
ЕС цели да гарантира на крайните 
ползватели достъпа до данни и
информация и възможността да ги
разпространяват или да ползват 
приложения и услуги по свой избор. 
Обаче докладът на Органа на 
европейските регулатори в областта на 
електронните съобщения (ОЕРЕС) 
относно практиките при управлението 
на трафика, публикуван през 
май 2012 г., и поръчаното от 
Изпълнителната агенция за 
потребителите и здравеопазването 
проучване относно функционирането на 
пазара за достъп до интернет и -
предоставяне на интернет услуги от 
гледната точка на потребителите, 
публикувано през декември 2012 г., 
показват, че значителен брой крайни 
ползватели са засегнати от някои 
практики за управление на трафика, 
които блокират или забавят специфични 
приложения. Тези тенденции изискват 
ясни правила на равнище ЕС, за да се 
запази отвореният характер на интернет 
и да се избегне разпокъсването на 
единния пазар от мерките на отделни 
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държави членки. държави членки.

Or. it

Изменение 245
Петра Камереверт

Предложение за регламент
Съображение 46

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(46) Правото на крайните ползватели 
да имат достъп до и да разпространяват 
информация и съдържание, да работят с 
приложения и да ползват услуги по 
техен избор зависи от спазването на 
съответното европейско и национално 
законодателство.

Or. de

Изменение 246
Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Съображение 46

Текст, предложен от Комисията Изменение

(46) Свободата на крайните ползватели 
да имат достъп до и да разпространяват 
информация, както и законно 

(46) Свободата на крайните ползватели 
да имат достъп до и да разпространяват 
информация, както и законно 



PE524.835v01-00 96/245 AM\1012835BG.doc

BG

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

съдържание, да работят с приложения и 
да ползват услуги по техен избор зависи 
от спазването на съответното 
европейско и национално 
законодателство. Настоящият регламент 
определя граници за всякакви 
ограничения на тази свобода от страна 
на доставчиците на обществени 
електронни съобщителни услуги, но без 
да се засягат други разпоредби от 
законодателството на ЕС, включително 
тези относно авторското право, 
Директива 1995/46, Директива 
2002/58 и Директива 2000/31/ЕО.

Or. en

Изменение 247
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Съображение 46

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(46) Свободата на крайните ползватели 
да имат достъп до и да разпространяват 
информация и съдържание, да работят с 
приложения и да ползват услуги по 
техен избор зависи от спазването на 
съответното европейско и национално 
законодателство. Настоящият регламент 
определя граници за всякакви 
ограничения на тази свобода от страна 
на доставчиците на обществени 
електронни съобщителни услуги, но без 
да се засягат други разпоредби от 
законодателството на ЕС, включително 
тези относно авторското право, 
Директива 1995/46, Директива 
2002/58 и Директива 2000/31/ЕО.

Or. en
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Обосновка

Позоваването на Директива 1995/46 и Директива 2002/58 определят границите на 
управлението на трафика от гледна точка на защитата на данните и 
неприкосновеността на личния живот.

Изменение 248
Андраш Дюрк

Предложение за регламент
Съображение 46a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(46а) Хартата на основните права на 
Европейския съюз изисква в 
законодателството да бъдат 
предвидени мерки срещу 
ограниченията по отношение на 
зачитането на личния живот, 
правото на поверителност на 
комуникациите, правото на защита 
на данните или свободата на 
получаване или разпространяване на 
информация, и да се зачита 
същината на тези права и свободи. 
Съдебната практика на ЕС по 
отношение на следенето или 
филтрирането на електронните 
комуникации потвърждава, че 
налагането на задължение върху 
доставчик на електронни 
съобщителни услуги безразборно да 
следи съобщенията представлява не 
само сериозно нарушение на 
свободата на доставчика да извършва 
своята търговска дейност, но също 
така нарушава основните права на 
потребителите на този доставчик. 
Следователно всяка схема, включваща 
наблюдение над съобщенията или 
услугите, следва или да бъде изрично 
предвидена в законодателството на 
ЕС, или в националното 
законодателство в съответствие 
правото на Съюза, или — ако се 



PE524.835v01-00 98/245 AM\1012835BG.doc

BG

основава на доброволно споразумение 
— следва да подлежи на 
предварителен преглед от страна на 
съда.

Or. en

Изменение 249
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Съображение 46a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(46а) Недискриминацията по 
отношение на информацията на етап 
изпращане, предаване и получаване е 
необходима за насърчаване на 
иновациите и премахване на 
пречките за навлизане, както посочва 
Европейският парламент в своя 
доклад за изпълнението относно 
регулаторната рамка в областта на 
електронните комуникации 
2013/2080;

Or. en

Изменение 250
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Съображение 46б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(46б) Потенциалното 
антиконкурентно и 
дискриминационно поведение при 
управлението на трафика би 
противоречало на принципа за 
неутралност на мрежата и 
откритата интернет мрежа и 
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следователно следва да бъде 
предотвратено, както посочва и 
Европейският парламент в доклада 
2013/2080, изготвен по собствена 
инициатива;

Or. en

Изменение 251
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Съображение 46в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(46в) Според Резолюция № 2011/2866 
на Европейския парламент от 17 
ноември 2011 г. относно отворено и 
неутрално интернет пространство в 
Европа и Резолюция № 2012/2094 от 
11 декември 2012 г. относно 
Стратегия за цифрова свобода в 
рамките на външната политика на 
ЕС, доставчиците на интернет 
услуги не следва да блокират, 
дискриминират, нарушават или 
намаляват способността на всяко 
лице да използва услуга за достъп до, 
ползване, изпращане, постване, 
получаване или предлагане на каквото 
и да е съдържание, приложение или 
услуга, избрани от него, независимо 
от източника или получателя.

Or. en

Изменение 252
Петра Камереверт

Предложение за регламент
Съображение 47
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(47) В един отворен интернет, 
доставчиците на обществени 
електронни съобщителни услуги следва, 
в рамките на договорно установени 
ограничения на обема от данни и 
скорости на услуги за интернет 
достъп, да не блокират, забавят, 
влошават качеството или налагат 
ограничения на определено съдържание, 
приложения или услуги, или на 
конкретни части от тях, освен в 
случаите на ограничен брой разумни 
мерки за управление на трафика. 
Подобни мерки следва да бъдат 
прозрачни, пропорционални и 
недискриминационни. Разумното 
управление на трафика обхваща 
предотвратяването или 
възпрепятстването на тежки 
престъпления, включително 
доброволни действия на 
доставчиците да попречат на 
достъпа до и разпространението на 
детска порнография. Свеждането до 
минимум на последствията от 
претоварването на мрежата следва 
да се смята за разумно действие, при 
условие че претоварването на 
мрежата е временно или при 
изключителни обстоятелства.

(47) В един отворен интернет, 
доставчиците на обществени 
електронни съобщителни услуги не 
могат да изтриват, блокират, забавят, 
влошават качеството или налагат 
ограничения на определено съдържание, 
приложения или услуги или на 
конкретни части от тях, освен в 
случаите на ясно определен в 
настоящия регламент и обосноваван 
за всеки отделен случай брой разумни 
мерки за управление на трафика. 
Подобни мерки трябва да бъдат 
прозрачни, необходими и
пропорционални.

Or. de

Изменение 253
Едит Херцог

Предложение за регламент
Съображение 47

Текст, предложен от Комисията Изменение

(47) В един отворен интернет, 
доставчиците на обществени 

(47) В един отворен интернет, 
доставчиците на обществени 
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електронни съобщителни услуги следва, 
в рамките на договорно установени 
ограничения на обема от данни и 
скорости на услуги за интернет достъп, 
да не блокират, забавят, влошават 
качеството или налагат ограничения на 
определено съдържание, приложения 
или услуги, или на конкретни части от 
тях, освен в случаите на ограничен брой 
разумни мерки за управление на 
трафика. Подобни мерки следва да 
бъдат прозрачни, пропорционални и 
недискриминационни. Разумното 
управление на трафика обхваща 
предотвратяването или 
възпрепятстването на тежки 
престъпления, включително
доброволни действия на 
доставчиците да попречат на 
достъпа до и разпространението на 
детска порнография. Свеждането до
минимум на последствията от 
претоварването на мрежата следва да се
смята за разумно действие, при 
условие че претоварването на 
мрежата е временно или при 
изключителни обстоятелства.

електронни съобщителни услуги следва, 
в рамките на договорно установени 
ограничения на обема от данни и 
скорости на услуги за интернет достъп, 
да не блокират, забавят, влошават 
качеството или налагат ограничения на 
определено съдържание, приложения 
или услуги, или на конкретни части от 
тях, освен в случаите на ограничен брой 
разумни мерки за управление на 
трафика. Подобни мерки следва да 
бъдат уместни, ефективни, прозрачни, 
пропорционални и 
недискриминационни, и в 
съответствие със съществуващото 
законодателство, включително, наред 
с другото, за неприкосновеността на 
личния живот и защитата на 
данните. Запазването на целостта и 
сигурността на мрежата и 
свеждането до минимум на 
последствията от претоварването на 
мрежата чрез мерки за управление на 
трафика следва да се смятат за 
разумно действие, при условие че то е 
временно или при изключителни 
обстоятелства, и при условие че 
еквивалентните видове трафик се 
третират по един и същи начин.

Or. en

Обосновка

The language ‘and the general characteristics of the service’ could be misused as a loophole 
to offer products to consumers which do not in fact enable them to access and use the content, 
applications and services of their choice on the Internet. The only limitations to the open 
Internet, bar reasonable traffic management, should concern data volumes and speeds.The 
scope of what is deemed reasonable traffic management should also be more clearly 
caveated, in line with BEREC and EDPS guidance, to reflect notably the acceptable use of 
traffic management to handle genuine network security and congestion problems as they 
arise, and in full respect of data protection and privacy.

Изменение 254
Катрин Тротман, Димитриос Друцас, Едит Херцог
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Предложение за регламент
Съображение 47

Текст, предложен от Комисията Изменение

(47) В един отворен интернет, 
доставчиците на обществени 
електронни съобщителни услуги следва, 
в рамките на договорно установени 
ограничения на обема от данни и 
скорости на услуги за интернет достъп, 
да не блокират, забавят, влошават 
качеството или налагат ограничения на 
определено съдържание, приложения 
или услуги, или на конкретни части от 
тях, освен в случаите на ограничен брой 
разумни мерки за управление на 
трафика. Подобни мерки следва да 
бъдат прозрачни, пропорционални и 
недискриминационни. Разумното 
управление на трафика обхваща 
предотвратяването или 
възпрепятстването на тежки 
престъпления, включително 
доброволни действия на 
доставчиците да попречат на 
достъпа до и разпространението на 
детска порнография. Свеждането до 
минимум на последствията от 
претоварването на мрежата следва да се 
смята за разумно действие, при условие 
че претоварването на мрежата е 
временно или при изключителни 
обстоятелства.

(47) В един отворен интернет, 
доставчиците на обществени 
електронни съобщителни услуги следва, 
в рамките на договорно установени 
ограничения на обема от данни и 
скорости на услуги за интернет достъп и 
общите характеристики на услугата, 
да не блокират, забавят, влошават 
качеството или налагат ограничения на 
определено съдържание, приложения 
или услуги, или на конкретни части от 
тях, освен в случаите на ограничен брой 
разумни мерки за управление на 
трафика. Подобни мерки следва да 
бъдат прозрачни, пропорционални и 
недискриминационни. Свеждането до 
минимум на последствията от 
претоварването на мрежата следва да се 
смята за разумно действие, при условие 
че претоварването на мрежата е 
временно или при изключителни 
обстоятелства, и ако при поискване от 
компетентните национални органи, 
доставчикът може да демонстрира, 
че равното третиране на трафика би 
било значително по-малко ефективно.

Когато доставчик на електронни 
комуникации вземе подобни мерки, 
той следва да информира 
засегнатите доставчици на 
съдържание, приложения и услуги.

Or. en

Изменение 255
Шон Кели
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Предложение за регламент
Съображение 47

Текст, предложен от Комисията Изменение

(47) В един отворен интернет, 
доставчиците на обществени 
електронни съобщителни услуги следва, 
в рамките на договорно установени 
ограничения на обема от данни и 
скорости на услуги за интернет достъп, 
да не блокират, забавят, влошават 
качеството или налагат ограничения на 
определено съдържание, приложения 
или услуги, или на конкретни части от 
тях, освен в случаите на ограничен брой 
разумни мерки за управление на 
трафика. Подобни мерки следва да 
бъдат прозрачни, пропорционални и 
недискриминационни. Разумното 
управление на трафика обхваща 
предотвратяването или 
възпрепятстването на тежки 
престъпления, включително доброволни 
действия на доставчиците да попречат 
на достъпа до и разпространението на 
детска порнография. Свеждането до 
минимум на последствията от 
претоварването на мрежата следва да се
смята за разумно действие, при 
условие че претоварването на 
мрежата е временно или при 
изключителни обстоятелства.

(47) В един отворен интернет, 
доставчиците на обществени 
електронни съобщителни услуги следва, 
в рамките на договорно установени 
ограничения на обема от данни и 
скорости на услуги за интернет достъп, 
да не блокират, забавят, влошават 
качеството или налагат ограничения на 
определено съдържание, приложения 
или услуги, или на конкретни части от 
тях, освен в случаите на ограничен брой 
разумни мерки за управление на 
трафика. Подобни мерки следва да 
бъдат ефективни, целесъобразни,
прозрачни, пропорционални и 
недискриминационни и в 
съответствие със съществуващото 
законодателство, включително, наред 
с другото, защитата на данните.
Разумното управление на трафика 
обхваща предотвратяването или 
възпрепятстването на тежки 
престъпления, включително доброволни 
действия на доставчиците да попречат 
на достъпа до и разпространението на 
детска порнография. Запазването на 
целостта и сигурността на мрежата 
и свеждането до минимум на 
последствията от претоварването на 
мрежата чрез мерки за управление на 
трафика следва да се смятат за 
разумно действие, при условие че то е 
временно или при изключителни 
обстоятелства, и при условие че 
еквивалентните видове трафик се
третират по един и същи начин.

Or. en

Обосновка

Значението на разумно управление на трафик следва да се уточни и затегне, в 
съответствие с насоките и становищата на ОЕРЕС и ЕНОЗД, като например 
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приемливата употреба на управлението на трафика с цел действително да се 
гарантира сигурността на мрежата и проблемите, свързани с претоварването, като 
същевременно се зачитат изискванията за неприкосновеност на личните данни.

Изменение 256
Тереса Риера Мадурей

Предложение за регламент
Съображение 47

Текст, предложен от Комисията Изменение

(47) В един отворен интернет, 
доставчиците на обществени 
електронни съобщителни услуги следва, 
в рамките на договорно установени 
ограничения на обема от данни и 
скорости на услуги за интернет 
достъп, да не блокират, забавят, 
влошават качеството или налагат 
ограничения на определено съдържание, 
приложения или услуги, или на 
конкретни части от тях, освен в 
случаите на ограничен брой разумни 
мерки за управление на трафика. 
Подобни мерки следва да бъдат 
прозрачни, пропорционални и 
недискриминационни. Разумното 
управление на трафика обхваща 
предотвратяването или 
възпрепятстването на тежки 
престъпления, включително доброволни 
действия на доставчиците да попречат 
на достъпа до и разпространението на 
детска порнография. Свеждането до 
минимум на последствията от 
претоварването на мрежата следва да се 
смята за разумно действие, при условие 
че претоварването на мрежата е 
временно или при изключителни 
обстоятелства.

(47) В един отворен интернет, 
доставчиците на обществени 
електронни съобщителни услуги следва 
да не блокират, забавят, влошават 
качеството или налагат ограничения на 
определено съдържание, приложения 
или услуги, или на конкретни части от 
тях, освен в случаите на ограничен брой 
разумни мерки за управление на 
трафика. Подобни мерки следва да 
бъдат прозрачни и пропорционални — с 
цел постигането на законосъобразна 
цел — и недискриминационни. 
Разумното управление на трафика 
обхваща предотвратяването или 
възпрепятстването на тежки 
престъпления, включително доброволни 
действия на доставчиците да попречат 
на достъпа до и разпространението на 
детска порнография. Свеждането до 
минимум на последствията от 
претоварването на мрежата следва да се 
смята за разумно действие, при условие 
че претоварването на мрежата е 
временно или при изключителни 
обстоятелства, и доставчикът може да 
докаже, по искане на компетентния 
национален орган, че управлението на 
трафика по равнопоставен начин е 
по-малко ефективно.

Когато даден доставчик на 
електронни съобщителни услуги 
предприеме тези мерки, следва да 
уведоми доставчиците на 
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съдържание, приложения и на 
съответните услуги.

Or. es

Изменение 257
Йоанис А. Цукалас

Предложение за регламент
Съображение 47

Текст, предложен от Комисията Изменение

(47) В един отворен интернет, 
доставчиците на обществени 
електронни съобщителни услуги следва, 
в рамките на договорно установени 
ограничения на обема от данни и 
скорости на услуги за интернет достъп, 
да не блокират, забавят, влошават 
качеството или налагат ограничения на 
определено съдържание, приложения 
или услуги, или на конкретни части от 
тях, освен в случаите на ограничен брой 
разумни мерки за управление на 
трафика. Подобни мерки следва да 
бъдат прозрачни, пропорционални и 
недискриминационни. Разумното 
управление на трафика обхваща 
предотвратяването или 
възпрепятстването на тежки 
престъпления, включително доброволни 
действия на доставчиците да 
попречат на достъпа до и 
разпространението на детска 
порнография. Свеждането до
минимум на последствията от 
претоварването на мрежата следва да се
смята за разумно действие, при 
условие че претоварването на 
мрежата е временно или при 
изключителни обстоятелства.

(47) В един отворен интернет, 
доставчиците на обществени 
електронни съобщителни услуги следва, 
в рамките на договорно установени 
ограничения на обема от данни и 
скорости на услуги за интернет достъп, 
да не блокират, забавят, влошават 
качеството или налагат ограничения на 
определено съдържание, приложения 
или услуги, или на конкретни части от 
тях, освен в случаите на ограничен брой 
разумни мерки за управление на 
трафика. Подобни мерки следва да 
бъдат уместни, прозрачни, 
пропорционални и 
недискриминационни. Разумното 
управление на трафика обхваща 
предотвратяването или 
възпрепятстването на тежки 
престъпления и следва да бъде в 
съответствие със съществуващото 
законодателство, включително, наред 
с другото, за неприкосновеността на 
личния живот и защитата на 
данните. Запазването на целостта и 
сигурността на мрежата и 
свеждането до минимум на 
последствията от претоварването на 
мрежата чрез мерки за управление на 
трафика следва да се смятат за 
разумно действие, при условие че то е 
временно или при изключителни 
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обстоятелства.

Or. en

Изменение 258
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Съображение 47

Текст, предложен от Комисията Изменение

(47) В един отворен интернет, 
доставчиците на обществени 
електронни съобщителни услуги следва, 
в рамките на договорно установени 
ограничения на обема от данни и 
скорости на услуги за интернет достъп, 
да не блокират, забавят, влошават 
качеството или налагат ограничения на 
определено съдържание, приложения 
или услуги, или на конкретни части от 
тях, освен в случаите на ограничен брой 
разумни мерки за управление на 
трафика. Подобни мерки следва да 
бъдат прозрачни, пропорционални и 
недискриминационни. Разумното 
управление на трафика обхваща 
предотвратяването или 
възпрепятстването на тежки 
престъпления, включително доброволни 
действия на доставчиците да попречат 
на достъпа до и разпространението на 
детска порнография. Свеждането до 
минимум на последствията от 
претоварването на мрежата следва да се 
смята за разумно действие, при условие
че претоварването на мрежата е 
временно или при изключителни 
обстоятелства.

(47) В един отворен интернет, 
доставчиците на обществени 
електронни съобщителни услуги следва, 
в рамките на договорно установени 
ограничения на обема от данни и 
скорости на услуги за интернет достъп, 
да не блокират, забавят, влошават 
качеството или налагат ограничения на 
определено съдържание, приложения 
или услуги, или на конкретни части от 
тях, освен в случаите на ограничен брой 
разумни мерки за управление на 
трафика. Всяка тарифна 
дискриминация или 
дискриминационно условие по 
отношение на обема от данни и 
скоростите, които се извършват 
спрямо съдържание, приложения или 
конкретни услуги, следва да бъдат
забранени. Мерките, основани на 
разумното управление на трафика, 
следва да бъдат прозрачни, 
пропорционални и 
недискриминационни. Разумното 
управление на трафика обхваща 
предотвратяването или 
възпрепятстването на тежки 
престъпления, включително доброволни 
действия на доставчиците да попречат 
на достъпа до и разпространението на 
детска порнография. Свеждането до 
минимум на последствията от 
претоварването на мрежата следва да се 
смята за разумно действие, при условие 
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че претоварването на мрежата е 
временно или при изключителни 
обстоятелства. Веднага след 
въвеждането на подобни мерки, 
доставчиците на електронни 
съобщителни услуги трябва да 
информират за това доставчиците 
на съдържание, приложения и услуги.

Or. fr

Изменение 259
Сабине Ферхайен

Предложение за регламент
Съображение 47

Текст, предложен от Комисията Изменение

(47) В един отворен интернет, 
доставчиците на обществени 
електронни съобщителни услуги следва, 
в рамките на договорно установени 
ограничения на обема от данни и 
скорости на услуги за интернет достъп, 
да не блокират, забавят, влошават 
качеството или налагат ограничения на 
определено съдържание, приложения 
или услуги, или на конкретни части от 
тях, освен в случаите на ограничен брой 
разумни мерки за управление на 
трафика. Подобни мерки следва да 
бъдат прозрачни, пропорционални и 
недискриминационни. Разумното 
управление на трафика обхваща 
предотвратяването или 
възпрепятстването на тежки 
престъпления, включително доброволни
действия на доставчиците да попречат 
на достъпа до и разпространението на 
детска порнография. Свеждането до 
минимум на последствията от 
претоварването на мрежата следва да се 
смята за разумно действие, при условие 
че претоварването на мрежата е 
временно или при изключителни 

(47) В един отворен интернет, 
доставчиците на обществени 
електронни съобщителни услуги следва, 
в рамките на договорно установени 
ограничения на обема от данни и 
скорости на услуги за интернет достъп, 
да не блокират, забавят, влошават 
качеството или налагат ограничения на 
определено съдържание, приложения 
или услуги, или на конкретни части от 
тях, освен в случаите на ограничен брой 
разумни мерки за управление на 
трафика. Подобни мерки следва да 
бъдат прозрачни, пропорционални и 
недискриминационни. Разумното 
управление на трафика обхваща 
предотвратяването или 
възпрепятстването на тежки 
престъпления, включително доброволни 
действия на доставчиците да попречат 
на достъпа до и разпространението на 
детска порнография. Свеждането до 
минимум на последствията от 
претоварването на мрежата следва да се 
смята за разумно действие в 
демонстрирани конкретни случаи на 
сериозно претоварване на мрежата, 
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обстоятелства. при условие че еквивалентните видове 
трафик се третират по един и същи 
начин.

Or. en

Изменение 260
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Съображение 47

Текст, предложен от Комисията Изменение

(47) В един отворен интернет, 
доставчиците на обществени 
електронни съобщителни услуги следва, 
в рамките на договорно установени 
ограничения на обема от данни и 
скорости на услуги за интернет 
достъп, да не блокират, забавят, 
влошават качеството или налагат 
ограничения на определено съдържание, 
приложения или услуги, или на 
конкретни части от тях, освен в 
случаите на ограничен брой разумни 
мерки за управление на трафика. 
Подобни мерки следва да бъдат 
прозрачни, пропорционални и 
недискриминационни. Разумното 
управление на трафика обхваща 
предотвратяването или 
възпрепятстването на тежки 
престъпления, включително 
доброволни действия на 
доставчиците да попречат на 
достъпа до и разпространението на 
детска порнография. Свеждането до 
минимум на последствията от 
претоварването на мрежата следва да се 
смята за разумно действие, при условие 
че претоварването на мрежата е 
временно или при изключителни 
обстоятелства.

(47) В един отворен интернет, 
доставчиците на обществени 
електронни съобщителни услуги следва 
да не блокират, забавят, влошават 
качеството или налагат ограничения на 
определено съдържание, приложения 
или услуги, или на конкретни части от 
тях, освен в случаите на ограничен брой 
разумни от техническа гледна точка, 
нетърговски мерки за управление на 
трафика. Подобни мерки следва да 
бъдат прозрачни, пропорционални и 
недискриминационни. Свеждането до 
минимум на последствията от 
претоварването на мрежата следва да се 
смята за разумно действие, при условие 
че претоварването на мрежата е 
временно или при изключителни 
обстоятелства.

Or. en
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Обосновка

Определянето на технически мерки следва да се извършва само с обективни критерии, 
без използването на субективни критерии, като например „доброволни действия и 
търговски споразумения на доставчици“.

Изменение 261
Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Съображение 47

Текст, предложен от Комисията Изменение

(47) В един отворен интернет, 
доставчиците на обществени 
електронни съобщителни услуги следва, 
в рамките на договорно установени 
ограничения на обема от данни и 
скорости на услуги за интернет 
достъп, да не блокират, забавят, 
влошават качеството или налагат 
ограничения на определено съдържание, 
приложения или услуги, или на 
конкретни части от тях, освен в 
случаите на ограничен брой разумни 
мерки за управление на трафика. 
Подобни мерки следва да бъдат 
прозрачни, пропорционални и 
недискриминационни. Разумното 
управление на трафика обхваща 
предотвратяването или 
възпрепятстването на тежки 
престъпления, включително доброволни 
действия на доставчиците да попречат 
на достъпа до и разпространението на 
детска порнография. Свеждането до 
минимум на последствията от 
претоварването на мрежата следва да се 
смята за разумно действие, при условие 
че претоварването на мрежата е 
временно или при изключителни 
обстоятелства.

(47) В един отворен интернет, 
доставчиците на обществени 
електронни съобщителни услуги следва 
да не блокират, забавят, влошават 
качеството или налагат ограничения на 
определено съдържание, приложения 
или услуги, или на конкретни части от 
тях, освен в случаите на ограничен брой 
разумни мерки за управление на 
трафика. Подобни мерки следва да 
бъдат прозрачни, пропорционални и 
недискриминационни. Разумното 
управление на трафика обхваща 
предотвратяването или 
възпрепятстването на тежки 
престъпления, включително доброволни 
действия на доставчиците да попречат 
на достъпа до и разпространението на 
детска порнография. Свеждането до 
минимум на последствията от 
претоварването на мрежата следва да се 
смята за разумно действие, при условие 
че претоварването на мрежата е 
временно или при изключителни 
обстоятелства.

Or. en
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Изменение 262
Маритйе Схаке, Надя Хирш

Предложение за регламент
Съображение 47

Текст, предложен от Комисията Изменение

(47) В един отворен интернет, 
доставчиците на обществени 
електронни съобщителни услуги следва, 
в рамките на договорно установени 
ограничения на обема от данни и 
скорости на услуги за интернет 
достъп, да не блокират, забавят, 
влошават качеството или налагат 
ограничения на определено съдържание, 
приложения или услуги, или на 
конкретни части от тях, освен в 
случаите на ограничен брой разумни 
мерки за управление на трафика. 
Подобни мерки следва да бъдат 
прозрачни, пропорционални и 
недискриминационни. Разумното 
управление на трафика обхваща
предотвратяването или 
възпрепятстването на тежки 
престъпления, включително
доброволни действия на доставчиците 
да попречат на достъпа до и 
разпространението на детска 
порнография. Свеждането до минимум 
на последствията от претоварването на 
мрежата следва да се смята за разумно 
действие, при условие че 
претоварването на мрежата е временно 
или при изключителни обстоятелства.

(47) В един отворен интернет, 
доставчиците на обществени 
електронни съобщителни услуги следва 
да не блокират, забавят, влошават 
качеството или налагат ограничения на 
определено съдържание, приложения 
или услуги, или на конкретни части от 
тях, освен в случаите на ограничен брой
ясно определени разумни мерки за 
управление на трафика. Подобни мерки 
следва да бъдат прозрачни, 
пропорционални и 
недискриминационни. Разумното 
управление на трафика може да
обхваща доброволни действия на 
доставчиците да попречат на достъпа до 
и разпространението на детска 
порнография, подлежаща на съдебен 
контрол. Свеждането до минимум на 
последствията от претоварването на 
мрежата би могло да се смята за 
разумно действие, при условие че 
претоварването на мрежата е временно 
или при изключителни обстоятелства.

Or. en

Изменение 263
Жан-Пиер Оди
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Предложение за регламент
Съображение 47a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(47а) Хартата на основните права на 
Европейския съюз изисква в 
законодателството да бъдат 
предвидени мерки срещу 
ограниченията по отношение на 
зачитането на личния живот, 
правото на поверителност на 
комуникациите, правото на защита 
на данните или свободата на 
получаване или разпространяване на 
информация и да се зачита същината 
на тези права и свободи. В контекста 
на мерките за управление на трафика, 
Съдът на Европейския съюз по дело 
SABAM/Тискали (Скарлет), C-70/10, 
във връзка със следенето на 
електронните комуникации, заявява, 
че налагането на задължение върху 
интернет доставчик на електронни 
съобщителни услуги безразборно да 
следи съобщенията представлява не 
само сериозно нарушение на 
свободата на доставчика да извършва 
своята търговска дейност, но също 
така нарушава основните права на 
потребителите на този доставчик. 
Следователно всяка схема, включваща 
общо наблюдение над съобщенията 
от страна на доставчиците на 
съобщителни услуги следва да бъде 
изрично предвидена в 
законодателството на ЕС или в 
националното законодателство в 
съответствие правото на Съюза.

Or. en

Изменение 264
Петра Камереверт
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Предложение за регламент
Съображение 47а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(47а) Разпоредбите на настоящия 
регламент не засягат изискванията 
на Директива 2002/58/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 12 юли 2002 г. относно 
обработката на лични данни и 
защита на правото на 
неприкосновеност на личния живот в 
сектора на електронните 
комуникации (Директива за правото 
на неприкосновеност на личния 
живот и електронни комуникации).

Or. de

Изменение 265
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Съображение 48

Текст, предложен от Комисията Изменение

(48) Тарифите, изчислявани на база 
обем на трафика следва да се смятат за 
съвместими с принципа на отворения 
интернет, дотогава докато позволяват на 
крайните ползватели да изберат 
тарифата, съответстваща на нормалното 
им потребление на данни въз основа на 
ясна информация относно условията и 
последствията от този избор. 
Същевременно подобни тарифи следва 
да позволяват на доставчиците на 
обществени електронни съобщителни 
услуги да адаптират по-добре 
капацитета на мрежата предвид 
очакваните обеми от данни. От 
съществено значение е крайните 
ползватели да разполагат с цялата 
информация преди да изразят съгласие с 

(48) Тарифите, изчислявани на база 
обем на трафика следва да се смятат за 
съвместими с принципа на отворения 
интернет, дотогава докато позволяват на 
крайните ползватели да изберат 
тарифата, съответстваща на нормалното 
им потребление на данни въз основа на 
ясна информация относно условията и 
последствията от този избор. 
Същевременно подобни тарифи следва 
да позволяват на доставчиците на 
обществени електронни съобщителни 
услуги да адаптират по-добре 
капацитета на мрежата предвид 
очакваните обеми от данни. За да 
персонализират своите предложения 
в отговор на търсенето на крайните 
ползватели на конкретно 
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каквито и да е ограничения на обема от 
данни, на скоростта или с приложимите 
тарифи, да могат по всяко време да 
следят потреблението си и, ако поискат, 
лесно да се сдобиват с увеличение на 
лимита, за който са абонирани.

съдържание, услуги или приложения, 
доставчиците на електронни 
комуникации могат да предоставят 
предложения, при които 
предоставянето на данни за подобно 
съдържание, услуги или приложения 
не се приспада от заделения за
клиентите обем данни. От съществено 
значение е крайните ползватели да 
разполагат с цялата информация преди 
да изразят съгласие с каквито и да е 
ограничения на обема от данни, на 
скоростта или с приложимите тарифи, 
да могат по всяко време да следят 
потреблението си и, ако поискат, лесно 
да се сдобиват с увеличение на лимита, 
за който са абонирани.

Or. en

Изменение 266
Тереса Риера Мадурей

Предложение за регламент
Съображение 48

Текст, предложен от Комисията Изменение

(48) Тарифите, изчислявани на база 
обем на трафика следва да се смятат за 
съвместими с принципа на отворения 
интернет, дотогава докато позволяват на 
крайните ползватели да изберат 
тарифата, съответстваща на нормалното 
им потребление на данни въз основа на 
ясна информация относно условията и 
последствията от този избор. 
Същевременно подобни тарифи следва 
да позволяват на доставчиците на 
обществени електронни съобщителни 
услуги да адаптират по-добре 
капацитета на мрежата предвид 
очакваните обеми от данни. От 
съществено значение е крайните 
ползватели да разполагат с цялата 
информация преди да изразят съгласие с 

(48) Тарифите, изчислявани на база 
обем на трафика следва да се смятат за 
съвместими с принципа на отворения 
интернет, дотогава докато позволяват на 
крайните ползватели да изберат 
тарифата, съответстваща на нормалното 
им потребление на данни въз основа на 
прозрачна, ясна и изрична информация 
относно условията и последствията от 
този избор. Същевременно подобни 
тарифи следва да позволяват на 
доставчиците на обществени 
електронни съобщителни услуги да 
адаптират по-добре капацитета на 
мрежата предвид очакваните обеми от 
данни. От съществено значение е 
крайните ползватели да разполагат с 
цялата информация преди да изразят 
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каквито и да е ограничения на обема от 
данни, на скоростта или с приложимите 
тарифи, да могат по всяко време да 
следят потреблението си и, ако поискат, 
лесно да се сдобиват с увеличение на 
лимита, за който са абонирани.

съгласие с каквито и да е ограничения 
на обема от данни, на скоростта или с 
приложимите тарифи, да могат по всяко 
време да следят потреблението си и, ако 
поискат, лесно да се сдобиват с 
увеличение на лимита, за който са 
абонирани.

Or. es

Изменение 267
Шон Кели

Предложение за регламент
Съображение 49

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(49) Услуги и приложения,
предоставяни с по-високо и 
гарантирано качество на услугата, 
могат да се предлагат от доставчиците 
на обществени електронни съобщителни 
услуги или от доставчиците на 
съдържание, приложения или услуги. 
Крайните ползватели също следва да 
разполагат със свободата да сключват 
договори за предоставяне на 
специализирани услуги с по-високо 
качество било с доставчиците на 
обществени електронни съобщителни 
услуги, било с доставчиците на 
съдържание, приложения и услуги.
Когато се сключват такива договори 
с доставчика на достъп до интернет, 
доставчикът следва да гарантира, че 
по-високото качество на услугата не 
намалява общото качество на 
достъпа до интернет. Следователно 
приемането от страна на крайните 
ползватели и доставчиците на 
приложения и търговски услуги на 
специализирани услуги следва да бъде 
на доброволна и недискриминационна 
основа.
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Or. en

Обосновка

Предвид заключението на ОЕРЕС, че, когато това е възможно, контролът от страна 
на ползвателя следва да бъде водещ, е важно регламентът да уточни, че крайните 
ползватели и доставчиците на приложения и търговски услуги не са изправени пред 
по-лоши от оптималните условия и качество на достъпа, които да ги задължат да 
дадат съгласие за сключване на договор за специализирани услуги. Следователно 
приемането на специализирани услуги следва да се извършва абсолютно доброволно.

Изменение 268
Ламберт ван Нистелрой

Предложение за регламент
Съображение 49

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(49) Налице е и търсене при крайните 
ползватели на услуги и приложения, 
които изискват по-високо и гарантирано 
качество на услугата от страна на 
доставчиците на обществени 
електронни съобщителни услуги или от 
страна на доставчиците на съдържание, 
приложения или услуги. Такива услуги 
могат да включват inter alia, излъчване 
по интернет протокол (телевизия по 
интернет протокол), видеоконферентни 
връзки и някои свързани със 
здравеопазването приложения. 
Крайните ползватели също следва да 
разполагат със свободата да сключват 
договори за предоставяне на 
специализирани услуги с по-високо 
качество било с доставчиците на 
обществени електронни съобщителни 
услуги, било с доставчиците на 
съдържание, приложения и услуги.
Предоставянето на подобни 
специализирани услуги не влошава 
общото качество на услугите за 
достъп до интернет. В допълнение 
към това мерките за управление на 
трафика не следва да се прилагат по 
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такъв начин, че да третират 
дискриминационно специализираните 
услуги, които се конкурират с тези, 
предлагани от доставчика на 
интернет достъп, или пряко, или в 
партньорство с други предприятия, 
освен ако няма обективна причина за 
това.

Or. en

Изменение 269
Катрин Тротман, Патриция Тоя, Тереса Риера Мадурей, Димитриос Друцас, Едит 
Херцог

Предложение за регламент
Съображение 49

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(49) Налице е и търсене при крайните 
ползватели на услуги и приложения, 
които изискват оптимизации, с цел да 
се гарантират целесъобразни 
характеристики на услугата от страна 
на доставчиците на обществени 
електронни съобщителни услуги или от 
страна на доставчиците на съдържание, 
приложения или услуги. Такива услуги 
могат да включват inter alia, излъчване 
по интернет протокол (телевизия по 
интернет протокол), видеоконферентни 
връзки и някои свързани със 
здравеопазването приложения. 
Крайните ползватели също следва да 
разполагат със свободата да сключват 
договори за предоставяне на 
специализирани услуги с 
оптимизирано качество било с 
доставчиците на обществени 
електронни съобщителни услуги, било с 
доставчиците на съдържание, 
приложения и услуги. Когато се 
сключват такива договори с 
доставчика на достъп до интернет, 
отговорните доставчици следва да 
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гарантират, че оптимизираното 
качество на услугата не намалява 
общото качество на достъпа до 
интернет.

Or. en

Изменение 270
Йоанис А. Цукалас

Предложение за регламент
Съображение 49

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 271
Иво Белет

Предложение за регламент
Съображение 49

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 272
Гунар Хьокмарк

Предложение за регламент
Съображение 49
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 273
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Съображение 49

Текст, предложен от Комисията Изменение

(49) Налице е и търсене при крайните 
ползватели на услуги и приложения, 
които изискват по-високо и гарантирано 
качество на услугата от страна на 
доставчиците на обществени 
електронни съобщителни услуги или от 
страна на доставчиците на 

(49) Налице е и търсене при крайните 
ползватели на услуги и приложения, 
които изискват по-високо и гарантирано 
качество на услугата от страна на 
доставчиците на обществени 
електронни съобщителни услуги. 
Такива услуги могат да включват inter 



PE524.835v01-00 120/245 AM\1012835BG.doc

BG

съдържание, приложения или услуги.
Такива услуги могат да включват inter 
alia, излъчване по интернет протокол 
(телевизия по интернет протокол), 
видеоконферентни връзки и някои 
свързани със здравеопазването 
приложения. Крайните ползватели също 
следва да разполагат със свободата да 
сключват договори за предоставяне на 
специализирани услуги с по-високо 
качество било с доставчиците на 
обществени електронни съобщителни 
услуги, било с доставчиците на 
съдържание, приложения и услуги.

alia, излъчване по интернет протокол 
(телевизия по интернет протокол), 
видеоконферентни връзки и някои 
свързани със здравеопазването 
приложения. Крайните ползватели също 
следва да разполагат със свободата да 
сключват договори за предоставяне на 
специализирани услуги с по-високо 
качество с доставчиците на обществени 
електронни съобщителни услуги.

Or. en

Изменение 274
Петра Камереверт

Предложение за регламент
Съображение 50

Текст, предложен от Комисията Изменение

(50) Освен това е налице търсене от 
страна на доставчиците на приложения, 
съдържание и услуги за предоставяне на 
преносни услуги, разчитащи на гъвкави
параметри на качеството, 
включително по-ниски нива на 
приоритет за трафика, който не е 
спешен. Необходимо е доставчиците на 
съдържание, приложения и на услуги да 
имат възможността да договарят такива
гъвкави параметри на качеството с 
доставчиците на обществени 
електронни съобщителни услуги с оглед 
предоставянето на специализирани 
услуги и се очаква тази възможност
да играе важна роля при разработването 
на нови услуги, като например 
междумашинната комуникация.
Същевременно подобна гъвкавост би 
позволила на доставчиците на 
обществени електронни 

(50) Освен това е налице търсене от 
страна на доставчиците на приложения, 
съдържание и услуги за предоставяне на 
преносни услуги, разчитащи на 
параметри на качеството. С оглед на 
предоставянето на специализирани 
услуги в затворени мрежи е
необходимо доставчиците на 
съдържание, приложения и на услуги да 
имат възможността да договарят такива
специфични параметри на качеството с 
доставчиците на обществени 
електронни съобщителни услуги, 
предназначени за ограничена група от 
ползватели. Очаква се това да играе 
важна роля при разработването на нови 
услуги, като например междумашинната 
комуникация. Не се допуска 
специализираните услуги да
влошават качеството на услуги за 
отворен достъп до интернет, нито 
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съобщителни услуги да регулират по-
добре трафика и да предотвратяват 
претоварването на мрежата.
Доставчиците на съдържание, 
приложения и услуги и доставчиците 
на обществени електронни 
съобщителни услуги следва да са в 
състояние свободно да сключват 
специални договори за услуги на 
определено ниво на качество на 
услугата, доколкото тези 
споразумения не навреждат сериозно 
на общото качество на услугите за
достъп до интернет.

да се предлагат на пазара като 
заместващ интернет инструмент 
или да се ползват като такъв. 
Ползването им е разрешено само 
когато за това съществува доказана 
техническа и фактическа 
необходимост, възникваща от лични 
икономически интереси, за да може 
да се предлагат критични при работа 
в реално време приложения със 
специфично качество. Когато 
оператори на мрежи за достъп до 
интернет предлагат или продават 
специализирани услуги, те са 
обхванати от задължението да 
предлагат същевременно и услуга за 
достъп до отворен интернет по 
смисъла на съображение 45. Всички 
услуги на отворения интернет трябва 
да следват принципа за полагане на 
максимални усилия.

Or. de

Изменение 275
Маритйе Схаке, Надя Хирш

Предложение за регламент
Съображение 50

Текст, предложен от Комисията Изменение

(50) Освен това е налице търсене от 
страна на доставчиците на приложения, 
съдържание и услуги за предоставяне на 
преносни услуги, разчитащи на гъвкави 
параметри на качеството, включително 
по-ниски нива на приоритет за трафика, 
който не е спешен. Необходимо е
доставчиците на съдържание, 
приложения и на услуги да имат 
възможността да договарят такива 
гъвкави параметри на качеството с 
доставчиците на обществени 
електронни съобщителни услуги с оглед 
предоставянето на специализирани 

(50) Освен това е налице търсене от 
страна на доставчиците на приложения, 
съдържание и услуги за предоставяне на 
преносни услуги, разчитащи на гъвкави 
параметри на качеството, включително 
по-ниски нива на приоритет за трафика, 
който не е спешен. Възможността
доставчиците на съдържание, 
приложения и на услуги да договарят 
такива гъвкави параметри на качеството 
с доставчиците на обществени 
електронни съобщителни услуги би 
могла да стимулира разработването на 
нови услуги, като например 
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услуги и се очаква тази възможност 
да играе важна роля при
разработването на нови услуги, като 
например междумашинната 
комуникация. Същевременно подобна 
гъвкавост би позволила на доставчиците 
на обществени електронни съобщителни 
услуги да регулират по-добре трафика и 
да предотвратяват претоварването на 
мрежата. Доставчиците на съдържание, 
приложения и услуги и доставчиците на 
обществени електронни съобщителни 
услуги следва да са в състояние 
свободно да сключват специални 
договори за услуги на определено ниво 
на качество на услугата, доколкото тези 
споразумения не навреждат сериозно на
общото качество на услугите за 
достъп до интернет.

междумашинната комуникация. 
Същевременно подобна гъвкавост би 
позволила на доставчиците на 
обществени електронни съобщителни 
услуги да регулират по-добре трафика и 
да предотвратяват претоварването на 
мрежата. Доставчиците на съдържание, 
приложения и услуги и доставчиците на 
обществени електронни съобщителни 
услуги следва да са в състояние 
свободно да сключват специални 
договори за услуги на определено ниво 
на качество на услугата, доколкото
съответното определено ниво на 
качество е технически необходимо за 
нейното функциониране, а тези 
споразумения не навреждат на
качеството на услугите за достъп до 
интернет, в съответствие с принципа 
за неутралност на мрежите.

Or. en

Изменение 276
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Съображение 50

Текст, предложен от Комисията Изменение

(50) Освен това е налице търсене от 
страна на доставчиците на приложения, 
съдържание и услуги за предоставяне на 
преносни услуги, разчитащи на гъвкави 
параметри на качеството, включително 
по-ниски нива на приоритет за трафика, 
който не е спешен. Необходимо е 
доставчиците на съдържание, 
приложения и на услуги да имат 
възможността да договарят такива
гъвкави параметри на качеството с 
доставчиците на обществени 
електронни съобщителни услуги с оглед 
предоставянето на специализирани 
услуги и се очаква тази възможност да 

(50) Освен това е налице търсене от 
страна на доставчиците на приложения, 
съдържание и услуги за предоставяне на 
преносни услуги, разчитащи на гъвкави 
параметри на качеството, включително 
по-ниски нива на приоритет за трафика, 
който не е спешен. Необходимо е 
доставчиците на съдържание, 
приложения и на услуги да имат 
възможността да договарят такива 
гъвкави параметри на качеството с 
доставчиците на обществени 
електронни съобщителни услуги с оглед 
предоставянето на специализирани 
услуги и се очаква тази възможност да 
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играе важна роля при разработването на 
нови услуги, като например 
междумашинната комуникация. 
Същевременно подобна гъвкавост би 
позволила на доставчиците на 
обществени електронни съобщителни 
услуги да регулират по-добре трафика и 
да предотвратяват претоварването на 
мрежата. Доставчиците на съдържание, 
приложения и услуги и доставчиците на 
обществени електронни съобщителни 
услуги следва да са в състояние 
свободно да сключват специални 
договори за услуги на определено ниво 
на качество на услугата, доколкото тези 
споразумения не навреждат сериозно на 
общото качество на услугите за достъп 
до интернет.

играе важна роля при разработването на 
нови услуги, като например 
междумашинната комуникация. 
Същевременно подобна гъвкавост би 
позволила на доставчиците на 
обществени електронни съобщителни 
услуги да регулират по-добре трафика и 
да предотвратяват претоварването на 
мрежата. Доставчиците на съдържание, 
приложения и услуги и доставчиците на 
обществени електронни съобщителни 
услуги следва да са в състояние 
свободно да сключват специални 
договори за услуги на определено ниво 
на качество на услугата, доколкото тези 
споразумения не навреждат сериозно на 
общото качество на услугите за достъп 
до интернет. В тази връзка 
динамичното разпределение на 
капацитет, който не се използва за 
специализирани услуги в случаите, 
когато те не са включени в услугата 
за достъп до интернет, допринася за 
общото качество на услугата.

Or. en

Изменение 277
Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Съображение 50

Текст, предложен от Комисията Изменение

(50) Освен това е налице търсене от 
страна на доставчиците на приложения, 
съдържание и услуги за предоставяне на 
преносни услуги, разчитащи на гъвкави 
параметри на качеството, включително 
по-ниски нива на приоритет за трафика, 
който не е спешен. Необходимо е
доставчиците на съдържание, 
приложения и на услуги да имат 
възможността да договарят такива 
гъвкави параметри на качеството с 
доставчиците на обществени 
електронни съобщителни услуги с оглед

(50) Освен това е налице търсене от 
страна на доставчиците на приложения, 
съдържание и услуги за предоставяне на 
преносни услуги, разчитащи на гъвкави 
параметри на качеството, включително 
по-ниски нива на приоритет за трафика, 
който не е спешен. Доставчиците на 
съдържание, приложения и на услуги
следва да имат възможността да 
договарят такива гъвкави параметри на 
качеството с доставчиците на 
обществени електронни съобщителни 
услуги, която би могла да послужи за
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предоставянето на специализирани 
услуги и се очаква тази възможност да 
играе важна роля при разработването на 
нови услуги, като например 
междумашинната комуникация. 
Същевременно подобна гъвкавост би 
позволила на доставчиците на 
обществени електронни съобщителни 
услуги да регулират по-добре трафика и 
да предотвратяват претоварването на 
мрежата. Доставчиците на съдържание, 
приложения и услуги и доставчиците на 
обществени електронни съобщителни 
услуги следва да са в състояние 
свободно да сключват специални 
договори за услуги на определено ниво 
на качество на услугата, доколкото тези 
споразумения не навреждат сериозно на
общото качество на услугите за 
достъп до интернет.

предоставянето на специализирани 
услуги и се очаква тази възможност да 
играе важна роля при разработването на 
нови услуги, като например 
междумашинната комуникация. 
Същевременно подобна гъвкавост би 
позволила на доставчиците на 
обществени електронни съобщителни 
услуги да регулират по-добре трафика и 
да предотвратяват претоварването на 
мрежата. Доставчиците на съдържание, 
приложения и услуги и доставчиците на 
обществени електронни съобщителни 
услуги следва да са в състояние 
свободно да сключват специални 
договори за услуги на определено ниво 
на качество на услугата, доколкото
подобни качествени характеристики 
са технически необходими за нейното 
функциониране, а тези споразумения не 
навреждат на качеството на услугите 
за достъп до интернет.

Or. en

Изменение 278
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Съображение 50

Текст, предложен от Комисията Изменение

(50) Освен това е налице търсене от 
страна на доставчиците на приложения, 
съдържание и услуги за предоставяне на 
преносни услуги, разчитащи на гъвкави 
параметри на качеството, включително 
по-ниски нива на приоритет за трафика, 
който не е спешен. Необходимо е
доставчиците на съдържание, 
приложения и на услуги да имат 
възможността да договарят такива 
гъвкави параметри на качеството с 
доставчиците на обществени 
електронни съобщителни услуги с оглед

(50) Освен това е налице търсене от 
страна на доставчиците на приложения, 
съдържание и услуги за предоставяне на 
преносни услуги, разчитащи на гъвкави 
параметри на качеството, включително 
по-ниски нива на приоритет за трафика, 
който не е спешен. Доставчиците на 
съдържание, приложения и на услуги
следва да имат възможността да 
договарят такива гъвкави параметри на 
качеството с доставчиците на 
обществени електронни съобщителни 
услуги, която би могла да се използва 
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предоставянето на специализирани 
услуги и се очаква тази възможност да 
играе важна роля при разработването на 
нови услуги, като например 
междумашинната комуникация. 
Същевременно подобна гъвкавост би 
позволила на доставчиците на 
обществени електронни съобщителни 
услуги да регулират по-добре трафика и 
да предотвратяват претоварването на 
мрежата. Доставчиците на съдържание, 
приложения и услуги и доставчиците на 
обществени електронни съобщителни 
услуги следва да са в състояние 
свободно да сключват специални 
договори за услуги на определено ниво 
на качество на услугата, доколкото тези 
споразумения не навреждат сериозно на
общото качество на услугите за 
достъп до интернет.

за предоставянето на специализирани 
услуги и се очаква тази възможност да 
играе важна роля при разработването на 
нови услуги, като например 
междумашинната комуникация. 
Същевременно подобна гъвкавост би 
позволила на доставчиците на 
обществени електронни съобщителни 
услуги да регулират по-добре трафика и 
да предотвратяват претоварването на 
мрежата. Доставчиците на съдържание, 
приложения и услуги и доставчиците на 
обществени електронни съобщителни 
услуги следва да са в състояние 
свободно да сключват специални 
договори за услуги на определено ниво 
на качество на услугата, доколкото
подобни качествени характеристики 
са технически необходими за нейното 
функциониране, а тези споразумения не 
навреждат на качеството на услугите 
за достъп до интернет.

Or. en

Обосновка

Една специализирана услуга не трябва да се счита за произволен начин, по който 
доставчиците на интернет услуги и доставчиците на достъп до интернет могат 
напълно свободно да сключват договори помежду си, като заобикалят разпоредбите 
за „отворен интернет“ и нарушават както свободата на комуникацията, така и 
конкуренцията и иновациите в цифровата икономика. Поради тази причина е 
задължително да се поясни, че специализираните услуги следва да се разграничат от 
услугите за достъп до интернет, и те не следва да повтарят вече съществуваща 
услуга, достъпна по интернет.

Изменение 279
Тереса Риера Мадурей

Предложение за регламент
Съображение 50

Текст, предложен от Комисията Изменение

(50) Освен това е налице търсене от 
страна на доставчиците на приложения, 

(50) Освен това е налице търсене от 
страна на доставчиците на приложения, 
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съдържание и услуги за предоставяне на 
преносни услуги, разчитащи на гъвкави 
параметри на качеството, включително 
по-ниски нива на приоритет за трафика, 
който не е спешен. Необходимо е 
доставчиците на съдържание, 
приложения и на услуги да имат 
възможността да договарят такива 
гъвкави параметри на качеството с 
доставчиците на обществени 
електронни съобщителни услуги с оглед
предоставянето на специализирани 
услуги и се очаква тази възможност да 
играе важна роля при разработването на 
нови услуги, като например 
междумашинната комуникация. 
Същевременно подобна гъвкавост би 
позволила на доставчиците на 
обществени електронни съобщителни 
услуги да регулират по-добре трафика и 
да предотвратяват претоварването на 
мрежата. Доставчиците на съдържание, 
приложения и услуги и доставчиците на 
обществени електронни съобщителни 
услуги следва да са в състояние 
свободно да сключват специални 
договори за услуги на определено ниво 
на качество на услугата, доколкото тези 
споразумения не навреждат сериозно на
общото качество на услугите за 
достъп до интернет.

съдържание и услуги за предоставяне на 
преносни услуги, разчитащи на гъвкави 
параметри на качеството, включително 
по-ниски нива на приоритет за трафика, 
който не е спешен. Необходимо е 
доставчиците на съдържание, 
приложения и на услуги да имат 
възможността да договарят такива 
гъвкави параметри на качеството с 
доставчиците на обществени 
електронни съобщителни услуги, като 
по този начин се открива пътят за
предоставянето на специализирани 
услуги и се очаква тази възможност да 
играе важна роля при разработването на 
нови услуги, като например 
междумашинната комуникация. 
Същевременно подобна гъвкавост би 
позволила на доставчиците на 
обществени електронни съобщителни 
услуги да регулират по-добре трафика и 
да предотвратяват претоварването на 
мрежата. Доставчиците на съдържание, 
приложения и услуги и доставчиците на 
обществени електронни съобщителни 
услуги следва да са в състояние 
свободно да сключват специални 
договори за услуги на определено ниво 
на качество на услугата, доколкото тези 
споразумения не навреждат на
качеството на услугите за достъп до 
интернет.

Or. es

Изменение 280
Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн

Предложение за регламент
Съображение 50

Текст, предложен от Комисията Изменение

(50) Освен това е налице търсене от 
страна на доставчиците на приложения, 
съдържание и услуги за предоставяне на 

(50) Освен това е налице търсене от 
страна на доставчиците на приложения, 
съдържание и услуги за предоставяне на 
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преносни услуги, разчитащи на гъвкави 
параметри на качеството, включително 
по-ниски нива на приоритет за трафика, 
който не е спешен. Необходимо е 
доставчиците на съдържание, 
приложения и на услуги да имат 
възможността да договарят такива 
гъвкави параметри на качеството с 
доставчиците на обществени 
електронни съобщителни услуги с оглед 
предоставянето на специализирани 
услуги и се очаква тази възможност да 
играе важна роля при разработването на 
нови услуги, като например 
междумашинната комуникация. 
Същевременно подобна гъвкавост би 
позволила на доставчиците на 
обществени електронни съобщителни 
услуги да регулират по-добре трафика и 
да предотвратяват претоварването на 
мрежата. Доставчиците на съдържание, 
приложения и услуги и доставчиците на 
обществени електронни съобщителни 
услуги следва да са в състояние 
свободно да сключват специални 
договори за услуги на определено ниво 
на качество на услугата, доколкото тези 
споразумения не навреждат сериозно на
общото качество на услугите за 
достъп до интернет.

преносни услуги, разчитащи на гъвкави 
параметри на качеството, включително 
по-ниски нива на приоритет за трафика, 
който не е спешен. Необходимо е 
доставчиците на съдържание, 
приложения и на услуги да имат 
възможността да договарят такива 
гъвкави параметри на качеството с 
доставчиците на обществени 
електронни съобщителни услуги с оглед 
предоставянето на специализирани 
услуги и се очаква тази възможност да 
играе важна роля при разработването на 
нови услуги, като например 
междумашинната комуникация. 
Същевременно подобна гъвкавост би 
позволила на доставчиците на 
обществени електронни съобщителни 
услуги да регулират по-добре трафика и 
да предотвратяват претоварването на 
мрежата. Доставчиците на съдържание, 
приложения и услуги и доставчиците на 
обществени електронни съобщителни 
услуги следва да са в състояние 
свободно да сключват специални 
договори за услуги на определено ниво 
на качество на услугата, доколкото тези 
споразумения не навреждат на
качеството на услугите за достъп до 
интернет.

Or. en

Изменение 281
Катрин Тротман

Предложение за регламент
Съображение 50

Текст, предложен от Комисията Изменение

(50) Освен това е налице търсене от 
страна на доставчиците на приложения, 
съдържание и услуги за предоставяне на 
преносни услуги, разчитащи на гъвкави 
параметри на качеството, включително 

(50) Освен това е налице търсене от 
страна на доставчиците на приложения, 
съдържание и услуги за предоставяне на 
преносни услуги, разчитащи на гъвкави 
параметри на качеството, включително 
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по-ниски нива на приоритет за трафика, 
който не е спешен. Необходимо е
доставчиците на съдържание, 
приложения и на услуги да имат 
възможността да договарят такива 
гъвкави параметри на качеството с 
доставчиците на обществени 
електронни съобщителни услуги с оглед 
предоставянето на специализирани 
услуги и се очаква тази възможност да 
играе важна роля при разработването на 
нови услуги, като например 
междумашинната комуникация. 
Същевременно подобна гъвкавост би 
позволила на доставчиците на 
обществени електронни съобщителни 
услуги да регулират по-добре трафика и 
да предотвратяват претоварването на 
мрежата. Доставчиците на съдържание, 
приложения и услуги и доставчиците на 
обществени електронни съобщителни 
услуги следва да са в състояние 
свободно да сключват специални 
договори за услуги на определено ниво 
на качество на услугата, доколкото тези 
споразумения не навреждат сериозно на 
общото качество на услугите за достъп 
до интернет.

по-ниски нива на приоритет за трафика, 
който не е спешен. Може да бъде
необходимо доставчиците на 
съдържание, приложения и на услуги да 
имат възможността да договарят такива 
гъвкави параметри на качеството с 
доставчиците на обществени 
електронни съобщителни услуги с оглед 
предоставянето на специализирани 
услуги и се очаква тази възможност да 
играе важна роля при разработването на 
нови услуги, като например 
междумашинната комуникация. 
Същевременно подобна гъвкавост би 
позволила на доставчиците на 
обществени електронни съобщителни 
услуги да регулират по-добре трафика и 
да предотвратяват претоварването на 
мрежата. Доставчиците на съдържание, 
приложения и услуги и доставчиците на 
обществени електронни съобщителни 
услуги следва да са в състояние 
свободно да сключват специални 
договори за услуги на определено ниво 
на качество на услугата, доколкото тези 
споразумения не навреждат сериозно на 
общото качество на услугите за достъп 
до интернет.

Or. en

Изменение 282
Марите Схаке, Надя Хирш

Предложение за регламент
Съображение 51

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(51) Националните регулаторни органи 
играят ключова роля за това крайните 
ползватели да разполагат ефективно с 
възможността да упражняват тази 
свобода и да разполагат с достъп до 
отворен интернет. За тази цел 
националните регулаторни органи 
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следва да имат задължения за 
мониторинг и докладване и да 
гарантират, че доставчиците на 
обществени електронни съобщителни 
услуги спазват правилата и че е налице 
недискриминационен достъп до 
интернет услуги с високо качество, 
което не е влошено от специализирани 
услуги. В оценката си за евентуално 
общо влошаване на услугите за достъп 
до интернет националните регулаторни 
органи следва ползват параметри за 
качество, като срокове и надеждност 
(закъснение, колебание, загуба на 
пакети), равнища и ефект от 
претоварването в мрежата, 
действителни спрямо обявени скорости, 
показатели на услугите за достъп до 
интернет в сравнение със 
специализирани услуги и качеството във 
възприятието на крайните ползватели. 
Националните регулаторни органи 
следва да разполагат с правомощия да 
налагат изисквания за минимално 
качество на услугите на всички или на 
отделни доставчици на обществени 
електронни съобщителни услуги, ако 
това е нужно, за да се предотврати общо 
влошаване/намаляване на качеството на 
достъпа до интернет услуги.

следва да имат задължения за 
мониторинг и докладване и да 
гарантират, че доставчиците на 
обществени електронни съобщителни 
услуги спазват правилата и че е налице 
недискриминационен достъп до 
интернет услуги с високо качество, 
което не е влошено от специализирани 
услуги. Националните регулаторни 
органи следва да установят ясни и 
разбираеми механизми за известяване 
и обезщетение за крайните 
ползватели, изложени на 
дискриминация, ограничаване или 
намеса в онлайн съдържание, услуги 
или приложения. В оценката си за 
евентуално общо влошаване на услугите 
за достъп до интернет националните 
регулаторни органи следва ползват 
параметри за качество, като срокове и 
надеждност (закъснение, колебание, 
загуба на пакети), равнища и ефект от 
претоварването в мрежата, 
действителни спрямо обявени скорости, 
показатели на услугите за достъп до 
интернет в сравнение със 
специализирани услуги и качеството във 
възприятието на крайните ползватели. 
Националните регулаторни органи 
следва да разполагат с правомощия да 
налагат изисквания за минимално 
качество на услугите на всички или на
отделни доставчици на обществени 
електронни съобщителни услуги, ако 
това е нужно, за да се предотврати общо 
влошаване/намаляване на качеството на 
достъпа до интернет услуги.

Or. en

Изменение 283
Джайлс Чичестър

Предложение за регламент
Съображение 51
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(51) Националните регулаторни органи 
играят ключова роля за това крайните 
ползватели да разполагат ефективно с 
възможността да упражняват тази 
свобода и да разполагат с достъп до 
отворен интернет. За тази цел 
националните регулаторни органи 
следва да имат задължения за 
мониторинг и докладване и да 
гарантират, че доставчиците на 
обществени електронни съобщителни 
услуги спазват правилата и че е налице 
недискриминационен достъп до 
интернет услуги с високо качество, 
което не е влошено от 
специализирани услуги. В оценката си 
за евентуално общо влошаване на 
услугите за достъп до интернет 
националните регулаторни органи 
следва ползват параметри за качество, 
като срокове и надеждност (закъснение, 
колебание, загуба на пакети), равнища и 
ефект от претоварването в мрежата, 
действителни спрямо обявени скорости, 
показатели на услугите за достъп до 
интернет в сравнение със
специализирани услуги и качеството 
във възприятието на крайните 
ползватели. Националните регулаторни 
органи следва да разполагат с 
правомощия да налагат изисквания за 
минимално качество на услугите на 
всички или на отделни доставчици на 
обществени електронни съобщителни 
услуги, ако това е нужно, за да се 
предотврати общо 
влошаване/намаляване на качеството на 
достъпа до интернет услуги.

(51) Националните регулаторни органи 
играят ключова роля за това крайните 
ползватели да разполагат ефективно с 
възможността да упражняват тази 
свобода и да разполагат с достъп до 
отворен интернет. За тази цел 
националните регулаторни органи 
следва да имат задължения за 
мониторинг и докладване и да 
гарантират, че доставчиците на 
обществени електронни съобщителни 
услуги спазват правилата и че е налице 
недискриминационен достъп до 
интернет услуги с високо качество. В 
оценката си за евентуално общо 
влошаване на услугите за достъп до 
интернет националните регулаторни 
органи следва ползват параметри за 
качество, като срокове и надеждност 
(закъснение, колебание, загуба на 
пакети), равнища и ефект от 
претоварването в мрежата, 
действителни спрямо обявени скорости, 
показатели на услугите за достъп до 
интернет в сравнение с услуги с 
подобрено качество и качеството във 
възприятието на крайните ползватели. 
Националните регулаторни органи 
следва да разполагат с правомощия да 
налагат изисквания за минимално 
качество на услугите на всички или на 
отделни доставчици на обществени 
електронни съобщителни услуги, ако 
това е нужно, за да се предотврати общо 
влошаване/намаляване на качеството на 
достъпа до интернет услуги, или за да 
се защити възможността на 
крайните ползватели да имат достъп 
до и да разпространяват съдържание 
или информация или да използват 
приложения и услуги по техен избор.

Or. en
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Приложение 284
Петра Камереверт

Предложение за регламент
Съображение 51

Текст, предложен от Комисията Изменение

(51) Националните регулаторни органи 
играят ключова роля за това крайните 
ползватели да разполагат ефективно с 
възможността да упражняват тази 
свобода и да разполагат с достъп до 
отворен интернет. За тази цел 
националните регулаторни органи 
следва да имат задължения за 
мониторинг и докладване и да 
гарантират, че доставчиците на 
обществени електронни съобщителни 
услуги спазват правилата и че е налице 
недискриминационен достъп до 
интернет услуги с високо качество, 
което не е влошено от специализирани 
услуги. В оценката си за евентуално 
общо влошаване на услугите за достъп 
до интернет националните регулаторни 
органи следва ползват параметри за 
качество, като срокове и надеждност 
(закъснение, колебание, загуба на 
пакети), равнища и ефект от 
претоварването в мрежата, 
действителни спрямо обявени скорости, 
показатели на услугите за достъп до 
интернет в сравнение със 
специализирани услуги и качеството във 
възприятието на крайните ползватели. 
Националните регулаторни органи 
следва да разполагат с правомощия да 
налагат изисквания за минимално 
качество на услугите на всички или на 
отделни доставчици на обществени 
електронни съобщителни услуги, ако 
това е нужно, за да се предотврати общо 
влошаване/намаляване на качеството на 
достъпа до интернет услуги.

(51) Националните регулаторни органи 
играят ключова роля за това крайните 
ползватели да разполагат ефективно с 
възможността да упражняват това 
право и да разполагат с достъп до 
отворен интернет. За тази цел 
националните регулаторни органи 
следва да имат задължения за 
мониторинг и докладване и да 
гарантират, че доставчиците на 
обществени електронни съобщителни 
услуги спазват правилата и че е налице 
недискриминационен достъп до 
интернет услуги с високо качество, 
което не е влошено от специализирани 
услуги. В оценката си за евентуално 
общо влошаване на услугите за достъп 
до интернет националните регулаторни 
органи следва ползват параметри за 
качество, като срокове и надеждност 
(закъснение, колебание, загуба на 
пакети), равнища и ефект от 
претоварването в мрежата, 
действителни спрямо обявени скорости, 
показатели на услугите за достъп до 
интернет в сравнение със 
специализирани услуги и качеството във 
възприятието на крайните ползватели. 
Националните регулаторни органи 
следва да разполагат с правомощия да 
налагат изисквания за минимално 
качество на услугите на всички или на 
отделни доставчици на обществени 
електронни съобщителни услуги, ако 
това е нужно, за да се предотврати общо 
влошаване/намаляване на качеството на 
достъпа до интернет услуги.

Or. de
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Изменение 285
Патриция Тоя

Предложение за регламент
Съображение 57

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. it

Изменение 286
Патриция Тоя

Предложение за регламент
Съображение 58

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(58) За да избягват неприятните 
изненади, крайните ползватели следва 
да са в състояние, при желание, да 
определят максимални лимити на 
сумите, свързани с услугите за 
телефония и достъп до интернет. Тази 
възможност следва да се предлага 
безплатно и чрез прости процедури, с 
подходящо уведомление, което остава 
на разположение за последваща справка, 
когато лимитът бъде приближен. При 
достигане на определения максимален 
лимит услугите следва да се 
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крайните ползватели и те да не бъдат 
таксувани за тях, освен ако не поискат 
изрично продължаването на тези услуги 
съгласно договореното с доставчика.

преустановяват за крайните ползватели 
и те да не бъдат таксувани за тях, освен 
ако не поискат изрично продължаването 
на тези услуги съгласно договореното с 
доставчика.

Or. it

Изменение 287
Тереса Риера Мадурей

Предложение за регламент
Съображение 59

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. es
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Изменение 288
Йоанис А. Цукалас

Предложение за регламент
Съображение 62

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 289
Сабине Ферхайен

Предложение за регламент
Съображение 68

Текст, предложен от Комисията Изменение

(68) За да се отчитат пазарните и 
технологични промени, на Комисията 

заличава се
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следва да се делегира правомощието 
да приема актове в съответствие с 
член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз във връзка с адаптирането на 
приложение V. От особена важност е 
по време на подготвителната си 
работа Комисията да проведе 
подходящи консултации, 
включително на експертно равнище. 
При подготовката и изготвянето на 
делегираните актове Комисията 
следва да осигури едновременното и 
своевременно предаване на 
съответните документи по подходящ 
начин на Европейския парламент и 
Съвета.

Or. en

Изменение 290
Петра Камереверт

Предложение за регламент
Съображение 68

Текст, предложен от Комисията Изменение

(68) За да се отчитат пазарните и 
технологични промени, на Комисията 
следва да се делегира правомощието 
да приема актове в съответствие с 
член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз във връзка с адаптирането на 
приложение V. От особена важност е 
по време на подготвителната си 
работа Комисията да провежда 
подходящи консултации, 
включително на експертно равнище.
При подготовката и изготвянето на 
делегираните актове Комисията 
следва да осигури едновременното и 
своевременно предаване на 
съответните документи по подходящ 
начин на Европейския парламент и 

заличава се
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Съвета.

Or. de

Изменение 291
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Съображение 72

Текст, предложен от Комисията Изменение

(72) Пазарът за мобилни комуникации 
в ЕС остава разпокъсан като нито 
една мобилна мрежа не покрива 
всички държави членки. Съответно, 
за да предоставят мобилни 
съобщителни услуги на клиентите си 
от националния пазар, които 
пътуват в рамките на ЕС, 
осигуряващите роуминг оператори 
трябва да закупуват роуминг услуги 
на едро от операторите в 
посещаваната държава членка. 
Въпросните такси за роуминг на едро 
са важна пречка пред това да се 
предоставят роуминг услуги на цени, 
като тези за мобилните 
съобщителни услуги на национално 
ниво. Следователно са необходими 
допълнителни мерки, за да се улесни 
намаляването на тези такси. 
Търговските или техническите 
споразумения между доставчиците 
на роуминг, които позволяват 
виртуалното разширяване на обхвата 
на техните мрежи до покритие в 
целия ЕС представляват начин да се 
интернализират разходите за 
роуминг на едро. За да се осигурят 
подходящи стимули, някои 
регулаторни задължения съгласно 
Регламент (ЕО) № 531/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета26

следва да бъдат съответно изменени. 
По-специално, когато доставчиците 

заличава се



AM\1012835BG.doc 137/245 PE524.835v01-00

BG

на роуминг, посредством своите 
мрежи или в рамките на двустранни 
или многостранни споразумения за 
роуминг, гарантират, че на 
потребителите в ЕС се предлага по 
подразбиране роуминг на цените на 
националните разговори, за такива 
доставчици не следва да се прилага 
задължението националните 
доставчици да разрешават на своите 
клиенти достъп до роуминг услуги за 
гласова телефония, текстови 
съобщения и пренос на данни от всеки 
алтернативен доставчик на роуминг, 
отчитайки преходния период, за 
който подобен роуминг е бил вече 
предоставен.
__________________
26Регламент (ЕС) № 531/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 13 юни 2012 година относно 
роуминга в обществени мобилни 
съобщителни мрежи в рамките на 
Съюза (ОВ L 172, 30.6.2012 г., стр. 10).

Or. en

Изменение 292
Херберт Ройл

Предложение за регламент
Съображение 72

Текст, предложен от Комисията Изменение

(72) Пазарът за мобилни комуникации 
в ЕС остава разпокъсан като нито 
една мобилна мрежа не покрива 
всички държави членки. Съответно, 
за да предоставят мобилни 
съобщителни услуги на клиентите си 
от националния пазар, които 
пътуват в рамките на ЕС, 
осигуряващите роуминг оператори 
трябва да закупуват роуминг услуги 

заличава се
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на едро от операторите в 
посещаваната държава членка.
Въпросните такси за роуминг на едро 
са важна пречка пред това да се 
предоставят роуминг услуги на цени, 
като тези за мобилните 
съобщителни услуги на национално 
ниво. Следователно са необходими 
допълнителни мерки, за да се улесни 
намаляването на тези такси.
Търговските или техническите 
споразумения между доставчиците 
на роуминг, които позволяват 
виртуалното разширяване на обхвата 
на техните мрежи до покритие в 
целия ЕС представляват начин да се 
интернализират разходите за 
роуминг на едро. За да се осигурят 
подходящи стимули, някои 
регулаторни задължения съгласно 
Регламент (ЕО) № 531/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета26

следва да бъдат съответно изменени.
По-специално, когато доставчиците 
на роуминг, посредством своите 
мрежи или в рамките на двустранни 
или многостранни споразумения за 
роуминг, гарантират, че на 
потребителите в ЕС се предлага по 
подразбиране роуминг на цените на 
националните разговори, за такива 
доставчици не следва да се прилага 
задължението националните 
доставчици да разрешават на своите 
клиенти достъп до роуминг услуги за 
гласова телефония, текстови 
съобщения и пренос на данни от всеки 
алтернативен доставчик на роуминг, 
отчитайки преходния период, за 
който подобен роуминг е бил вече 
предоставен.
__________________
26 Регламент (ЕС) № 531/2012 на 
Европейския регламент и на Съвета 
от 13 юни 2012 г. относно роуминга в 
обществени мобилни съобщителни 
мрежи в рамките на Съюза (ОВ. 
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L 172, 30.6.2012 г., стр. 10).

Or. de

Изменение 293
Кристиян Елер

Предложение за регламент
Съображение 72

Текст, предложен от Комисията Изменение

(72) Пазарът за мобилни комуникации в 
ЕС остава разпокъсан като нито една 
мобилна мрежа не покрива всички 
държави членки. Съответно, за да 
предоставят мобилни съобщителни 
услуги на клиентите си от националния 
пазар, които пътуват в рамките на ЕС, 
осигуряващите роуминг оператори 
трябва да закупуват роуминг услуги на 
едро от операторите в посещаваната 
държава членка. Въпросните такси за 
роуминг на едро са важна пречка пред 
това да се предоставят роуминг услуги 
на цени, като тези за мобилните 
съобщителни услуги на национално 
ниво. Следователно са необходими 
допълнителни мерки, за да се улесни 
намаляването на тези такси. 
Търговските или техническите 
споразумения между доставчиците на 
роуминг, които позволяват виртуалното 
разширяване на обхвата на техните 
мрежи до покритие в целия ЕС 
представляват начин да се 
интернализират разходите за роуминг на 
едро. За да се осигурят подходящи 
стимули, някои регулаторни задължения 
съгласно Регламент (ЕО) № 531/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета26

следва да бъдат съответно изменени. 
По-специално, когато доставчиците на 
роуминг, посредством своите мрежи 
или в рамките на двустранни или 
многостранни споразумения за роуминг, 

(72) Пазарът за мобилни комуникации в 
ЕС остава разпокъсан като нито една 
мобилна мрежа не покрива всички 
държави членки. Съответно, за да 
предоставят мобилни съобщителни 
услуги на клиентите си от националния 
пазар, които пътуват в рамките на ЕС, 
осигуряващите роуминг оператори 
трябва да закупуват роуминг услуги на 
едро от операторите в посещаваната 
държава членка. Въпросните такси за 
роуминг на едро са важна пречка пред 
това да се предоставят роуминг услуги 
на цени, като тези за мобилните 
съобщителни услуги на национално 
ниво. Следователно са необходими 
допълнителни мерки, за да се улесни 
намаляването на тези такси, да се 
гарантира правна сигурност и да се 
подпомогне стабилизирането на 
пазара. Търговските или техническите 
споразумения между доставчиците на 
роуминг, които позволяват виртуалното 
разширяване на обхвата на техните 
мрежи до покритие в целия ЕС 
представляват начин да се 
интернализират разходите за роуминг на 
едро. За да се осигурят подходящи 
стимули, някои регулаторни задължения 
съгласно Регламент (ЕО) № 531/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета26

следва да бъдат съответно изменени. 
По-специално, когато доставчиците на 
роуминг, посредством своите мрежи 
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гарантират, че на потребителите в ЕС се 
предлага по подразбиране роуминг на 
цените на националните разговори, за 
такива доставчици не следва да се 
прилага задължението националните 
доставчици да разрешават на своите 
клиенти достъп до роуминг услуги за 
гласова телефония, текстови съобщения 
и пренос на данни от всеки 
алтернативен доставчик на роуминг, 
отчитайки преходния период, за който 
подобен роуминг е бил вече 
предоставен.

или в рамките на двустранни или 
многостранни споразумения за роуминг, 
гарантират, че на потребителите в ЕС се 
предлага по подразбиране роуминг на 
цените на националните разговори, за 
такива доставчици не следва да се 
прилага задължението националните 
доставчици да разрешават на своите 
клиенти достъп до роуминг услуги за 
гласова телефония, текстови съобщения 
и пренос на данни от всеки 
алтернативен доставчик на роуминг, 
отчитайки преходния период, за който 
подобен роуминг е бил вече 
предоставен.

__________________ __________________
26 Регламент (ЕС) № 531/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
13 юни 2012 година относно роуминга в 
обществени мобилни съобщителни 
мрежи в рамките на Съюза (ОВ L 172, 
30.6.2012 г., стр. 10).

26 Регламент (ЕС) № 531/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
13 юни 2012 година относно роуминга в 
обществени мобилни съобщителни 
мрежи в рамките на Съюза (ОВ L 172, 
30.6.2012 г., стр. 10).

Or. en

Изменение 294
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Съображение 73

Текст, предложен от Комисията Изменение

(73) Двустранните или 
многостранните споразумения за 
роуминг могат да позволят на даден 
мобилен оператор да отчита 
роуминга на своите национални 
клиенти в мрежите на своите 
партньори, като до голяма степен 
еквивалентен на услугите, които той 
предоставя на клиентите си в своята 
собствена мрежа, със съответните 
последствия за неговите цени на 
дребно за подобен виртуално 

заличава се
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предоставян по неговата мрежа 
обхват в целия ЕС. Подобно 
споразумение на равнище търговия на 
едро би позволило да се разработят 
нови продукти за роуминг и 
следователно да се стимулира 
разнообразието и конкуренцията на 
пазара на дребно.

Or. en

Изменение 295
Херберт Ройл

Предложение за регламент
Съображение 73

Текст, предложен от Комисията Изменение

(73) Двустранните или 
многостранните споразумения за 
роуминг могат да позволят на даден 
мобилен оператор да отчита 
роуминга на своите национални 
клиенти в мрежите на своите 
партньори, като до голяма степен 
еквивалентен на услугите, които той 
предоставя на клиентите си в своята 
собствена мрежа, със съответните 
последствия за неговите цени на 
дребно за подобен виртуално 
предоставян по неговата мрежа 
обхват в целия ЕС. Подобно 
споразумение на равнище търговия на 
едро би позволило да се разработят 
нови продукти за роуминг и 
следователно да се стимулира 
разнообразието и конкуренцията на 
пазара на дребно.

заличава се

Or. de

Изменение 296
Ламберт ван Нистелрой
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Предложение за регламент
Съображение 73

Текст, предложен от Комисията Изменение

(73) Двустранните или 
многостранните споразумения за 
роуминг могат да позволят на даден 
мобилен оператор да отчита роуминга 
на своите национални клиенти в 
мрежите на своите партньори, като до 
голяма степен еквивалентен на 
услугите, които той предоставя на 
клиентите си в своята собствена мрежа, 
със съответните последствия за 
неговите цени на дребно за подобен 
виртуално предоставян по неговата 
мрежа обхват в целия ЕС. Подобно 
споразумение на равнище търговия на 
едро би позволило да се разработят нови 
продукти за роуминг и следователно да 
се стимулира разнообразието и 
конкуренцията на пазара на дребно.

(73) Търговските или техническите
споразумения за роуминг могат да 
позволят на даден мобилен оператор да 
отчита роуминга на своите национални 
клиенти в мрежите на своите партньори, 
като до голяма степен еквивалентен на 
услугите, които той предоставя на 
клиентите си в своята собствена мрежа, 
със съответните последствия за 
неговите цени на дребно за подобен 
виртуално предоставян по неговата 
мрежа обхват в целия ЕС. Подобно 
споразумение на равнище търговия на 
едро би позволило да се разработят нови 
продукти за роуминг и следователно да 
се стимулира разнообразието и 
конкуренцията на пазара на дребно.

Or. en

Изменение 297
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Съображение 74

Текст, предложен от Комисията Изменение

(74) Съгласно поставената в Програмата 
в областта на цифровите технологии за 
Европа и Регламент № 531/2012 
политическа цел ценовата разлика 
между разговорите в роуминг и 
националните разговори трябва да се 
доближава до нула. На практика това 
изисква потребителите, които попадат в 
някоя от общо наблюдаваните 
категории на вътрешно потребление, 
категоризирани спрямо предлаганите от 

(74) Съгласно поставената в Програмата 
в областта на цифровите технологии за 
Европа и Регламент № 531/2012 
политическа цел ценовата разлика 
между разговорите в роуминг и 
националните разговори трябва да се 
доближава до нула. На практика това 
изисква потребителите, които попадат в 
някоя от общо наблюдаваните 
категории на вътрешно потребление, 
категоризирани спрямо предлаганите от 
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някоя от страните различни 
абонаментни планове за национално 
потребление, да са в състояние при 
пътуванията си в ЕС без притеснение да 
запазват своя модел на потребление, 
определен от техния национален 
абонаментен план, без оскъпяване 
спрямо разходите в национален 
контекст. Подобни широки категории 
могат да бъдат определени въз основа 
на актуалната търговска практика, 
ползвайки например разграничението 
при вътрешните пакетни услуги на 
дребно между предплатени услуги и 
абонаменти с последващо плащане; 
пакетни услуги за ползване само на 
GSM-телефония (т.е. гласова телефония 
и текстови съобщения); пакетни услуги, 
съобразени с различни обеми на 
потребление; пакетни услуги съответно 
за фирми и физически лица; пакетни 
услуги на дребно с цени на консумирана 
единица и такива на консумиран обем 
от единици (напр. минути за гласова 
телефония, мегабайти от данни) при 
фиксирана такса, независимо от 
действителното потребление. 
Разнообразието от абонаментни планове 
и пакетни услуги на дребно задоволява 
потребителите на националните пазари 
на мобилни съобщителни услуги в 
целия ЕС, чиито нужди също са 
разнообразни и отразяват един 
конкурентен пазар. Тази гъвкавост на 
националните пазари следва да се 
наблюдава и при роуминга в ЕС, имайки 
предвид, че необходимостта 
доставчиците на роуминг да закупуват 
роуминг услуги на едро от независими 
оператори на мрежи в различни 
държави членки може да е основание за 
налагането на ограничения в смисъл на 
разумно потребление, ако подобно 
потребление в роуминг се таксува по 
национални тарифи.

някоя от страните различни 
абонаментни планове за национално 
потребление, да са в състояние при 
пътуванията си в ЕС без притеснение да 
запазват своя модел на потребление, 
определен от техния национален 
абонаментен план, без оскъпяване 
спрямо разходите в национален 
контекст. Подобни широки категории 
могат да бъдат определени въз основа 
на актуалната търговска практика, 
ползвайки например разграничението 
при вътрешните пакетни услуги на 
дребно между предплатени услуги и 
абонаменти с последващо плащане; 
пакетни услуги за ползване само на 
GSM-телефония (т.е. гласова телефония 
и текстови съобщения); пакетни услуги, 
съобразени с различни обеми на 
потребление; пакетни услуги съответно 
за фирми и физически лица; пакетни 
услуги на дребно с цени на консумирана 
единица и такива на консумиран обем 
от единици (напр. минути за гласова 
телефония, мегабайти от данни) при 
фиксирана такса, независимо от 
действителното потребление. 
Разнообразието от абонаментни планове 
и пакетни услуги на дребно задоволява 
потребителите на националните пазари 
на мобилни съобщителни услуги в 
целия ЕС, чиито нужди също са 
разнообразни и отразяват един 
конкурентен пазар. Тази гъвкавост на 
националните пазари следва да се 
наблюдава и при роуминга в ЕС, имайки 
предвид, че необходимостта 
доставчиците на роуминг да закупуват 
роуминг услуги на едро от независими 
оператори на мрежи в различни 
държави членки може да е основание за 
налагането на ограничения в смисъл на 
разумно потребление, ако подобно 
потребление в роуминг се таксува по 
национални тарифи. Следва да се 
предотвратят по-специално 
ползването на роуминг отвъд 
нормалното потребление и 
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последиците от арбитража, тъй 
като в противен случай това би могло 
да окаже отрицателно въздействие 
върху конкурентните национални 
пазари и стимулите за инвестиции в 
инфраструктура.

Or. en

Обосновка

Следва да се гарантира, че ползвателите няма да заменят своя местен доставчик с 
доставчик на роуминг, който не е инвестирал в инфраструктура в държавата членка 
на ползвателя. Поради това следва да съществуват ограничения за коректна 
употреба на роуминг, за да се предотвратят последиците от арбитража, които в 
противен случай представляват значителен риск за доставчиците и възпрепятстват 
инвестициите в нова инфраструктура.

Изменение 298
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Съображение 74

Текст, предложен от Комисията Изменение

(74) Съгласно поставената в Програмата 
в областта на цифровите технологии за 
Европа и Регламент № 531/2012 
политическа цел ценовата разлика 
между разговорите в роуминг и 
националните разговори трябва да се 
доближава до нула. На практика това 
изисква потребителите, които попадат в 
някоя от общо наблюдаваните 
категории на вътрешно потребление, 
категоризирани спрямо предлаганите от 
някоя от страните различни 
абонаментни планове за национално 
потребление, да са в състояние при 
пътуванията си в ЕС без притеснение да 
запазват своя модел на потребление, 
определен от техния национален 
абонаментен план, без оскъпяване 
спрямо разходите в национален 
контекст. Подобни широки категории 

(74) Съгласно поставената в Програмата 
в областта на цифровите технологии за 
Европа и Регламент № 531/2012 
политическа цел ценовата разлика 
между разговорите в роуминг и 
националните разговори трябва да се 
доближава до нула. На практика това 
изисква потребителите, които попадат в 
някоя от общо наблюдаваните
категории на вътрешно потребление, 
категоризирани спрямо предлаганите от 
някоя от страните различни 
абонаментни планове за национално 
потребление, да са в състояние при 
пътуванията си в ЕС без притеснение да 
запазват своя модел на потребление, 
определен от техния национален 
абонаментен план, без оскъпяване 
спрямо разходите в национален 
контекст. Подобни широки категории 
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могат да бъдат определени въз основа 
на актуалната търговска практика, 
ползвайки например разграничението 
при вътрешните пакетни услуги на 
дребно между предплатени услуги и 
абонаменти с последващо плащане; 
пакетни услуги за ползване само на 
GSM-телефония (т.е. гласова телефония 
и текстови съобщения); пакетни услуги, 
съобразени с различни обеми на 
потребление; пакетни услуги съответно 
за фирми и физически лица; пакетни 
услуги на дребно с цени на консумирана 
единица и такива на консумиран обем 
от единици (напр. минути за гласова 
телефония, мегабайти от данни) при 
фиксирана такса, независимо от 
действителното потребление. 
Разнообразието от абонаментни планове 
и пакетни услуги на дребно задоволява 
потребителите на националните пазари 
на мобилни съобщителни услуги в 
целия ЕС, чиито нужди също са 
разнообразни и отразяват един 
конкурентен пазар. Тази гъвкавост на 
националните пазари следва да се 
наблюдава и при роуминга в ЕС, имайки 
предвид, че необходимостта 
доставчиците на роуминг да закупуват 
роуминг услуги на едро от независими 
оператори на мрежи в различни 
държави членки може да е основание за 
налагането на ограничения в смисъл на 
разумно потребление, ако подобно 
потребление в роуминг се таксува по 
национални тарифи.

могат да бъдат определени въз основа 
на актуалната търговска практика, 
ползвайки например разграничението 
при вътрешните пакетни услуги на
дребно между предплатени услуги и 
абонаменти с последващо плащане; 
пакетни услуги за ползване само на 
GSM-телефония (т.е. гласова телефония 
и текстови съобщения); пакетни услуги, 
съобразени с различни обеми на 
потребление; пакетни услуги съответно 
за фирми и физически лица; пакетни 
услуги на дребно с цени на консумирана 
единица и такива на консумиран обем 
от единици (напр. минути за гласова 
телефония, мегабайти от данни) при 
фиксирана такса, независимо от 
действителното потребление. 
Разнообразието от абонаментни планове 
и пакетни услуги на дребно задоволява 
потребителите на националните пазари 
на мобилни съобщителни услуги в 
целия ЕС, чиито нужди също са 
разнообразни и отразяват един 
конкурентен пазар. Тази гъвкавост на 
националните пазари следва да се 
наблюдава и при роуминга в ЕС, имайки 
предвид, че необходимостта 
доставчиците на роуминг да закупуват 
роуминг услуги на едро от независими 
оператори на мрежи в различни 
държави членки може да е основание за 
налагането на ограничения в смисъл на 
разумно потребление, ако подобно 
потребление в роуминг се таксува по 
национални тарифи. Това ще 
предотврати неправилното или 
измамно ползване, както и 
арбитражните сценарии, които биха 
оказали въздействие върху 
конкурентните национални пазари.

Or. en

Изменение 299
Херберт Ройл
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Предложение за регламент
Съображение 74

Текст, предложен от Комисията Изменение

(74) Съгласно поставената в Програмата 
в областта на цифровите технологии за 
Европа и Регламент № 531/2012 
политическа цел ценовата разлика 
между разговорите в роуминг и 
националните разговори трябва да се 
доближава до нула. На практика това 
изисква потребителите, които попадат в 
някоя от общо наблюдаваните 
категории на вътрешно потребление, 
категоризирани спрямо предлаганите 
от някоя от страните различни 
абонаментни планове за национално 
потребление, да са в състояние при 
пътуванията си в ЕС без притеснение да 
запазват своя модел на потребление, 
определен от техния национален 
абонаментен план, без оскъпяване 
спрямо разходите в национален 
контекст. Подобни широки категории 
могат да бъдат определени въз основа 
на актуалната търговска практика, 
ползвайки например разграничението 
при вътрешните пакетни услуги на 
дребно между предплатени услуги и 
абонаменти с последващо плащане; 
пакетни услуги за ползване само на 
GSM-телефония (т.е. гласова телефония 
и текстови съобщения); пакетни услуги, 
съобразени с различни обеми на 
потребление; пакетни услуги съответно 
за фирми и физически лица; пакетни 
услуги на дребно с цени на консумирана 
единица и такива на консумиран обем 
от единици (напр. минути за гласова 
телефония, мегабайти от данни) при 
фиксирана такса, независимо от 
действителното потребление. 
Разнообразието от абонаментни планове 
и пакетни услуги на дребно задоволява 
потребителите на националните пазари 
на мобилни съобщителни услуги в 

(74) Съгласно поставената в Програмата 
в областта на цифровите технологии за 
Европа и Регламент № 531/2012 
политическа цел ценовата разлика 
между разговорите в роуминг и 
националните разговори трябва да се 
доближава до нула. На практика това 
изисква потребителите, които попадат в 
някоя от общо наблюдаваните 
категории на вътрешно потребление, 
категоризирани спрямо предлаганите 
от някоя от страните различни 
абонаментни планове за национално 
потребление, да са в състояние при 
пътуванията си в ЕС без притеснение да 
запазват своя модел на потребление, 
определен от техния национален 
абонаментен план, без оскъпяване 
спрямо разходите в национален 
контекст. Подобни широки категории 
могат да бъдат определени въз основа 
на актуалната търговска практика, 
ползвайки например разграничението 
при вътрешните пакетни услуги на 
дребно между предплатени услуги и 
абонаменти с последващо плащане; 
пакетни услуги за ползване само на 
GSM-телефония (т.е. гласова телефония 
и текстови съобщения); пакетни услуги, 
съобразени с различни обеми на 
потребление; пакетни услуги съответно 
за фирми и физически лица; пакетни 
услуги на дребно с цени на консумирана 
единица и такива на консумиран обем 
от единици (напр. минути за гласова 
телефония, мегабайти от данни) при 
фиксирана такса, независимо от 
действителното потребление. 
Разнообразието от абонаментни планове 
и пакетни услуги на дребно задоволява 
потребителите на националните пазари 
на мобилни съобщителни услуги в 
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целия ЕС, чиито нужди също са 
разнообразни и отразяват един 
конкурентен пазар. Тази гъвкавост на 
националните пазари следва да се 
наблюдава и при роуминга в ЕС, имайки 
предвид, че необходимостта 
доставчиците на роуминг да закупуват 
роуминг услуги на едро от независими 
оператори на мрежи в различни 
държави членки може да е основание за 
налагането на ограничения в смисъл на 
разумно потребление, ако подобно 
потребление в роуминг се таксува по 
национални тарифи.

целия ЕС, чиито нужди също са 
разнообразни и отразяват един 
конкурентен пазар. Тази гъвкавост на 
националните пазари следва да се 
наблюдава и при роуминга в ЕС, имайки 
предвид, че необходимостта 
доставчиците на роуминг да закупуват 
роуминг услуги на едро от независими 
оператори на мрежи в различни 
държави членки може да е основание за 
налагането на ограничения в смисъл на 
разумно потребление, ако подобно 
потребление в роуминг се таксува по 
национални тарифи. Това се прилага с
цел предотвратяване на злоупотреби, 
които биха повлияли отрицателно 
върху националната конкуренция.

Or. de

Изменение 300
Гунар Хьокмарк

Предложение за регламент
Съображение 74a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(74а) Структурните мерки, 
предвидени в Регламент (ЕС) 
№ 531/2012, имащи за цел да повишат 
конкуренцията на пазара на роуминг, 
като например решението за локално 
терминиране и механизмът за 
отделяне, са важна стъпка към 
премахването на таксите за роуминг 
на дребно. Постепенното отпадане 
на таксите за роуминг на дребно 
трябва да се основава на по-ниски 
горни граници на цените на едро, 
като създаде условия на 
равнопоставеност между всички 
оператори в Съюза, и следователно до 
1 юли 2015 г. Комисията следва да 
представи на Европейския парламент 
и на Съвета на министрите 
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предложения в това отношение.

Or. en

Изменение 301
Гунар Хьокмарк

Предложение за регламент
Съображение 74б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(74б) С оглед да се създаде 
равнопоставеност между всички 
пазарни оператори, достъпът до 
роуминг на едро следва да се осигурява 
въз основа на недискриминационни 
условия, без да се прави разлика между 
национални и чужди оператори, 
включително условията за достъп на 
едро за националните мобилни услуги.

Or. en

Изменение 302
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Съображение 75

Текст, предложен от Комисията Изменение

(75) Макар че е задача основно на 
доставчиците на роуминг да преценят 
какъв е разумният обем от гласова 
телефония, текстови съобщения и данни 
в роуминг, който да се таксува по цени 
за национални услуги в рамките на 
техните различни пакетни услуги на 
дребно, националните регулаторни 
органи следва да упражняват надзор 
върху прилаганите от доставчиците на 
роуминг разумни лимити на 
потреблението и да гарантират, че в 

(75) Макар че е задача основно на 
доставчиците на роуминг да преценят 
какъв е разумният обем от гласова 
телефония, текстови съобщения и данни 
в роуминг, който да се таксува по цени 
за национални услуги в рамките на 
техните различни пакетни услуги на 
дребно, националните регулаторни 
органи следва да упражняват надзор 
върху прилаганите от доставчиците на 
роуминг разумни лимити на 
потреблението и да гарантират, че в 
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договорите те биват изрично посочвани 
въз основа на подробна количествена 
информация по ясен и прозрачен за 
потребителите начин. В тази си дейност 
националните регулаторни органи 
следва да вземат предвид в максимална 
степен съответните насоки на ОЕРЕС. В 
тези насоки ОЕРЕС следва да набележи 
различни модели на потребление въз 
основа на съответните тенденции в 
потреблението на гласова телефония, 
текстови съобщения и данни на 
равнище ЕС и промяната в очакванията 
особено що се отнася до потреблението 
на данни по безжичен път.

договорите те биват изрично посочвани 
въз основа на подробна количествена 
информация по ясен и прозрачен за 
потребителите начин. В тази си дейност 
националните регулаторни органи 
следва да вземат предвид в максимална 
степен съответните насоки на ОЕРЕС. В 
тези насоки — въз основа на 
резултатите от предварителна 
обществена консултация — ОЕРЕС 
следва да набележи различни модели на 
потребление въз основа на съответните 
тенденции в потреблението на гласова 
телефония, текстови съобщения и данни 
на равнище ЕС и промяната в 
очакванията особено що се отнася до 
потреблението на данни по безжичен 
път.

Or. en

Изменение 303
Херберт Ройл

Предложение за регламент
Съображение 75

Текст, предложен от Комисията Изменение

(75) Макар че е задача основно на 
доставчиците на роуминг да преценят 
какъв е разумният обем от гласова 
телефония, текстови съобщения и данни 
в роуминг, който да се таксува по цени 
за национални услуги в рамките на 
техните различни пакетни услуги на 
дребно, националните регулаторни 
органи следва да упражняват надзор 
върху прилаганите от доставчиците на 
роуминг разумни лимити на 
потреблението и да гарантират, че в 
договорите те биват изрично посочвани 
въз основа на подробна количествена 
информация по ясен и прозрачен за 
потребителите начин. В тази си дейност 
националните регулаторни органи 

(75) Макар че е задача основно на 
доставчиците на роуминг да преценят 
какъв е разумният обем от гласова 
телефония, текстови съобщения и данни 
в роуминг, който да се таксува по цени 
за национални услуги в рамките на 
техните различни пакетни услуги на 
дребно, националните регулаторни 
органи следва да упражняват надзор 
върху прилаганите от доставчиците на 
роуминг разумни лимити на 
потреблението и да гарантират, че в 
договорите те биват изрично посочвани 
въз основа на подробна количествена 
информация по ясен и прозрачен за 
потребителите начин. В тази си дейност 
националните регулаторни органи 
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следва да вземат предвид в максимална 
степен съответните насоки на ОЕРЕС. В 
тези насоки ОЕРЕС следва да набележи 
различни модели на потребление въз 
основа на съответните тенденции в 
потреблението на гласова телефония, 
текстови съобщения и данни на 
равнище ЕС и промяната в очакванията 
особено що се отнася до потреблението 
на данни по безжичен път.

следва да вземат предвид в максимална 
степен съответните насоки на ОЕРЕС,
базирани на резултатите от 
обществено допитване. В тези насоки 
ОЕРЕС следва да набележи различни 
модели на потребление въз основа на 
съответните тенденции в потреблението 
на гласова телефония, текстови 
съобщения и данни на равнище ЕС и 
промяната в очакванията особено що се 
отнася до потреблението на данни по 
безжичен път

Or. de

Изменение 304
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Съображение 75

Текст, предложен от Комисията Изменение

(75) Макар че е задача основно на 
доставчиците на роуминг да преценят 
какъв е разумният обем от гласова 
телефония, текстови съобщения и данни 
в роуминг, който да се таксува по цени 
за национални услуги в рамките на 
техните различни пакетни услуги на 
дребно, националните регулаторни 
органи следва да упражняват надзор 
върху прилаганите от доставчиците на 
роуминг разумни лимити на 
потреблението и да гарантират, че в 
договорите те биват изрично посочвани 
въз основа на подробна количествена 
информация по ясен и прозрачен за 
потребителите начин. В тази си дейност 
националните регулаторни органи 
следва да вземат предвид в максимална 
степен съответните насоки на ОЕРЕС. В 
тези насоки ОЕРЕС следва да набележи 
различни модели на потребление въз 
основа на съответните тенденции в 
потреблението на гласова телефония, 

(75) Макар че е задача основно на 
доставчиците на роуминг да преценят 
какъв е разумният обем от гласова 
телефония, текстови съобщения и данни 
в роуминг, който да се таксува по цени 
за национални услуги в рамките на 
техните различни пакетни услуги на 
дребно, националните регулаторни 
органи следва да упражняват надзор 
върху прилаганите от доставчиците на 
роуминг разумни лимити на 
потреблението и да гарантират, че в 
договорите те биват изрично посочвани 
въз основа на подробна количествена 
информация по ясен и прозрачен за 
потребителите начин. В тази си дейност 
националните регулаторни органи 
следва да вземат предвид в максимална 
степен съответните насоки на ОЕРЕС. В 
тези насоки, след консултация с 
всички заинтересовани страни,
ОЕРЕС следва да набележи различни 
модели на потребление въз основа на 
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текстови съобщения и данни на 
равнище ЕС и промяната в очакванията 
особено що се отнася до потреблението 
на данни по безжичен път.

съответните тенденции в потреблението 
на гласова телефония, текстови 
съобщения и данни на равнище ЕС и 
промяната в очакванията особено що се 
отнася до потреблението на данни по 
безжичен път.

Or. en

Изменение 305
Йенс Роде

Предложение за регламент
Съображение 75a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(75а) Третият регламент относно 
роуминга, със своите структурни 
мерки, ще засили конкуренцията на 
пазара, но не се очаква той от само 
себе си да създаде условия, при които 
потребителите без притеснение да 
запазят своя модел на потребление, 
свързан с националния им 
абонаментен план, когато пътуват в 
чужбина, и съответно да премахне 
като цяло допълнителните такси за 
роуминг в Европа. Съответно член 37 
стъпва на регламента относно 
роуминга, като предоставя стимули 
за операторите да предоставят 
роуминг на цените на националните 
услуги. Предложението променя 
горните граници на цените на едро, 
които влизат в сила на 1 юли 2014 г., 
и въвежда допълнително намаление 
на тези горни граници на 1 юли 2015 г. 
по такъв начин, че да даде 
възможност на всички национални 
доставчици да интернализират 
разходите за роуминг на едро и 
постепенно да въведат роуминг услуги 
на национални цени от 1 юли 2014 г. 
Предлаганият режим цели да 
предизвика споделянето на 
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намалените цени на едро за роуминг 
за потребителите чрез предоставяне 
на роуминг услуги на цените на 
националните услуги, при условия, 
които гарантират роуминг в целия 
ЕС, и също така да гарантира, че 
постепенно потребителите в целия 
ЕС ще се възползват от подобни 
оферти. Наред с това предложението 
осигурява необходимия баланс, който 
ще позволи на операторите да 
съобразят офертите си на дребно и 
постепенно да гарантират, че всички 
техни клиенти се ползват от тях. 
Без предлаганото намаление на 
цените на едро за роуминг не е 
реалистично да се очаква, че даден 
оператор би могъл сам да гарантира 
роуминг на национални цени в целия 
ЕС в разглеждания времеви период.

Or. en

Обосновка

Това изменение дава възможност от 1 юли 2014 г. да се появят оферти за „роуминг 
цена като у дома“ и прави възможно предоставянето на „роуминг цена като у дома“ 
на всички ползватели на мобилни услуги в ЕС от 1 юли 2015 г.

Изменение 306
Гунар Хьокмарк

Предложение за регламент
Съображение 75a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(75а) Заедно с Комисията, ОЕРЕС 
следва да носи отговорността да 
гарантира, че евентуалното 
постепенно отпадане на таксите за 
роуминг на дребно няма да доведе до 
по-високи цени на националните 
пазари.

Or. en
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Изменение 307
Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн

Предложение за регламент
Съображение 76

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(76) За да се осигури яснота и правна 
сигурност, следва да се определи дата 
за постигане на окончателното 
отпадане на допълнителните такси 
за роуминг на дребно, като 
намалението на цените започна с 
Регламент (ЕО) № 717/2007. Преди 
окончателната отмяна на таксите
за роуминг на дребно, цените на едро 
следва да бъдат намалени 
допълнително, а цените за
терминиране в мобилна мрежа следва да 
бъдат хармонизирани на много ниско 
равнище в целия ЕС, за да се 
установят наистина равнопоставени 
условия за телекомуникационните 
оператори.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 308
Гунар Хьокмарк

Предложение за регламент
Съображение 76
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(76) Освен това, въпреки че някои 
държави членки са намалили 
драстично цените за терминиране в 
мобилна мрежа, равнището на тези 
цени все още се различава в голяма 
степен в отделните държави членки, 
поради което може да бъде 
необходимо бъдещо обвързващо 
законодателство.

Or. en

Изменение 309
Кристиян Елер

Предложение за регламент
Съображение 77

Текст, предложен от Комисията Изменение

(77) За да се подсили стратегическото 
лидерство на ОЕРЕС и стабилността на 
неговите дейности, съветът на 
регулаторите на ОЕРЕС следва да се 
представлява от председател, ангажиран 
на пълно работно време, назначен от 
съвета на регулаторите, въз основа на 
неговите качества, умения, познания за 
пазарните участници и пазарите на 
електронни съобщителни услуги и на 
опита му в надзора и регулирането, след 
открита процедура за подбор, 
организирана и ръководена от съвета на 
регулаторите, подпомаган от 
Комисията. За назначаването на първия 
председател на съвета на регулаторите
Комисията следва да изготви, inter alia, 
списък на подбраните кандидати въз 
основа на техните качества, умения, 
познания за пазарните участници и 
пазарите на електронни съобщителни 
услуги и на опита им в надзора и 
регулирането. За последващите 

(77) За да се подсили стратегическото 
лидерство на ОЕРЕС и стабилността на 
неговите дейности, съветът на 
регулаторите на ОЕРЕС следва да се 
представлява от председател, ангажиран 
на пълно работно време, назначен от 
съвета на регулаторите за ограничен 
период от време, въз основа на 
неговите качества, умения, познания за 
пазарните участници и пазарите на 
електронни съобщителни услуги и на 
опита му в надзора и регулирането, след 
открита процедура за подбор, 
организирана и ръководена от съвета на 
регулаторите, подпомаган от 
Комисията. За назначаването на първия 
председател на съвета на регулаторите 
Комисията следва да изготви, inter alia, 
списък на подбраните кандидати въз 
основа на техните качества, умения, 
познания за пазарните участници и 
пазарите на електронни съобщителни 
услуги и на опита им в надзора и 
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назначения необходимостта от изготвен 
от Комисията списък следва да се 
разгледа в доклад, който да се изготви в 
съответствие с настоящия регламент. 
Службата на ОЕРЕС следователно би 
трябвало да включва председателя на 
съвета на регулаторите, управителен 
комитет и административен 
ръководител.

регулирането. За последващите 
назначения необходимостта от изготвен 
от Комисията списък следва да се 
разгледа в доклад, който да се изготви в 
съответствие с настоящия регламент. 
Службата на ОЕРЕС следователно би 
трябвало да включва председателя на 
съвета на регулаторите, управителен 
комитет и административен 
ръководител.

Or. en

Изменение 310
Патриция Тоя

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) доставчиците на електронни 
съобщителни услуги и мрежи имат 
правото, възможността и стимула да 
развиват, разширяват и експлоатират 
своите мрежи и да предоставят услуги, 
независимо от това къде са установени 
доставчикът или неговите потребители в 
ЕС,

а) доставчиците на електронни 
съобщителни услуги и мрежи имат 
правото, възможността и стимула да 
развиват, разширяват и експлоатират 
своите мрежи и да предоставят услуги,
които са оперативно съвместими на 
европейско равнище и се основават на 
отворени и стандартни данни и 
формати, независимо от това къде са 
установени доставчикът или неговите 
потребители в ЕС,

Or. it

Изменение 311
Гунар Хьокмарк

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) доставчиците на електронни а) доставчиците на електронни 



PE524.835v01-00 156/245 AM\1012835BG.doc

BG

съобщителни услуги и мрежи имат 
правото, възможността и стимула да 
развиват, разширяват и експлоатират 
своите мрежи и да предоставят услуги, 
независимо от това къде са установени 
доставчикът или неговите потребители в 
ЕС,

съобщителни услуги и мрежи имат 
правото, възможността и стимула да 
развиват, разширяват и експлоатират в 
трансграничен и общоевропейски 
мащаб своите мрежи и да предоставят 
услуги, независимо от това къде са 
установени доставчикът или неговите 
потребители в ЕС,

Or. en

Изменение 312
Патриция Тоя

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) гражданите и фирмите имат правото 
и възможността да разполагат с достъп 
до конкурентно предоставяне на
сигурни и надеждни електронни 
съобщителни услуги, с общи правила за 
гарантиране на високи стандарти за 
защита, неприкосновеност на личния 
живот и сигурност на личните им 
данни, независимо откъде биват 
предоставяни в ЕС, без да бъдат 
възпрепятствани от трансгранични 
ограничения или неоправдани 
допълнителни разходи.

Or. it

Изменение 313
Джайлс Чичестър

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) се вземат мерки във връзка с 
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постепенното премахване на 
допълнителните такси за роуминг в 
рамките на ЕС.

Or. en

Изменение 314
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) да осигуряват опростени, 
предвидими и съгласувани 
регулаторни условия по отношение на 
ключовите административни и 
търговски параметри, включително 
по отношение на 
пропорционалността на 
индивидуалните задължения, които 
могат да бъдат наложени в 
съответствие с пазарен анализ;

заличава се

Or. en

Изменение 315
Салвадор Седо и Алабарт

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да насърчават устойчивата 
конкуренция на единния пазар и 
конкурентоспособността на ЕС в 
световен мащаб и да намалят 
съответно специфичното за сектора 
регулиране на пазара в самия процес и 
когато тези цели бъдат постигнати;

б) да насърчават устойчивата 
конкуренция на единния пазар и да 
намалят съответно специфичното за 
сектора регулиране на пазара в самия 
процес и когато тези цели бъдат 
постигнати;

Or. es
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Обосновка

Включването на насърчаването на конкурентоспособността на ЕС в световен мащаб 
като нова цел на европейското регулиране повишава правната несигурност.

Изменение 316
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да насърчават устойчивата 
конкуренция на единния пазар и
конкурентоспособността на ЕС в 
световен мащаб и да намалят 
съответно специфичното за сектора 
регулиране на пазара в самия процес и 
когато тези цели бъдат постигнати;

б) да насърчават 
конкурентоспособността на ЕС в 
световен мащаб и да намалят 
специфичното за сектора регулиране на 
пазара с оглед на постигането на 
устойчива конкуренция на единния 
пазар.

Or. en

Изменение 317
Патриция Тоя, Франческо Де Анджелис

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) да способстват за новаторски и 
висококачествени услуги;

г) да способстват за новаторски и 
висококачествени услуги, например 
чрез отворените данни, в стандартни 
и оперативно съвместими формати, 
притежание на самите оператори, в 
обобщена форма, която не може да се 
свърже с отделните потребители, с 
цел да се насърчава появата на нови 
услуги и приложения с добавена 
стойност, например използването на 
интелигентните градове в 
съответствие с целите на 
Програмата за цифровите 
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технологии за Европа;

Or. it

Изменение 318
Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) да способстват за новаторски и 
висококачествени услуги;

г) да способстват както за новаторски и 
висококачествени услуги, така и за 
приемливи цени за достъп до
широколентови съобщителни услуги,
по-специално по отношение на 
приноса и нуждите на малките и 
средни предприятия, както и на 
операторите в нестопанския сектор, 
предоставящи услуги за достъп до 
интернет;

Or. en

Изменение 319
Тереса Риера Мадурей

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) да способстват за новаторски и 
висококачествени услуги;

г) да способстват за новаторски и 
висококачествени услуги и за 
осигуряване на достъп до 
широколентов интернет;

Or. es

Изменение 320
Жан-Пиер Оди
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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – буква гa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) да насърчават устойчивата 
конкуренция на единния пазар и да 
гарантират условия на 
равнопоставеност на всички 
участници в конкуренцията на този 
пазар по отношение на правилата и 
регулирането

Or. en

Изменение 321
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – буква гб (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гб) да осигуряват опростени, 
предвидими и съгласувани 
регулаторни условия по отношение на 
ключовите административни и 
търговски параметри, включително 
по отношение на 
пропорционалността на 
индивидуалните задължения, които 
могат да бъдат наложени в 
съответствие с пазарен анализ;

Or. en

Изменение 322
Марите Схаке, Надя Хирш, Амелия Андерсдотер

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

да) да гарантират, че целият 
интернет трафик се обработва 
равностойно, без проява на 
дискриминация, ограничение или 
намеса, независимо от неговия 
подател, получател, вид, съдържание, 
устройство, услуга или приложение;

Or. en

Изменение 323
Вернер Ланген, Херберт Ройл

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) да гарантират еднакви основни и 
конкурентни условия между 
доставчици на електронни 
съобщителни услуги и доставчици на 
услуги за информационното 
общество.

Or. de

Изменение 324
Ангелика Ниблер

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) да създават равнопоставени 
конкурентни условия между 
доставчици на електронни 
съобщителни услуги и доставчици на 
услуги на информационното 
общество;
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Or. de

Обосновка

С оглед на все по-голямото сближаване трябва да се дава „Level Playing Field” между 
регулираните доставчици на далекосъобщителни услуги и доставчиците на интернет 
услуги.

Изменение 325
Паул Рюбиг

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Създаване на обща регулаторна 
рамка за доставчици на електронни 
съобщителни услуги и доставчици на 
услуги за информационното 
общество.

Or. de

Изменение 326
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) единно европейско разрешение за 
европейските доставчици на 
електронни съобщителни услуги;

а) въвеждането на единен европейски 
стандартен формуляр за 
нотификация, който ще предоставя 
на всяка държава членка цялата 
информация, необходима за 
процедурата за получаване на
разрешение;

Or. ro
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Изменение 327
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) по-нататъшното сближаване на 
регулаторните условия по отношение на 
необходимостта от и 
пропорционалността на корективните 
мерки, налагани от националните 
регулаторни органи на европейските 
доставчици на електронни 
съобщителни услуги;

б) по-нататъшното сближаване на 
регулаторните условия по отношение на 
необходимостта от и 
пропорционалността на корективните 
мерки, налагани от националните 
регулаторни органи на доставчиците
на електронни съобщителни услуги;

Or. ro

Изменение 328
Мариза Матиаш

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 3 – буква e

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) постепенното премахване на 
необоснованите допълнителни такси 
при свързване и роуминг в рамките на 
ЕС.

е) постепенното премахване на 
роуминга в рамките на ЕС.

Or. pt

Изменение 329
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. „единно европейско разрешение“ 
означава правната рамка, приложима 
към европейския доставчик на 
електронни съобщителни услуги в 

заличава се
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целия ЕС, въз основа на общото 
разрешение в държавата членка по 
произход и в съответствие с 
настоящия регламент;

Or. ro

Изменение 330
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. „държава членка по произход“ 
означава държавата членка, в която 
европейският доставчик на 
електронни съобщителни услуги е 
установил своето основно седалище;

заличава се

Or. ro

Изменение 331
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. ro
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Изменение 332
Ангелика Ниблер

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

8. „хармонизиран радиочестотен 
спектър за безжични широколентови 
съобщителни услуги“ означава 
радиочестотния спектър, спрямо който 
условията за наличност и ефективно 
използване са хармонизирани на 
равнище ЕС съгласно изискванията и 
процедурите по Директива 
2002/21/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета и Решение 676/2002/ЕО 
посредством определяне на основно 
приложение на Европейския парламент 
и на Съвета27, и който служи за 
електронни съобщителни услуги, 
различни от радиоразпръскване;

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

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

Or. de

Изменение 333
Петра Камереверт

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8) „хармонизиран радиочестотен 
спектър за безжични широколентови 
съобщителни услуги“ означава 

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

радиочестотния спектър, спрямо който 
условията за наличност и ефективно 
използване са хармонизирани на 
равнище ЕС съгласно изискванията и 
процедурите по Директива 
2002/21/ЕО и Решение 676/2002/EG на 
Европейския парламент и на съвета27

посредством определяне на основно 
приложение, и който служи за 
електронни съобщителни услуги, 
различни от радиоразпръскване;

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

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

Or. de

Изменение 334
Катрин Тротман, Патриция Тоя, Тереса Риера Мадурей

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

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

Or. en

Изменение 335
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8) „хармонизиран радиочестотен 
спектър за безжични широколентови 
съобщителни услуги“ означава 
радиочестотния спектър, спрямо който 
условията за наличност и ефективно 
използване са хармонизирани на 
равнище ЕС, по-специално съгласно
Решение 676/2002/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета,27 и който служи 
за електронни съобщителни услуги, 
различни от радиоразпръскване;

8. „хармонизиран радиочестотен 
спектър за безжични широколентови 
съобщителни услуги“ означава 
радиочестотния спектър, спрямо който 
условията за наличност, ефективност 
и основно използване са хармонизирани 
на равнище ЕС, в съответствие с 
Директива 2002/21/ЕО, както и 
Решение 676/2002/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета,27 и който служи 
за електронни съобщителни услуги, 
различни от радиоразпръскване;

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

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

Or. fr
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Изменение 336
Сабине Ферхайен, Дорис Пак

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

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

Or. en

Изменение 337
Херберт Ройл

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8) „хармонизиран радиочестотен 
спектър за безжични широколентови 
съобщителни услуги“ означава 

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

радиочестотния спектър, спрямо който 
условията за наличност и ефективно 
използване са хармонизирани на 
равнище ЕС в съответствие с 
Директива 2002/21/ЕО и съгласно 
Решение 676/2002/EG на Европейския 
парламент и на Съвета,27 и който служи 
за електронни съобщителни услуги, 
различни от радиоразпръскване;

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

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

Or. de

Изменение 338
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9) „точка за безжичен достъп в 
ограничени зони“ означава маломощно 
и маломерно оборудване за мрежа за 
безжичен достъп до интернет, с малък 
обхват, което може да бъде или да не 
бъде част от обществена наземна 
мобилна съобщителна мрежа и да е 
оборудвано с една или повече 
дискретни антени, които позволяват 
обществен безжичен достъп до 
електронни съобщителни мрежи, 
независимо от съответната мрежова 
топология;

9. „точка за безжичен достъп в 
ограничени зони“ означава маломощно 
и маломерно оборудване за мрежа за 
безжичен достъп до интернет, с малък 
обхват, използващо лицензиран 
радиочестотен спектър или 
комбинация от лицензиран и свободен 
от лиценз радиочестотен спектър, 
което може да бъде или да не бъде част 
от обществена наземна мобилна 
съобщителна мрежа и да е оборудвано с 
една или повече дискретни антени, 
които позволяват обществен безжичен 
достъп до електронни съобщителни 
мрежи, независимо от съответната 
мрежова топология;
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Or. en

Изменение 339
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10) „локална мрежа с достъп чрез 
радиовръзка“ (RLAN) означава 
маломощна система за безжичен достъп 
с ограничен обхват, която е слабо 
вероятно да смущава други подобни 
системи, инсталирани в непосредствена 
близост от други потребители и 
използваща с неизключителни права
спектър, чиито условия за наличност и 
ефективно използване са 
хармонизирани на равнище ЕС;

10. „локална мрежа с достъп чрез 
радиовръзка“ (RLAN) означава 
маломощна система за безжичен достъп 
с ограничен обхват, която е слабо 
вероятно да смущава други подобни 
системи, инсталирани в непосредствена 
близост от други потребители и 
използваща свободен от лиценз 
спектър, чиито условия за наличност и 
ефективно използване са 
хармонизирани на равнище ЕС, без да 
се нарушава нелицензионният режим, 
който не включва права на 
регулаторна защита, нито права за 
причиняване на вредни смущения в 
лицензирани радиосистеми в 
радиочестотна лента или в съседни 
радиочестотни ленти;

Or. en

Изменение 340
Петра Камереверт

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 11а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

11а. „принцип за полагане на 
максимални усилия“ означава 
гаранцията, че заявки за пренос на 
данни ще бъдат обслужвани 
възможно най-бързо и независимо от 
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съдържание, услуга, приложение, 
произход или цел според 
хронологичния ред на постъпването 
им;

Or. de

Изменение 341
Иво Белет

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

12) „продукт за връзка с гарантирано 
качеството на услугата (ГКУ)“ 
означава продукт, който се 
предоставя чрез обмен през интернет 
протокол (IP) и който позволява на 
потребителите да осъществяват 
канал за връзка през IP между точка 
на свързване и една или няколко 
крайни точки на стационарна мрежа, 
и който осигурява също определени 
показатели на мрежата от крайна 
точка до крайна точка за 
предоставяне на специфични услуги 
на крайните ползватели въз основа на 
предоставяното определено 
гарантирано качество на услугата, на 
базата на конкретни параметри;

заличава се

Or. en

Изменение 342
Катрин Тротман, Тереса Риера Мадурей

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

12) „продукт за връзка с гарантирано заличава се
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качеството на услугата (ГКУ)“ 
означава продукт, който се 
предоставя чрез обмен през интернет 
протокол (IP) и който позволява на 
потребителите да осъществяват 
канал за връзка през IP между точка 
на свързване и една или няколко 
крайни точки на стационарна мрежа, 
и който осигурява също определени 
показатели на мрежата от крайна 
точка до крайна точка за 
предоставяне на специфични услуги 
на крайните ползватели въз основа на 
предоставяното определено 
гарантирано качество на услугата, на
базата на конкретни параметри;

Or. en

Изменение 343
Марите Схаке

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

12) „продукт за връзка с гарантирано 
качеството на услугата (ГКУ)“ 
означава продукт, който се 
предоставя чрез обмен през интернет 
протокол (IP) и който позволява на 
потребителите да осъществяват 
канал за връзка през IP между точка 
на свързване и една или няколко 
крайни точки на стационарна мрежа, 
и който осигурява също определени 
показатели на мрежата от крайна 
точка до крайна точка за 
предоставяне на специфични услуги 
на крайните ползватели въз основа на 
предоставяното определено 
гарантирано качество на услугата, на 
базата на конкретни параметри;

заличава се

Or. en
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Изменение 344
Петра Камереверт

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

12) „продукт за връзка с гарантирано 
качеството на услугата (ГКУ)“ 
означава продукт, който се 
предоставя чрез обмен през интернет 
протокол (IP) и който позволява на 
потребителите да осъществяват 
канал за връзка през IP между точка 
на свързване и една или няколко 
крайни точки на стационарна мрежа, 
и който осигурява също определени 
показатели на мрежата от крайна 
точка до крайна точка за 
предоставяне на специфични услуги 
на крайните ползватели въз основа на 
предоставяното определено 
гарантирано качество на услугата, на 
базата на конкретни параметри;

заличава се

Or. de

Изменение 345
Петра Камереверт

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

12а. „обосновано управление на 
трафика на данни“ е разрешено като 
освобождаване от принципа за 
полагане на максимални усилия, 
когато съществуват технически 
причини за това и има съответствие 
с основните принципи на 
необходимост, целесъобразност, 
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гарантирана ефективност, 
недискриминация и прозрачност, 
както и с останалите изисквания, 
определени в настоящия регламент;

Or. de

Изменение 346
Марите Схаке, Надя Хирш, Амелия Андерсдотер

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

12а. „неутралност на мрежата“ 
означава принципът на равностойно 
третиране на целия интернет 
трафик без проява на дискриминация, 
ограничение или намеса, независимо 
от неговия подател, получател, вид, 
съдържание, устройство, услуга или 
приложение;

Or. en

Изменение 347
Петра Камереверт

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

14. „услуга за достъп до интернет“ 
означава обществено достъпна 
електронна съобщителна услуга, която 
предоставя възможност за връзка с 
интернет и съответно връзка между 
практически всички крайни точки, 
свързани с интернет, независимо от 
вида на използваната мрежова 
технология; държавите членки 
определят разумни минимални 
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изисквания към качеството на 
услугите за достъп до интернет, 
които се усъвършенстват постоянно, 
следвайки технологичния напредък; 
услугата за достъп до интернет 
предоставя на крайните 
потребители възможността да 
ползват всякакви интернет-базирани 
приложения съгласно принципа за 
полагане на максимални усилия; като 
единствено освобождаване от това се 
допуска целесъобразно обосновано 
управление на трафика на данни 
тогава, когато съществуват ясно 
определени условия за прилагането 
му;

Or. de

Изменение 348
Сабине Ферхайен, Иво Белет, Дорис Пак

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 349
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

14. „услуга за достъп до интернет“ 
означава обществено достъпна 
електронна съобщителна услуга, която 
предоставя възможност за връзка с 
интернет и съответно връзка между 
практически всички крайни точки, 
свързани с интернет, независимо от 
вида на използваната мрежова 
технология; тя позволява на крайните 
ползватели да изпълняват всяко 
приложение, като използват 
електронна комуникационна мрежа 
въз основа на принципа за 
„максимално усилие“;

Or. fr

Изменение 350
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

14) „услуга за достъп до интернет“ 
означава обществено достъпна 
електронна съобщителна услуга, която 
предоставя възможност за връзка с 

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

интернет и съответно връзка между 
практически всички крайни точки, 
свързани с интернет, независимо от 
вида на използваната мрежова 
технология; тя позволява на крайните 
ползватели да работят с всяко 
приложение, като използват 
електронните съобщителни функции 
на интернет.

Or. en

Изменение 351
Катрин Тротман

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

14. „услуга за достъп до интернет“ 
означава обществено достъпна 
електронна съобщителна услуга, която 
предоставя възможност за връзка с 
интернет, а с това и връзка между 
практически всички крайни точки в
интернет независимо от вида на 
използваните мрежови технологии;

Or. en

Изменение 352
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

14) „услуга за достъп до интернет“ 
означава обществено достъпна 
електронна съобщителна услуга, която 
предоставя възможност за връзка с 

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

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

Or. en

Обосновка

Допълнително пояснение във връзка с различните устройства.

Изменение 353
Петра Камереверт

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

15) „специализирана услуга“ означава 
електронна съобщителна услуга или 
всяка друга услуга, която осигурява 
възможност за достъп до специфично
съдържание, приложения или услуги, 
или до комбинация от тях, и чиито
технически характеристики се 
следят от край до край, или осигурява 
възможност да се изпращат или 
получават данни до или от определен 
брой страни или крайни точки; тя не 
се предлага на пазара или не е широко 
използвана вместо услугата за достъп 
до интернет;

15. „специализирана услуга“ означава 
електронна съобщителна услуга или 
всяка друга услуга, която се предоставя 
и използва само в рамките за 
затворена електронна съобщителна 
мрежа и не се предлага на пазара или
използва като инструмент, 
заместващ интернет, или не се 
определя като функционално 
идентична на съдържание, 
приложения или услуги на отворения 
интернет; ползването на 
специализирана услуга е разрешено 
само когато за това съществува 
доказана техническа и фактическа 
необходимост, възникваща от лични 
икономически интереси, за да може 
да се предлагат критични при работа 
в реално време приложения със 
специфично качество; характерни за 
тази услуга са ясно определени и 
гарантирани параметри за качество 
на услугата, съгласувани със 
съответната услуга, които 
подлежат на непрекъснато 
управление „от край до край“ от 
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страна на доставчика на 
специализираната услуга, докато 
абонатът прекрати ползването на 
услугата; ползването на 
специализирана услуга не може да 
бъде ограничавано от контролиран
от доставчика на услугата срок за
прекратяването й;

Or. de

Изменение 354
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

15) „специализирана услуга“ означава 
електронна съобщителна услуга или 
всяка друга услуга, която осигурява 
възможност за достъп до специфично 
съдържание, приложения или услуги, 
или до комбинация от тях, и чиито 
технически характеристики се 
следят от край до край, или осигурява 
възможност да се изпращат или 
получават данни до или от определен 
брой страни или крайни точки; тя не 
се предлага на пазара или не е широко
използвана вместо услугата за достъп до 
интернет;

15. „специализирана услуга“ означава 
електронна съобщителна услуга, която
се управлява само в рамките на 
затворени електронни съобщителни 
мрежи с помощта на интернет 
протокол със строг контрол на 
достъпа; тя не се предлага на пазара 
или не е използвана вместо услугата за 
достъп до интернет, или функционално 
идентична с услуги, налични в 
услугата за обществен достъп до 
интернет;

Or. en

Обосновка

Въз основа на определението на ОЕРЕС, което изтъква идеята, че една 
специализирана услуга не може да се управлява в интернет с равноправно третиране 
на предаваните данни, а трябва да функционира отделно от него, по-конкретно в 
рамките на „затворени електронни съобщителни мрежи със строг контрол на 
достъпа“. Освен това една специализирана услуга не трябва да дублира която и да 
било вече съществуваща услуга в интернет, в противен случай просто би заобиколила 
неутралността на интернет пространството.
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Изменение 355
Марите Схаке, Надя Хирш

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

15) „специализирана услуга“ означава 
електронна съобщителна услуга или 
всяка друга услуга, която осигурява 
възможност за достъп до специфично 
съдържание, приложения или услуги, 
или до комбинация от тях, и чиито 
технически характеристики се 
следят от край до край, или осигурява 
възможност да се изпращат или 
получават данни до или от определен 
брой страни или крайни точки; тя не 
се предлага на пазара или не е широко
използвана вместо услугата за достъп до 
интернет;

15. „специализирана услуга“ означава 
електронна съобщителна услуга, която
се управлява само в рамките на 
затворени електронни съобщителни 
мрежи с помощта на интернет 
протокол със строг контрол на 
достъпа; тя не се предлага на пазара 
или не е използвана вместо услугата за 
достъп до интернет, или функционално 
идентична с услуги, налични в 
услугата за обществен достъп до 
интернет;

Or. en

Изменение 356
Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

15) „специализирана услуга“ означава 
електронна съобщителна услуга или 
всяка друга услуга, която осигурява 
възможност за достъп до специфично 
съдържание, приложения или услуги, 
или до комбинация от тях, и чиито 
технически характеристики се 
следят от край до край, или осигурява 
възможност да се изпращат или 
получават данни до или от определен 
брой страни или крайни точки; тя не 

15. „специализирана услуга“ означава 
електронна съобщителна услуга, която
се управлява само в рамките на 
затворени електронни съобщителни 
мрежи с помощта на интернет 
протокол със строг контрол на 
достъпа, която не се предлага на 
пазара или не е използвана вместо 
услугата за достъп до интернет, или 
функционално идентична с услуги, 
налични в услугата за обществен 
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се предлага на пазара или не е широко
използвана вместо услугата за достъп до 
интернет;

достъп до интернет;

Or. en

Изменение 357
Сабине Ферхайен, Иво Белет, Дорис Пак

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

15) „специализирана услуга“ означава 
електронна съобщителна услуга или 
всяка друга услуга, която осигурява 
възможност за достъп до специфично 
съдържание, приложения или услуги, 
или до комбинация от тях, и чиито 
технически характеристики се 
следят от край до край, или осигурява 
възможност да се изпращат или 
получават данни до или от определен 
брой страни или крайни точки; тя не 
се предлага на пазара или не е широко 
използвана вместо услугата за достъп до 
интернет;

15. „специализирана услуга“ означава 
електронна съобщителна услуга или 
всяка друга услуга, която се предоставя 
и управлява в рамките на затворена 
електронна съобщителна мрежа с 
помощта на интернет протокол, 
която разчита на строгия контрол на 
достъпа и която не се предлага на 
пазара или не е широко използвана 
вместо услугата за достъп до интернет;

Or. en

Изменение 358
Ангелика Ниблер

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

15) „специализирана услуга“ означава 
електронна съобщителна услуга или 
всяка друга услуга, която осигурява 
възможност за достъп до специфично 
съдържание, приложения или услуги, 

15. „специализирана услуга“ означава 
електронна съобщителна услуга или 
всяка друга услуга, която осигурява 
възможност за достъп до специфично 
съдържание, приложения или услуги, 
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или до комбинация от тях, и чиито 
технически характеристики се следят от 
край до край, или осигурява възможност 
да се изпращат или получават данни до 
или от определен брой страни или 
крайни точки; тя не се предлага на 
пазара или не е широко използвана
вместо услугата за достъп до интернет;

или до комбинация от тях, и чиито 
технически характеристики се следят от 
край до край, или осигурява възможност 
да се изпращат данни до или от 
определен брой страни или крайни 
точки; тя се предоставя и ползва в 
затворени електронни съобщителни 
мрежи, като се използва интернет-
протокол; тези мрежи подлежат на
строг лицензионен режим; 
специализираната услуга не може да
се използва вместо услугата за достъп 
до интернет;

Or. de

Изменение 359
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

15) „специализирана услуга“ означава 
електронна съобщителна услуга или 
всяка друга услуга, която осигурява
възможност за достъп до специфично 
съдържание, приложения или услуги, 
или до комбинация от тях, и чиито 
технически характеристики се следят
от край до край, или осигурява 
възможност да се изпращат или 
получават данни до или от определен 
брой страни или крайни точки; тя не 
се предлага на пазара или не е широко 
използвана вместо услугата за достъп до 
интернет;

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 360
Катрин Тротман, Тереса Риера Мадурей, Димитриос Друцас, Едит Херцог

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

15) „специализирана услуга“ означава 
електронна съобщителна услуга или 
всяка друга услуга, която осигурява 
възможност за достъп до специфично 
съдържание, приложения или услуги, 
или до комбинация от тях, и чиито 
технически характеристики се следят
от край до край, или осигурява 
възможност да се изпращат или 
получават данни до или от определен 
брой страни или крайни точки; тя не 
се предлага на пазара или не е широко
използвана вместо услугата за достъп до 
интернет;

15. „специализирана услуга“ означава 
електронна съобщителна услуга или 
всяка друга услуга, която осигурява 
възможност за достъп до или 
използване на специфично съдържание, 
приложения или услуги, или до 
комбинация от тях, за да се 
предоставят адекватни
характеристики от край до край;
специализираната услуга се управлява 
в рамките на затворена електронна 
съобщителна мрежа, поради което 
ясно се разграничава от услугите за 
достъп до интернет и не се предлага 
на пазара или не е използвана вместо 
услугата за достъп до интернет;

Or. en

Изменение 361
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

15) „специализирана услуга“ означава 
електронна съобщителна услуга или 
всяка друга услуга, която осигурява 
възможност за достъп до специфично 

15. „специализирана услуга“ означава 
електронна съобщителна услуга, която 
осигурява възможност за достъп до 
специфично съдържание, приложения 
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съдържание, приложения или услуги, 
или до комбинация от тях, и чиито 
технически характеристики се следят
от край до край, или осигурява 
възможност да се изпращат или 
получават данни до или от определен 
брой страни или крайни точки; тя не се 
предлага на пазара или не е широко 
използвана вместо услугата за достъп до 
интернет;

или услуги, или до комбинация от тях,
която подлежи на контрол на 
достъпа, и чиито технически 
характеристики се следят чрез 
управление на трафика, за да се 
предоставят адекватни 
характеристики на услугата, или 
осигурява възможност да се изпращат 
или получават данни до или от 
определен брой страни или крайни 
точки; тя не се предлага на пазара или 
не е широко използвана вместо услугата 
за достъп до интернет;

Or. en

Изменение 362
Джайлс Чичестър

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

15) „специализирана услуга“ означава 
електронна съобщителна услуга или 
всяка друга услуга, която осигурява 
възможност за достъп до специфично 
съдържание, приложения или услуги, 
или до комбинация от тях, и чиито 
технически характеристики се следят от 
край до край, или осигурява възможност 
да се изпращат или получават данни до 
или от определен брой страни или 
крайни точки; тя не се предлага на 
пазара или не е широко използвана 
вместо услугата за достъп до интернет;

15. „специализирана услуга“ означава 
електронна съобщителна услуга или 
всяка друга услуга, която осигурява 
възможност за достъп до специфично 
съдържание, приложения или услуги, 
или до комбинация от тях, с определено 
качество на услугата или резервиран 
капацитет, чиито технически 
характеристики се следят от край до 
край, или осигурява възможност да се 
изпращат или получават данни до или 
от определен брой страни или крайни 
точки; тя не се предлага на пазара или 
не е широко използвана вместо услугата 
за достъп до интернет;

Or. en

Изменение 363
Силвия-Адриана Цикъу
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Предложение за регламент
Глава 2 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Единно европейско разрешение Хармонизация и опростяване на 
разпоредбите за получаване на
разрешение

Or. ro

Изменение 364
Ламберт ван Нистелрой

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Всеки доставчик на електронни 
съобщителни услуги, установен в 
Съюза, има право да предоставя 
електронни съобщителни мрежи и 
услуги в целия ЕС и да се ползва от 
правата, свързани с предоставянето на 
такива мрежи и услуги във всяка 
държава членка, в която той има 
дейност.

Or. en

Изменение 365
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всеки европейски доставчик на 
електронни съобщителни услуги има 

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

предоставя електронни съобщителни 
мрежи и услуги в целия ЕС и да се 
ползва от правата, свързани с 
предоставянето на такива мрежи и 
услуги във всяка държава членка, в
която той има дейност по силата на 
член 3 от Директива 2002/20/EО, 
изменена с Директива 2009/140/EО, на 
базата на нотификация за всяка 
съответна държава членка.
Форматът на нотификациите следва 
да бъде единен европейски 
стандартен формат в съответствие 
с член 4.

Or. ro

Изменение 366
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Спрямо европейския доставчик на 
електронни съобщителни услуги се 
прилагат правилата и условията, които 
се прилагат във всяка съответна 
държава членка в съответствие с 
правото на ЕС, освен ако не е 
предвидено друго в настоящия 
регламент и без да се засягат 
разпоредбите на Регламент (ЕС) 
№ 531/2012.

2. Спрямо европейския доставчик на 
електронни съобщителни услуги се 
прилагат правилата и условията, които 
се прилагат във всяка съответна 
държава членка в съответствие с 
правото на ЕС.

Or. ro

Изменение 367
Силвия-Адриана Цикъу

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

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

заличава се

Or. ro

Изменение 368
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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членка.

Or. ro

Изменение 369
Гунар Хьокмарк

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

5. Националните регулаторни органи 
третират доставчиците на 
електронни съобщителни услуги по 
еднакъв начин при сравними 
ситуации, независимо от държавата 
членка, в която са установени.

Or. en

Изменение 370
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

5. Доставчиците на електронни 
съобщителни услуги имат правото да 
бъдат третирани равноправно от 
страна на националните регулаторни 
органи на различни държави членки при 
обективно еквивалентни ситуации.

Or. ro

Изменение 371
Силвия-Адриана Цикъу
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Предложение за регламент
Член 3 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. В случай на спор между 
предприятия, сред които има 
европейски доставчик на електронни 
съобщителни услуги, във връзка със 
задълженията по 
Директиви 2002/19/ЕО, 2002/20/ЕО, 
2002/21/ЕО и 2002/22/ЕО, по 
настоящия регламент или по 
Регламент (ЕС) № 531/2012 в 
приемаща държава членка, 
европейският доставчик на 
електронни съобщителни услуги 
може да се консултира с 
компетентния регулаторен орган в 
държавата членка по произход, който 
може да представи становище, 
целящо разработването на 
последователна регулаторна 
практика. Когато взема решение по 
спора, националният регулаторен 
орган в приемащата държава членка 
трябва да вземе предвид в максимална 
степен становището, издадено от 
националния регулаторен орган на 
държавата членка по произход.

заличава се

Or. ro

Изменение 372
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Европейските доставчици на 
електронни съобщителни услуги, 
които, към датата на влизане в сила 
на настоящия регламент, имат право 
да предоставят електронни 

заличава се



PE524.835v01-00 190/245 AM\1012835BG.doc

BG

съобщителни мрежи и услуги в повече 
от една държава членка представят 
нотификацията по член 4, най-късно 
до 1 юли 2016 г.

Or. ro

Изменение 373
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за регламент
Член 4 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Процедура за нотифициране от 
страна на европейските доставчици 
на електронни съобщителни услуги

Стандартен формат на
нотификацията

Or. ro

Изменение 374
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Европейските доставчици на 
електронни съобщителни услуги 
изпращат единна нотификация в 
съответствие с настоящия 
регламент до компетентния 
национален регулаторен орган на 
държавата членка по произход.

1. Комисията следва да приеме 
изпълнителен акт, за да определи 
стандартния формат за нотификация, 
не по-късно от 30 декември 2014 г., 
след консултации с всички 
заинтересовани страни и с ОЕРЕС.

Or. ro

Изменение 375
Силвия-Адриана Цикъу
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Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Нотификацията съдържа 
декларация за предоставянето или 
намерението да се предоставят 
електронни съобщителни мрежи и 
услуги и е придружена от следната 
информация:

заличава се

а) името на доставчика, правния му 
статут и правно организационна 
форма, регистрационен номер, адрес 
на регистрация за извършване на 
търговска дейност или информация 
от друг подобен публичен регистър, 
адрес на основното седалище, лице за 
контакти, кратко описание на 
мрежите или услугите, които се 
предоставят или ще бъдат 
предоставяни, включително 
посочване на държавата членка по 
произход;
б) приемащата държава членка 
(приемащите държави членки), 
където услугите и мрежите се 
предоставят или ще бъдат 
предоставяни директно, или от 
дъщерно предприятие и, във втория 
случай, името, правния му статут и 
правно организационна форма, 
регистрационен номер, адрес на 
регистрация за извършване на 
търговска дейност или информация 
от друг подобен публичен регистър в 
приемащата държава членка, 
координати за контакт с всяко 
въпросно дъщерно предприятие и 
съответните зони на дейност. 
Когато дъщерно предприятие се 
контролира съвместно от двама или 
повече доставчици на електронни 
съобщителни услуги с основни 
седалища в различни държави членки, 
дъщерното предприятие посочва 
държавата членка по произход сред 
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тези на предприятията майки за 
целите на настоящия регламент и 
дружеството майка от тази държава 
членка съответно уведомява за това.

Or. ro

Изменение 376
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Всяко изменение на информацията, 
съобщена по силата на параграф 2, се 
предава на компетентния орган на 
държавата членка по произход в срок 
от един месец от изменението. В 
случай че изменението, което трябва 
да бъде нотифицирано, се отнася до 
намерението да се предоставят 
електронни съобщителни мрежи или 
услуги в приемаща държава членка, за 
която не подавана нотификация, 
европейският доставчик на 
електронни съобщителни услуги 
може да започне дейност в 
приемащата държава членка след 
нотификация.

заличава се

Or. ro

Изменение 377
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Всяко неспазване на задължението 
за нотифициране, предвидено в 

заличава се
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настоящия член, представлява 
нарушение на общите условия, 
приложими към европейския 
доставчик на електронни 
съобщителни услуги в държавата 
членка по произход.

Or. ro

Изменение 378
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 5. Националният регулаторен орган 
на държавата членка по произход 
изпраща информацията, получена в 
съответствие с параграф 2, както и 
всяка промяна в тази информация в 
съответствие с параграф 3, до 
националните регулаторни органи на 
съответните приемащи държави 
членки и до службата на ОЕРЕС в 
рамките на една седмица след 
получаването на тази информация 
или на евентуалните изменения.

заличава се

Or. ro

Изменение 379
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. По искане на европейски доставчик 
на електронни съобщителни услуги 
компетентният национален 
регулаторен орган на държавата 

заличава се
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членка по произход издава декларация 
в съответствие с член 9 от 
Директива 2002/20/ЕО, в която 
посочва, че въпросното предприятие 
се подчинява на условията на 
единното европейско разрешение.

Or. ro

Изменение 380
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. В случай, че един или повече 
национални регулаторни органи в 
различни държави членки смятат, че 
посочването на държавата членка по 
произход в дадена нотификация, 
подадена съгласно параграф 2, или 
всякакво изменение на посочената 
информация, заявено съгласно 
параграф 3, не съответства или вече 
не съответства на основното 
седалище на предприятието съгласно 
настоящия регламент, този орган 
или органи отнася(т) въпроса до 
Комисията, посочвайки мотивите за 
преценката си. Копие от сезирането 
се изпраща на Службата на ОЕРЕС за 
информация. Комисията, след като 
даде възможност на съответния 
европейски доставчик на електронни 
съобщителни услуги и на 
компетентния национален 
регулаторен орган на оспорваната 
държава членка по произход да 
изразят позициите си, взема решение 
и определя държавата членка по 
произход в рамките на три месеца 
след сезирането.

заличава се

Or. ro
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Изменение 381
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за регламент
Член 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5 заличава се
Спазване на условията на единното 
европейско разрешение
1. Националният регулаторен орган 
на всяка засегната държава членка 
следи и гарантира, в съответствие с 
националното законодателство за 
прилагане на процедурите по член 10 
от Директива 2002/20/ЕО, че 
европейските доставчици на 
електронни съобщителни услуги 
спазват правилата и условията, 
приложими на територията на 
държавата членка в съответствие с 
член 3.
2. Националният регулаторен орган 
на приемащата държава членка 
предава на националния регулаторен 
орган на държавата членка по 
произход всяка информация относно 
индивидуални мерки, предприети във 
връзка с европейски доставчик на 
електронни съобщителни услуги, с 
оглед да се гарантира спазването на 
правилата и условията, приложими 
на територията на държавата 
членка в съответствие с член 3.

Or. ro

Изменение 382
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за регламент
Член 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

 [...] заличава се

Or. ro

Изменение 383
Тереса Риера Мадурей

Предложение за регламент
Член 6а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6a
Премахване на таксите на дребно

Считано от 1 юли 2015 г., 
доставчиците на роуминг няма да 
налагат никаква допълнителна 
такса, в сравнение с таксите за 
мобилни съобщителни услуги на 
местно равнище, върху клиенти в 
роуминг в която и да било държава 
членка, за каквото и да било 
регулирано входящо или изходящо 
роуминг повикване, за каквото и да 
било регулирано изходящо SMS 
съобщение, за каквото и да било 
изходящо MMS съобщение или за 
ползването на каквито и да било 
регулирани услуги, свързани с роуминг 
на данни или каквито и да било 
такси, които да позволяват 
използването в чужбина на крайното 
оборудване или услуга. 

Or. en

Изменение 384
Силвия-Адриана Цикъу
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Предложение за регламент
Член 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7 заличава се
Координация на мерките за прилагане
1. При прилагането на член 6, 
националният регулаторен орган на 
държавата членка по произход 
предприема мерки за надзор или за 
правоприлагане по отношение на 
електронни съобщителни услуги или 
мрежи, предоставяни или нанесли 
щети в друга държава членка също 
толкова добросъвестно, колкото ако 
въпросната електронна съобщителна 
услуга или мрежа са били 
предоставяни на територията на 
държавата членка по произход.
2. Държавите членки гарантират, че 
на тяхна територия е възможно 
връчването на правните документи, 
свързани с мерките, приети в 
съответствие с членове 5 и 6.

Or. ro

Изменение 385
Сабине Ферхайен, Дорис Пак

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 386
Катрин Тротман

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Настоящият раздел се прилага за 
хармонизирания радиочестотен спектър
за безжични широколентови 
съобщителни услуги; неговите 
разпоредби се тълкуват съгласно 
съответните части от Директива 
2002/21/ЕО (по-специално член 8а и 
член 9), както и програмата за 
политиката в областта на 
радиочестотния спектър.

Or. en

Изменение 387
Петра Камереверт

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Настоящият раздел се прилага за 
хармонизирания радиочестотен спектър 
по смисъла на директиви 2009/140/ЕО 
и 676/2002/ЕО за безжични 
широколентови съобщителни услуги, 
като се вземат под внимание 
разпоредбите на член 8а и член 9 от 
Директива 2002/21/ЕО.

Or. de
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Изменение 388
Ангелика Ниблер

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Настоящият раздел се прилага за 
хармонизирания радиочестотен спектър 
за безжични широколентови 
съобщителни услуги, като се вземат 
под внимание разпоредбите на член 8а 
и член 9 от Директива 2002/21/ЕО 
(Рамкова директива).

Or. de

Изменение 389
Херберт Ройл

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Настоящият раздел се прилага за 
хармонизирания радиочестотен спектър 
за безжични широколентови 
съобщителни услуги при съблюдаване 
на разпоредбите на член 8а и член 9 
от Директива 2002/21/ЕО.

Or. de

Изменение 390
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Настоящият раздел се прилага за 
хармонизирания радиочестотен спектър 
за безжични широколентови 
съобщителни услуги, в съответствие с 
членове 8а и 9 от 
Директива 2002/21/ЕО.

Or. fr

Изменение 391
Джайлс Чичестър

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Настоящият раздел се прилага за 
хармонизирания радиочестотен спектър.

Or. en

Изменение 392
Петра Камереверт

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Настоящият раздел не засяга правото 
на държавите членки да се възползват от 
такси, наложени с цел осигуряване на 
оптимално използване на ресурсите на 
радиочестотния спектър в съответствие 
с член 13 от Директива 2002/20/ЕО и да 
организират и използват своя 
радиочестотен спектър за целите на 
обществения ред, обществената 
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сигурност и отбраната. сигурност, отбраната и целите от 
обществен интерес, като насърчаване 
на културното и лингвистичното 
многообразие и на медийния 
плурализъм, например чрез 
предоставяне на радио- и 
телевизионни програми.

Or. de

Изменение 393
Сабине Ферхайен, Дорис Пак

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 394
Жан-Пиер Оди

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

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

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

Or. fr

Изменение 395
Ангелика Ниблер

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de
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Изменение 396
Катрин Тротман, Патриция Тоя, Тереса Риера Мадурей, Едит Херцог

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 397
Джайлс Чичестър

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При упражняването на 
правомощията, предоставени по 
настоящия раздел, Комисията 
отчита в максимална степен всички 
съответни становища на Групата за 
политиката в областта на 
радиочестотния спектър (RSPG), 
създадена с Решение 2002/622/ЕО на 
Комисията28.

заличава се

__________________
28 Решение 2002/622/ЕО на Комисията 
от 26 юли 2002 година относно 
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създаване на Група за политиката в 
областта на радиочестотния 
спектър (ОВ L 198, 27.7.2002 г., стp. 
49).

Or. en

Изменение 398
Патриция Тоя

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При упражняването на правомощията, 
предоставени по настоящия раздел, 
Комисията отчита в максимална степен 
всички съответни становища на Групата 
за политиката в областта на 
радиочестотния спектър (RSPG), 
създадена с Решение 2002/622/ЕО на 
Комисията28.

3. При упражняването на правомощията, 
предоставени по настоящия раздел, 
Комисията отчита в максимална степен 
всички съответни становища на Групата 
за политиката в областта на 
радиочестотния спектър (RSPG), 
създадена с Решение 2002/622/ЕО на 
Комисията28 и всяко друго указание или 
насока от страна на ОЕРЕС по 
въпросите от неговата 
компетентност.

__________________ __________________
28 Решение 2002/622/ЕО на Комисията 
от 26 юли 2002 година относно 
създаване на Група за политиката в 
областта на радиочестотния спектър 
(ОВ L 198, 27.07.2002 г., стp. 49).

28 Решение 2002/622/ЕО на Комисията 
от 26 юли 2002 година относно 
създаване на Група за политиката в 
областта на радиочестотния спектър 
(ОВ L 198, 27.07.2002 г., стp. 49).

Or. it

Изменение 399
Джайлс Чичестър

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При упражняването на правомощията, 
предоставени по настоящия раздел, 
Комисията отчита в максимална степен 
всички съответни становища на 
Групата за политиката в областта 
на радиочестотния спектър (RSPG), 
създадена с Решение 2002/622/ЕО на 
Комисията28.

3. При упражняването на правомощията, 
предоставени по настоящия раздел, 
Комисията отчита в максимална степен 
всички съответни становища на ОЕРЕС.

__________________ __________________
28 Решение 2002/622/ЕО на Комисията 
от 26 юли 2002 година относно 
създаване на Група за политиката в 
областта на радиочестотния 
спектър (ОВ L 198, 27.7.2002 г., стp. 
49).

Or. en

Изменение 400
Катрин Тротман

Предложение за регламент
Член 8а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 8a
Хармонизиране на определени 

аспекти, свързани с прехвърлянето 
или отдаването под наем на 

индивидуални права на ползване на 
радиочестоти и продължителност 

на ползването
1. Без да се засяга 
Директива 2002/21/ЕО и прилагането 
на правилата за конкуренцията, 
които са в сила за предприятията, 
посоченото по-долу се прилага спрямо 
прехвърлянето или отдаването под 
наем на права на ползване на 
радиочестотен спектър, или на 
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части от него, установени в член 6, 
параграф 8 от Решение № 
243/2012/ЕС:
а) държавите членки правят 
обществено достояние подробната 
информация относно всички подобни 
права на ползване, в стандартизиран 
електронен формат;
б) държавите членки не могат да 
откажат да позволят прехвърляне 
или отдаване под наем на 
съществуващ притежател на такива 
права на ползване;
в) в случаи, които не се обхващат от 
буква б), държавите членки могат да 
отказват прехвърляне само когато 
бъде установено, че има явна 
опасност новият носител да не бъде в 
състояние да изпълни 
съществуващите условия за правото 
на ползване;
г) в случаи, които не се обхващат от 
буква б), държавите членки не могат 
да отказват отдаване под наем 
когато лицето, което прехвърля 
правата, поеме задължението да носи 
отговорност за изпълнението на 
съществуващите условия за правото 
на ползване.
2. Всяка административна такса, 
наложена на предприятията във 
връзка с обработване на заявленията 
за прехвърляне или отдаване под наем 
на радиочестотен спектър обхваща, 
като цяло, само административните 
разходи, включително помощните 
стъпки, като например издаване на 
ново право на ползване, възникнали 
при обработката на заявленията. 
Всички такива такси се налагат 
обективно, прозрачно и 
пропорционално, което свежда до 
минимум допълнителните 
административни разходи и 
съпътстващите такси. Член 12, 
параграф 2 от Директива 2002/20/ЕО 
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се прилага за таксите, наложени 
съгласно настоящия параграф.
3. Всички права на ползване на 
радиочестотен спектър се 
предоставят с минимална 
продължителност от 20 години и при 
всички случаи с достатъчна 
продължителност за стимулиране на 
инвестициите и конкуренцията и за 
обезсърчаване на недостатъчното 
използване или „презапасяването“ с 
радиочестотен спектър. Държавите 
членки могат да предоставят права 
на ползване с неопределен срок.
4. Държавите членки могат да 
предвидят пропорционално и 
недискриминационно отнемане на 
права, за да се гарантира 
ефективното използване на 
радиочестотния спектър, 
включително, но без да се ограничава 
до целите на управлението на 
радиочестотния спектър, 
националната сигурност, 
нарушенията на лиценза, 
хармонизираната промяна в 
използването на дадена 
радиочестотна лента и неплащането 
на такси.
5. С настоящата разпоредба 
продължителността на всички 
съществуващи права на ползване на 
радиочестотен спектър се удължава 
до 20 години от датата на 
предоставянето им, без да се засягат 
други условия, свързани с правото на 
ползване и правата на ползване с 
неопределена продължителност.
6. Въвеждането на лиценз с 
минимална продължителност от 20 
години не следва да засяга правото на 
регулаторите да издават временни 
лицензи и лицензи за вторични 
употреби в дадена хармонизирана 
радиочестотна лента.
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Or. en

Изменение 401
Франческо Де Анджелис, Патриция Тоя

Предложение за регламент
Член 8а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 8a
Хармонизиране на определени 
аспекти, свързани с прехвърлянето, 
отдаването под наем или 
споделянето на индивидуални права 
на ползване на радиочестоти и 
продължителност на ползването
1. Без да се засяга прилагането на 
правилата за конкуренцията, които 
са в сила за предприятията, 
посоченото по-долу се прилага спрямо 
прехвърлянето, отдаването под наем 
или споделянето на права на ползване 
на радиочестотен спектър, или на 
части от него, установени в член 6, 
параграф 8 от Решение № 
243/2012/ЕС:
а) държавите членки правят 
обществено достояние подробната 
информация относно всички подобни 
права на ползване, в стандартизиран 
електронен формат;
б) държавите членки не могат да 
откажат да позволят прехвърляне 
или отдаване под наем на 
съществуващ притежател на такива 
права на ползване;
в) в случаи, които не се обхващат от 
буква б), държавите членки могат да 
отказват прехвърляне само когато 
бъде установено, че има явна 
опасност новият носител да не бъде в 
състояние да изпълни 
съществуващите условия за правото 
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на ползване;
г) в случаи, които не се обхващат от 
буква б), държавите членки не могат 
да отказват отдаване под наем 
когато лицето, което прехвърля 
правата, поеме задължението да носи 
отговорност за изпълнението на 
съществуващите условия за правото 
на ползване.
д) държавите членки следва да 
насърчават лицензирания споделен 
достъп до радиочестотен спектър в 
рамките на актуалния разрешителен 
режим. Споделянето може да бъде 
наложено от държавата членка, за да 
се гарантира ефективното използване 
на радиочестотния спектър.
2. Всяка административна такса, 
наложена на предприятията във 
връзка с обработване на заявленията 
за прехвърляне, отдаване под наем или 
споделяне на радиочестотен спектър 
обхваща, като цяло, само 
административните разходи, 
включително помощните стъпки, 
като например издаване на ново право 
на ползване, възникнали при 
обработката на заявленията. Всички 
такива такси се налагат обективно, 
прозрачно и пропорционално, което 
свежда до минимум допълнителните 
административни разходи и 
съпътстващите такси. Член 12, 
параграф 2 от Директива 2002/20/ЕО 
се прилага за таксите, наложени 
съгласно настоящия параграф.

Or. en

Обосновка

Споделянето на радиочестотен спектър следва да се насърчава, за да се повиши
конкуренцията на пазара и да се увеличат в максимална степен ползите за 
потребителите и иновациите. Поради същата причина, прекомерната или 
неопределена продължителност на лицензите за радиочестотния спектър следва да 
бъдат изключени от обхвата на регламента.
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Изменение 402
Джайлс Чичестър

Предложение за регламент
Член 8а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 8a
Хармонизиране на определени 
аспекти, свързани с прехвърлянето 
или отдаването под наем на 
индивидуални права на ползване на 
радиочестоти, и продължителност 
на ползването
1. Без да се засяга прилагането на 
правилата за конкуренцията, които 
са в сила за предприятията, 
посоченото по-долу се прилага спрямо 
прехвърлянето или отдаването под 
наем на права на ползване на 
честотен спектър, или на части от 
него, установени в член 6, параграф 8 
от Решение № 243/2012/ЕС. 
Държавите членки правят 
обществено достояние подробната 
информация относно всички подобни 
права на ползване, в стандартизиран 
електронен формат;
2. Всяка административна такса, 
наложена на предприятията във 
връзка с обработване на заявленията 
за прехвърляне или отдаване под наем 
на честотен спектър обхваща, като 
цяло, само административните 
разходи, включително помощните 
стъпки, като например издаване на 
ново право на ползване, възникнали 
при обработката на заявленията. 
Всички такива такси се налагат 
обективно, прозрачно и 
пропорционално, което свежда до 
минимум допълнителните 
административни разходи и 
съпътстващите такси. Член 12, 
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параграф 2 от Директива 2002/20/ЕО 
се прилага за таксите, наложени 
съгласно настоящия параграф.
3. Всички права на ползване на 
честотен спектър се предоставят с 
минимална продължителност от 30 
години. Държавите членки могат да 
предоставят права на ползване с 
неопределен срок.
4. Държавите членки могат да 
предвидят пропорционално и 
недискриминационно отнемане на 
права, включително на тези с 
продължителност от 30 години, за да 
се гарантира ефективното използване 
на радиочестотния спектър, 
включително, но без да се ограничава 
до целите на управлението на 
радиочестотния спектър, 
националната сигурност; 
нарушенията на лиценза, 
хармонизираната промяна в 
използването на дадена 
радиочестотна лента и неплащането 
на такси.
С настоящата разпоредба 
продължителността на всички 
съществуващи права на ползване на 
радиочестотен спектър се удължава 
до 30 години от датата на 
предоставянето им, без да се засягат 
други условия, свързани с правото на 
ползване и правата на ползване с 
неопределена продължителност.
5. Въвеждането на лиценз с 
минимална продължителност от 30 
години не следва да засяга правото на 
регулаторите да издават временни 
лицензи и лицензи за вторични 
употреби в дадена хармонизирана 
радиочестотна лента.

Or. en
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Обосновка

Отнемането на права на ползване на законно основание трябва да бъде възможно. 
Освен това не следва да се нарушава правото на регулаторите да издават временни 
лицензи и лицензи за вторични употреби в дадена хармонизирана радиочестотна 
лента. Това ще гарантира ефективното използване на радиочестотния спектър.

Изменение 403
Джайлс Чичестър

Предложение за регламент
Член 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

 [...] заличава се

Or. en

Изменение 404
Петра Камереверт

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Националните компетентни органи в 
областта на радиочестотния спектър 
способстват за развитието на безжично 
пространство, в което инвестиции и 
конкурентни условия за 
високоскоростни безжични 
широколентови съобщителни услуги се 
допълват и което позволява планиране и 
предоставяне на интегрирани 
многотериториални мрежи и услуги и 
икономии от мащаба, като по този 
начин се насърчават иновациите, 
икономическия растеж и дългосрочния 
интерес на крайните ползватели.

1. Независимо от защитата на 
целите от общ интерес съгласно член 
9, параграф 4 от Директива 
2002/21/ЕО националните компетентни 
органи в областта на радиочестотния 
спектър способстват за развитието на 
безжично пространство, в което 
инвестиции и конкурентни условия за 
високоскоростни безжични 
широколентови съобщителни услуги се 
допълват и което позволява планиране и 
предоставяне на интегрирани 
многотериториални мрежи и услуги и 
икономии от мащаба, като по този 
начин се насърчават иновациите, 
икономическия растеж и дългосрочния 
интерес на крайните ползватели. Следва 
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да се взема под внимание 
възможността за изграждане на 
мултифункционални мрежи, които 
обединяват радиотехнологиите и 
мобилните мрежи в една платформа.

Or. de

Изменение 405
Катрин Тротман, Патриция Тоя, Тереса Риера Мадурей, Димитриос Друцас, Едит 
Херцог

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 1. Националните компетентни органи в 
областта на радиочестотния спектър 
способстват за развитието на безжично 
пространство, в което инвестиции и 
конкурентни условия за 
високоскоростни безжични 
широколентови съобщителни услуги се 
допълват и което позволява планиране и 
предоставяне на интегрирани 
многотериториални мрежи и услуги и 
икономии от мащаба, като по този 
начин се насърчават иновациите, 
икономическия растеж и дългосрочния 
интерес на крайните ползватели.

1. Без да се засяга защитата на 
целите от общ интерес, националните 
компетентни органи в областта на 
радиочестотния спектър способстват за 
развитието на безжично пространство, в 
което инвестиции и конкурентни 
условия за високоскоростни безжични 
широколентови съобщителни услуги се 
допълват и което позволява планиране и 
предоставяне на интегрирани 
многотериториални мрежи и услуги и 
икономии от мащаба, като по този 
начин се насърчават иновациите, 
икономическия растеж и дългосрочния 
интерес на крайните ползватели.

Or. en

Изменение 406
Патриция Тоя, Франческо Де Анджелис

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Националните компетентни органи в 1. Националните компетентни органи в 
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областта на радиочестотния спектър 
способстват за развитието на безжично 
пространство, в което инвестиции и 
конкурентни условия за 
високоскоростни безжични 
широколентови съобщителни услуги се 
допълват и което позволява планиране и 
предоставяне на интегрирани 
многотериториални мрежи и услуги и 
икономии от мащаба, като по този 
начин се насърчават иновациите, 
икономическия растеж и дългосрочния 
интерес на крайните ползватели.

областта на радиочестотния спектър 
способстват за развитието на безжично 
пространство, в което инвестиции и 
конкурентни условия за 
високоскоростни безжични 
широколентови съобщителни услуги се 
допълват и което позволява планиране и 
предоставяне на интегрирани, 
оперативно съвместими, отворени, 
основани върху споделени стандарти 
и многотериториални мрежи и услуги и 
икономии от мащаба, като по този 
начин се насърчават иновациите, 
икономическия растеж и дългосрочния 
интерес на крайните ползватели.

Or. it

Изменение 407
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Националните компетентни органи 
се въздържат да прилагат процедури 
или да налагат условия за 
използването на радиочестотния 
спектър, които биха могли 
необосновано да попречат на 
европейските доставчици на 
електронни съобщителни услуги да 
предоставят интегрирани 
електронни съобщителни мрежи и 
услуги в няколко държави членки или в 
целия ЕС.

заличава се

Or. ro

Изменение 408
Катрин Тротман

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Националните компетентни органи се 
въздържат да прилагат процедури или 
да налагат условия за използването на 
радиочестотния спектър, които биха 
могли необосновано да попречат на 
европейските доставчици на електронни 
съобщителни услуги да предоставят 
интегрирани електронни съобщителни 
мрежи и услуги в няколко държави 
членки или в целия ЕС.

1. Националните компетентни органи се 
въздържат да прилагат процедури или 
да налагат условия за използването на 
радиочестотния спектър, които биха 
могли необосновано да попречат на 
европейските доставчици на електронни 
съобщителни услуги да предоставят 
интегрирани електронни съобщителни 
мрежи и услуги в няколко държави 
членки или в целия ЕС, и/или 
необосновано да попречат, като 
създадат смущения във 
функционирането на съществуващи 
услуги или приложения във 
въпросните радиочестотни ленти, 
както и в съседни радиочестотни 
ленти.

Or. en

Изменение 409
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 410
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. ro

Изменение 411
Катрин Тротман

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При определянето на условията за 
издаване на разрешителни и на 
процедурите за предоставяне на права за 
използване на радиочестотен спектър, 
националните компетентни органи 

3. При определянето на условията за 
издаване на разрешителни и на 
процедурите за предоставяне на права за 
използване на радиочестотен спектър, 
националните компетентни органи 
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отделят специално внимание на това да 
не се допуска дискриминация, 
включително между съществуващи и 
потенциални оператори и между 
европейските доставчици на електронни 
съобщителни услуги и други 
предприятия.

отделят специално внимание на това да 
не се допуска дискриминация, 
включително между съществуващи и 
потенциални оператори и между 
европейските доставчици на електронни 
съобщителни услуги и други 
предприятия.

Националните компетентни органи 
също така гарантират съвместното 
съществуване на съществуващи и 
нови ползватели на радиочестотния 
спектър. За тази цел те следва да 
проведат цялостна оценка на 
въздействието, както и консултации 
с участието на всички 
заинтересовани страни.

Or. en

Изменение 412
Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При определянето на условията за 
издаване на разрешителни и на 
процедурите за предоставяне на права за 
използване на радиочестотен спектър, 
националните компетентни органи 
отделят специално внимание на това да 
не се допуска дискриминация, 
включително между съществуващи и 
потенциални оператори и между 
европейските доставчици на електронни 
съобщителни услуги и други 
предприятия.

3. При определянето на условията за 
издаване на разрешителни и на 
процедурите за предоставяне на права за 
използване на радиочестотен спектър, 
националните компетентни органи 
отделят специално внимание на това да 
не се допуска дискриминация, 
включително между съществуващи и 
потенциални оператори и между 
европейските доставчици на електронни 
съобщителни услуги и други 
предприятия. Те отделят внимание и 
на колективното ползване на 
радиочестотния спектър, както и на 
съвместното и нелицензирано 
ползване на радиочестотния спектър.

Or. en
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Изменение 413
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При определянето на условията за 
издаване на разрешителни и на 
процедурите за предоставяне на права за 
използване на радиочестотен спектър, 
националните компетентни органи 
отделят специално внимание на това да 
не се допуска дискриминация, 
включително между съществуващи и 
потенциални оператори и между
европейските доставчици на електронни 
съобщителни услуги и други 
предприятия.

3. При определянето на условията за 
издаване на разрешителни и на 
процедурите за предоставяне на права за 
използване на радиочестотен спектър, 
националните компетентни органи 
отделят специално внимание на 
обективното, прозрачно и 
недискриминационно третиране на
съществуващи и потенциални оператори 
и на европейските доставчици на 
електронни съобщителни услуги и 
други предприятия.

Or. en

Изменение 414
Салвадор Седо и Алабарт

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При определянето на условията за 
издаване на разрешителни и на 
процедурите за предоставяне на права за 
използване на радиочестотен спектър, 
националните компетентни органи 
отделят специално внимание на това да 
не се допуска дискриминация, 
включително между съществуващи и 
потенциални оператори и между 
европейските доставчици на електронни 
съобщителни услуги и други 
предприятия.

3. При определянето на условията за 
издаване на разрешителни и на 
процедурите за предоставяне на права за 
използване на радиочестотен спектър, 
националните компетентни органи 
отделят специално внимание на 
обективността, прозрачността и 
недискриминационното третиране, 
включително между съществуващи и 
потенциални оператори и между 
европейските доставчици на електронни 
съобщителни услуги и други 
предприятия.
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Or. es

Изменение 415
Вернер Ланген

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При определянето на условията за 
издаване на разрешителни и на 
процедурите за предоставяне на права за 
използване на радиочестотен спектър, 
националните компетентни органи 
отделят специално внимание на това да 
не се допуска дискриминация, 
включително между съществуващи и 
потенциални оператори и между
европейските доставчици на електронни 
съобщителни услуги и други 
предприятия.

3. При определянето на условията за 
издаване на разрешителни и на 
процедурите за предоставяне на права за 
използване на радиочестотен спектър, 
националните компетентни органи 
отделят специално внимание на
прозрачното, недопускащото
дискриминация и обективното равно 
третиране, включително при
съществуващи и потенциални оператори 
и при европейските доставчици на 
електронни съобщителни услуги и 
други предприятия.

Or. de

Изменение 416
Гунар Хьокмарк

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Държавите членки следва да 
насърчават лицензирания споделен 
достъп до радиочестотен спектър в 
рамките на актуалния разрешителен 
режим. Споделянето може да бъде 
наложено от държавата членка, за да 
се гарантира ефективното използване 
на радиочестотния спектър.

Or. en
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Изменение 417
Катрин Тротман

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 4 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) гарантиране на най-ефективно 
използване и управление на 
радиочестотния спектър;

б) гарантиране на най-ефективно 
използване и управление на 
радиочестотния спектър, както и 
достъпност на нелицензирания 
радиочестотен спектър;

Or. en

Изменение 418
Вернер Ланген

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 4 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) гарантиране на предвидими и 
сравними условия, които осигуряват 
възможност за планиране на
инвестициите в мрежи и услуги на 
многотериториална основа и за 
постигане на икономии от мащаба;

г) гарантиране на предвидими и 
сравними условия, които осигуряват 
възможност за дългосрочни и 
устойчиви инвестиции в мрежи и 
услуги на многотериториална основа и 
за постигане на икономии от мащаба;

Or. de

Изменение 419
Вернер Ланген

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 4 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) гарантиране на необходимостта и г) гарантиране на необходимостта и 
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пропорционалността на налаганите 
условия, включително чрез обективна 
оценка на това дали е оправдано да се 
налагат допълнителни условия, които 
биха могли да бъдат в полза или в 
ущърб на определени доставчици;

пропорционалността на налаганите 
условия, включително чрез прозрачна и
обективна оценка на това дали е 
оправдано да се налагат допълнителни 
условия, които биха могли да бъдат в 
полза или в ущърб на определени 
доставчици;

Or. de

Изменение 420
Петра Камереверт

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 4 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. de

Изменение 421
Сабине Ферхайен, Дорис Пак

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 4 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 422
Петра Камереверт

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) предотвратяване на вредни 
интерференции, в това число 
възможността да се предвиждат 
задължения за разрешаване на 
проблеми с интерференции съвместно 
с други потребители и за поемане на 
свързаните с това разходи.

Or. de

Изменение 423
Ангелика Ниблер

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) предотвратяване на вредни 
интерференции, в това число 
възможността да се предвиждат 
задължения за разрешаване на 
проблеми при интерференция 
съвместно с други потребители на 
спектъра и за поемане на 
възникващите разходи.

Or. de
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Изменение 424
Жан-Пиер Оди

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) предотвратяване на всяка вредна 
интерференция, включително на 
възможността от налагане на 
задължения за разрешаване на 
случаите на интерференции с други 
потребители на радиочестотния 
спектър и покриване на разходите.

Or. fr

Изменение 425
Сабине Ферхайен, Дорис Пак

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 426
Катрин Тротман, Патриция Тоя, Тереса Риера Мадурей, Едит Херцог

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) предотвратяване на всякакви 
вредни смущения.
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Or. en

Изменение 427
Салвадор Седо и Алабарт

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Компетентните национални 
органи следва да гарантират, че 
информацията е достъпна при 
условията за издаване на 
разрешителни и на процедурата за 
използването на радиочестотния 
спектър и да позволяват на 
заинтересованите страни да 
представят своите виждания в 
процеса.

Or. es

Изменение 428
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 5a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Националните компетентни 
органи гарантират наличието на 
навременна информация относно 
условията за издаване на 
разрешителни и процедурите за 
използване на радиочестотния 
спектър, и дават възможност на 
заинтересованите страни да 
представят становищата си в хода 
на този процес.

Or. en
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Изменение 429
Джайлс Чичестър

Предложение за регламент
Член 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. en

Изменение 430
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При определяне на обема и вида на 
радиочестотния спектър, предназначен 
за разпределяне в дадена процедура за 
предоставяне на права за използване на 
радиочестотен спектър, националните 
компетентни органи вземат предвид 
следното:

1. При определяне на обема и вида на 
радиочестотния спектър, предназначен 
за разпределяне в дадена процедура за 
предоставяне на права за използване на 
радиочестотен спектър, националните 
компетентни органи вземат предвид 
техническите характеристики на 
различните налични радиочестотни 
ленти.

Or. en

Изменение 431
Петра Камереверт

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) техническите характеристики на 
различните налични радиочестотни 
ленти;

а) техническите характеристики, както 
и ползването понастоящем и 
планираното ползване на различните 
налични радиочестотни ленти;
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Or. de

Изменение 432
Херберт Ройл

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) техническите характеристики на 
различните налични радиочестотни 
ленти;

а) техническите характеристики, както 
и актуалното в момента и 
планираното ползване на различните 
налични радиочестотни ленти;

Or. de

Изменение 433
Петра Камереверт

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – буква аа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) ефективното използване на 
радиочестотни ленти, които вече са 
предоставени за ползване за целите 
на мобилни широколентови мрежи;

Or. de

Изменение 434
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) възможното съчетаване в единна 
процедура на допълнителни 

заличава се
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радиочестотни ленти; както и

Or. en

Изменение 435
Херберт Ройл

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) ефективното използване на 
радиочестотни ленти, които вече са 
разпределени за ползване за целите на 
мобилни широколентови мрежи.

Or. de

Изменение 436
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) значението на съгласувани 
портфейли от права за ползване на 
радиочестотен спектър в различни 
държави членки спрямо 
предоставянето на мрежи или услуги 
на пазара в целия ЕС или в 
значителна част от него.

заличава се

Or. en

Изменение 437
Петра Камереверт

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – алинея 1 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) най-ефикасното използване на 
радиочестотния спектър, в съответствие 
с член 9, параграф 4, буква б), като 
отчитат характеристиките на 
радиочестотната лента или ленти;

а) най-ефикасното използване на 
радиочестотния спектър, в съответствие 
с член 9, параграф 4, буква б), като 
отчитат характеристиките на 
радиочестотната лента или ленти,
както и актуалното в момента и 
планираното ползване;

Or. de

Изменение 438
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) най-ефикасното използване на 
радиочестотния спектър, в съответствие 
с член 9, параграф 4, буква б), като 
отчитат характеристиките на 
радиочестотната лента или ленти;

a) най-ефикасното използване на 
радиочестотния спектър, в съответствие 
с член 9, параграф 4, буква б), като 
отчитат характеристиките и 
настоящото и предвиденото 
използване на радиочестотната лента 
или ленти;

Or. fr

Изменение 439
Петра Камереверт

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – алинея 1 – буква аа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) отчитането на възникващите за 
съществуващите потребители 
разходи за освобождаване на 
спектъра;
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Or. de

Изменение 440
Херберт Ройл

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – алинея 1 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) вземане под внимание на 
възникващите за потребителите 
разходи при освобождаването на 
спектъра.

Or. de

Изменение 441
Вернер Ланген

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3 – алинея 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Националните компетентни органи 
гарантират, че таксите за права на 
ползване на радиочестотния спектър, 
ако има такива:

Националните компетентни органи 
гарантират, че таксите за права на 
ползване на радиочестотния спектър, 
които са предназначени да 
компенсират недостатъчно 
предлагане спрямо търсенето и 
дефицити (събирани от публични 
търгове или административни 
такси), ако има такива,

Or. de

Изменение 442
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3 – алинея 1 – встъпителна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Националните компетентни органи 
гарантират, че таксите за права на 
ползване на радиочестотния спектър, 
ако има такива:

Националните компетентни органи 
гарантират, че таксите за права на 
ползване на радиочестотния спектър от 
всякакъв вид, ако има такива.

Or. en

Изменение 443
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3 – алинея 1 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) адекватно отразяват социалната и 
икономическата стойност на спектъра, 
включително благоприятните странични 
въздействия;

а) адекватно отразяват социалната, 
културната и икономическата 
стойност на спектъра, включително 
благоприятните странични въздействия, 
и не надвишават пазарната 
стойност;

Or. en

Изменение 444
Вернер Ланген, Херберт Ройл

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) адекватно отразяват социалната и 
икономическата стойност на спектъра, 
включително благоприятните странични 
въздействия;

а) адекватно отразяват социалната и 
икономическата стойност на спектъра, 
включително благоприятните странични 
въздействия, и не превишават 
пазарната стойност;

Or. de
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Изменение 445
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3 – алинея 1 – буква аа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) вземат предвид разходите, 
свързани с изключването на 
настоящите ползватели на 
радиочестотния спектър, ако е 
приложимо;

Or. fr

Изменение 446
Катрин Тротман

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3 – алинея 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) са оптимално разпределени между
непосредствените и периодичните 
плащания, ако има такива, като се взема 
предвид по-специално необходимостта 
да се стимулира бързото изграждане на 
мрежа и използване на радиочестотния 
спектър в съответствие с член 9, 
параграф 4, букви б) и д);

г) са оптимално разпределени между
авансовите и за предпочитане
периодичните плащания, ако има 
такива, като се взема предвид по-
специално необходимостта да се 
стимулира бързото изграждане на мрежа 
и използване на радиочестотния спектър 
в съответствие с член 9, параграф 4, 
букви б) и д);

Or. en

Изменение 447
Вернер Ланген

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3 – алинея 1 – буква га) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) трябва да се плащат на датата, 
от която доставчиците 
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действително ползват 
радиочестотния спектър; когато 
радиочестотният спектър се 
разпределя на търгове, техническите 
и регулаторни условия на спектъра 
трябва да бъдат подготвяни преди 
началото на търга; в отделни случаи 
би могло да се наложи предварително 
провеждане на технически тестове.

Or. de

Изменение 448
Катрин Тротман

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3 – алинея 1 – буква гa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) се заплащат не повече от една 
година преди операторите да могат 
да започнат да използват 
радиочестотния спектър.

Or. en

Изменение 449
Гунар Хьокмарк

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3 – алинея 1 – буква гa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) трябва да се заплащат, когато 
операторите имат действителната 
възможност да експлоатират 
радиочестотния спектър.

Or. en
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Изменение 450
Катрин Тротман

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3 – алинея 1a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Техническите и регулаторни условия, 
свързани с правата за използване на 
радиочестотния спектър, се 
определят и предоставят на 
операторите и заинтересованите 
страни преди началото на тръжния 
процес;

Or. en

Изменение 451
Вернер Ланген

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият параграф не засяга 
прилагането на параграф 5 по 
отношение на всякакви условия, 
които водят до различие в таксите за 
доставчиците и които са определени 
с оглед насърчаването на 
ефективната конкуренция.

заличава се

Or. de

Изменение 452
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият параграф не засяга 
прилагането на параграф 5 по 
отношение на всякакви условия, 
които водят до различие в таксите за 
доставчиците и които са определени 
с оглед насърчаването на 
ефективната конкуренция.

заличава се

Or. en

Изменение 453
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият параграф не засяга 
прилагането на параграф 5 по 
отношение на всякакви условия, 
които водят до различие в таксите за 
доставчиците и които са определени 
с оглед насърчаването на 
ефективната конкуренция.

заличава се

Or. ro

Изменение 454
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 4 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Националните компетентни органи 
могат да налагат задължения за 
постигане на минимални териториално 
покритие само когато те са 
необходими и пропорционални, в 

4. Националните компетентни органи 
могат да налагат задължения за 
постигане на минимални териториално 
покритие с оглед на постигането на 
конкретни цели от общ интерес, 
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съответствие с член 9, параграф 4, 
буква г, с оглед постигането на 
конкретни цели от общ интерес, 
определени на национално равнище. 
При налагането на такива задължения, 
националните компетентни органи 
вземат предвид:

определени на национално равнище. 
При налагането на такива задължения, 
националните компетентни органи 
вземат предвид:

Or. ro

Изменение 455
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 4 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) свеждането до минимум на броя на 
доставчиците, потенциално предмет 
на подобни задължения;

заличава се

Or. ro

Изменение 456
Вернер Ланген, Херберт Ройл

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 5 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато решават дали да се прилагат 
ограничения по отношение на 
задължения за предоставяне на 
мобилен достъп, националните 
органи трябва да основават 
решението си на цялостна оценка на 
характеристиките на пазара и да 
докажат наличието на пазарна 
неефективност. Освен това, преди да 
се вземе решението, трябва да се 
направи оценка на въздействието с 
оглед на инвестициите от страна на 
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операторите на мрежи; периодично 
трябва да се проверява за спазването 
на приетите задължения.

Or. de

Изменение 457
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 5 – алинея 1a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато определят дали да наложат 
задължения за мобилен достъп, 
компетентните национални органи 
обосновават своето решение чрез 
задълбочена оценка на пазарните 
условия, разкриваща пазарната 
неефективност, и оценка на 
въздействието върху инвестициите, 
направени от операторите на 
мрежата. Те редовно преразглеждат 
наложените задължения.

Or. en

Изменение 458
Гунар Хьокмарк

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 6 – алинея 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Националните компетентни органи 
определят условията, при които 
предприятията могат да прехвърлят или 
отдават под наем част от или всички 
разпределени им индивидуални права на 
ползване на радиочестотен спектър на 
други предприятия, включително за 
съвместното ползване на този 

В рамките на една година от датата 
на влизане в сила на настоящия 
регламент, националните компетентни 
органи определят условията, при които 
предприятията могат да прехвърлят или 
отдават под наем част от или всички 
разпределени им индивидуални права на 
ползване на радиочестотен спектър на 
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радиочестотен спектър. При 
определянето на тези условия, 
националните компетентни органи 
вземат предвид:

други предприятия, включително за 
съвместното ползване на този 
радиочестотен спектър. При 
определянето на тези условия, 
националните компетентни органи 
вземат предвид:

Or. en

Изменение 459
Гунар Хьокмарк

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 7a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7а. В съответствие с целта за 
разпределяне на поне 1200 MHz от 
подходящ радиочестотен спектър за 
безжичен широколентов достъп, 
посочена в Решение № 243/2012/ЕС, в 
рамките на една година от датата на 
влизане в сила на настоящия 
регламент националните 
компетентни органи определят 
хармонизиран безжичен 
радиочестотен спектър, подходящ за 
либерализация, и определят 
условията, при които 
предприятията, притежаващи права 
за ползване на безжичен 
радиочестотен спектър, могат да 
променят местоназначението и 
употребата на този безжичен 
радиочестотен спектър.

Or. en

Изменение 460
Джайлс Чичестър

Предложение за регламент
Член 11
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Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. en

Изменение 461
Ангелика Ниблер

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато техническите условия за 
предоставяне и ефективно използване 
на хармонизиран радиочестотен спектър 
за безжични широколентови 
съобщителни услуги позволяват 
използването на въпросния 
радиоспектър съгласно режим за общо 
разрешение, националните компетентни 
органи избягват да налагат каквото и да 
било допълнително условие и не 
позволяват каквото и да е алтернативно 
използване да пречи на ефективното 
прилагане на такъв хармонизиран 
режим.

1. Когато техническите условия за 
предоставяне и ефективно използване 
на хармонизиран радиочестотен спектър 
за безжични широколентови 
съобщителни услуги позволяват 
използването на въпросния 
радиоспектър съгласно режим за общо 
разрешение, националните компетентни 
органи избягват да налагат каквото и да 
било допълнително условие и не 
позволяват каквото и да е алтернативно 
използване да пречи на ефективното 
прилагане на такъв хармонизиран 
режим. Това не засяга разпоредбата на 
член 2, параграф 2, точка 8.

Or. de

Обосновка

С това следва да се гарантира, че се касае за ползването на първоначално 
предоставени честоти.

Изменение 462
Херберт Ройл

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато техническите условия за 
предоставяне и ефективно използване 
на хармонизиран радиочестотен спектър 
за безжични широколентови 
съобщителни услуги позволяват 
използването на въпросния 
радиоспектър съгласно режим за общо 
разрешение, националните компетентни 
органи избягват да налагат каквото и да 
било допълнително условие и не 
позволяват каквото и да е алтернативно 
използване да пречи на ефективното 
прилагане на такъв хармонизиран 
режим.

1. Когато техническите условия за 
предоставяне и ефективно използване 
на хармонизиран радиочестотен спектър 
за безжични широколентови 
съобщителни услуги позволяват 
използването на въпросния 
радиоспектър съгласно режим за общо 
разрешение, националните компетентни 
органи избягват да налагат каквото и да 
било допълнително условие и не 
позволяват каквото и да е алтернативно 
използване да пречи на ефективното 
прилагане на такъв хармонизиран 
режим. В тази разпоредба не се 
включват изискванията на член 2, 
параграф 2, точка 8.

Or. de

Изменение 463
Петра Камереверт

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато техническите условия за 
предоставяне и ефективно използване 
на хармонизиран радиочестотен спектър 
за безжични широколентови 
съобщителни услуги позволяват 
използването на въпросния 
радиоспектър съгласно режим за общо 
разрешение, националните компетентни 
органи избягват да налагат каквото и да 
било допълнително условие и не 
позволяват каквото и да е алтернативно 
използване да пречи на ефективното 
прилагане на такъв хармонизиран 
режим.

1. Когато техническите условия за 
предоставяне и ефективно използване 
на хармонизиран радиочестотен спектър 
за безжични широколентови 
съобщителни услуги позволяват 
използването на въпросния 
радиоспектър съгласно режим за общо 
разрешение, националните компетентни 
органи избягват да налагат каквото и да 
било допълнително условие и не 
позволяват каквото и да е алтернативно 
използване да пречи на ефективното 
прилагане на такъв хармонизиран 
режим. Това не засяга разпоредбата на 
член 2, параграф 2, точка 8.
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Or. de

Изменение 464
Вернер Ланген

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Националните компетентни органи 
вземат предвид нуждата от определяне 
на подходящи минимални технически
показатели за различните радиочестотни 
ленти в съответствие с член 6, параграф 
3 от Решение № 243/2012/ЕС с оглед 
подобряване на ефективното 
използване на спектъра и без да се 
засягат мерките, приети съгласно 
Решение № 676/2002.

Националните компетентни органи 
вземат предвид нуждата от определяне 
на подходящи минимални показатели за 
различните радиочестотни ленти в 
съответствие с член 6, параграф 3 от 
Решение № 243/2012/ЕС, без да се 
засягат мерките, приети съгласно 
Решение № 676/2002/ЕО.

Or. de

Изменение 465
Вернер Ланген

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 4 – алинея 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) да вземат предвид циклите на 
технологичното развитие и на 
подновяване на оборудването, в 
частност на терминалното 
оборудване; както и

заличава се

Or. de

Изменение 466
Гунар Хьокмарк

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Срокът на правата за ползване или 
датите за последващото им подновяване 
се определят много преди съответната 
процедура, включена в графика, 
посочен в първа алинея. Тези графици, 
периоди и цикли за подновяване вземат 
предвид необходимостта от предвидима 
инвестиционна среда, действителната 
възможност за освобождаване на 
всякакви подходящи нови 
радиочестотни ленти за безжични 
широколентови съобщителни услуги и 
също периода за амортизация на 
съответните инвестиции при 
конкурентни условия.

Срокът на правата за ползване или 
датите за последващото им подновяване 
се определят много преди съответната 
процедура, включена в графика, 
посочен в първа алинея. Тези графици, 
периоди и цикли за подновяване вземат 
предвид необходимостта от предвидима 
инвестиционна среда, действителната 
възможност за освобождаване на 
всякакви подходящи нови 
радиочестотни ленти за безжични 
широколентови съобщителни услуги и 
също периода за амортизация на 
съответните инвестиции при 
конкурентни условия. Националните 
компетентни органи прилагат 
минимална продължителност от 
тридесет (30) години за предоставяне 
на радиочестотен спектър.

Or. en

Изменение 467
Йоланта Емилия Хибнер

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Срокът на правата за ползване или 
датите за последващото им подновяване 
се определят много преди съответната 
процедура, включена в графика, 
посочен в първа алинея. Тези графици, 
периоди и цикли за подновяване вземат 
предвид необходимостта от предвидима 
инвестиционна среда, действителната 
възможност за освобождаване на 
всякакви подходящи нови 
радиочестотни ленти за безжични 
широколентови съобщителни услуги и 
също периода за амортизация на 

Без да се засяга член 8а, параграф 3,
срокът на правата за ползване или 
датите за последващото им подновяване 
се определят много преди съответната 
процедура, включена в графика, 
посочен в първа алинея. Тези графици, 
периоди и цикли за подновяване вземат 
предвид необходимостта от предвидима 
инвестиционна среда, действителната 
възможност за освобождаване на 
всякакви подходящи нови 
радиочестотни ленти за безжични 
широколентови съобщителни услуги и 
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съответните инвестиции при 
конкурентни условия.

също периода за амортизация на 
съответните инвестиции при 
конкурентни условия.

Or. en

Изменение 468
Гунар Хьокмарк

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – алинея 2a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат да 
предвидят пропорционално и 
недискриминационно отнемане на 
права, включително на тези с 
минимална продължителност от 30 
години, за да се предотврати 
евентуално натрупване на права, 
което би могло да изкриви 
конкуренцията.

Or. en

Изменение 469
Гунар Хьокмарк

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – алинея 2б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Въвеждането на лиценз с минимална 
продължителност от 30 години не 
следва да засяга правото на 
регулаторите да издават временни 
лицензи и лицензи за вторични 
употреби в дадена хармонизирана 
радиочестотна лента.

Or. en
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Изменение 470
Йоланта Емилия Хибнер

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – алинея 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да се гарантира съгласувано 
прилагане на параграф 1 в целия ЕС и 
по-специално, за да се позволи 
синхронизираното предоставяне на 
безжични услуги в ЕС, Комисията 
може, посредством актове за 
изпълнение:

За да се гарантира съгласувано 
прилагане на параграф 1 в целия ЕС и 
по-специално, за да се позволи 
синхронизираното предоставяне на 
безжични услуги в ЕС, Комисията —
посредством актове за изпълнение,
първият от които следва да се приеме 
в рамките на една година от датата 
на влизане в сила на настоящия 
регламент — следва да:

Or. en

Изменение 471
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – алинея 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да се гарантира съгласувано 
прилагане на параграф 1 в целия ЕС и 
по-специално, за да се позволи 
синхронизираното предоставяне на 
безжични услуги в ЕС, Комисията може, 
посредством актове за изпълнение:

За да се гарантира съгласувано 
прилагане на параграф 1 в целия ЕС и 
по-специално, за да се позволи 
синхронизираното предоставяне на 
безжични услуги в ЕС, Комисията може 
да предложи законодателни мерки 
относно:

Or. ro

Изменение 472
Джайлс Чичестър
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Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – алинея 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да се гарантира съгласувано 
прилагане на параграф 1 в целия ЕС и 
по-специално, за да се позволи 
синхронизираното предоставяне на 
безжични услуги в ЕС, Комисията 
може, посредством актове за 
изпълнение:

За да се гарантира съгласувано 
прилагане на параграф 1 в целия ЕС и 
по-специално, за да се позволи 
синхронизираното предоставяне на 
безжични услуги в ЕС, ОЕРЕС —
посредством насоки — следва да:

Or. en

Изменение 473
Шон Кели

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) да установи общ график за целия ЕС 
или графици, съобразени с 
особеностите на различни категории 
държавите членки, срока или сроковете, 
до които отделните права за ползване на 
хармонизирана радиочестотна лента или 
комбинация от допълнителни 
хармонизирани радиочестотни ленти се 
предоставя(т), и фактическото 
използване на радиочестотния спектър 
се разрешава за изключително или 
споделено предоставяне на безжични 
широколентови съобщителни услуги в 
целия ЕС;

а) да установи общ краен срок за целия 
ЕС или крайни срокове, съобразени с 
особеностите на различни категории 
държавите членки, срока или сроковете, 
до които отделните права за ползване на 
хармонизирана радиочестотна лента или 
комбинация от допълнителни 
хармонизирани радиочестотни ленти се 
предоставя(т), и фактическото 
използване на радиочестотния спектър 
се разрешава за изключително или 
споделено предоставяне на безжични 
широколентови съобщителни услуги в 
целия ЕС;

Or. en

Обосновка

Въпреки че някои държави членки имат специфични изисквания, които усложняват 
освобождаването на определени обхвати на радиочестотния спектър, все пак е 
важно да се определят крайни срокове за освобождаване на радиочестотен спектър, 
за да се предостави по-голяма широчина на честотната лента, като с държавите 
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членки се договорят дерогации в изключителни случаи, с оглед на тяхната специфична 
ситуация.

Изменение 474
Силвия-Адриана Цикъу

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) да установи общ график за целия ЕС 
или графици, съобразени с особеностите 
на различни категории държавите 
членки, срока или сроковете, до които 
отделните права за ползване на 
хармонизирана радиочестотна лента или 
комбинация от допълнителни 
хармонизирани радиочестотни ленти се 
предоставя(т), и фактическото 
използване на радиочестотния спектър 
се разрешава за изключително или 
споделено предоставяне на безжични 
широколентови съобщителни услуги в 
целия ЕС;

а) общ график за целия ЕС или графици, 
съобразени с особеностите на различни 
категории държавите членки, срока или 
сроковете, до които отделните права за 
ползване на хармонизирана 
радиочестотна лента или комбинация от 
допълнителни хармонизирани 
радиочестотни ленти се предоставя(т), и 
фактическото използване на 
радиочестотния спектър се разрешава за 
изключително или споделено 
предоставяне на безжични 
широколентови съобщителни услуги в 
целия ЕС;

Or. ro


