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Изменение 475
Катрин Тротман

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да определи минимална валидност на 
правата, предоставени в 
хармонизираните радиочестотни ленти;

б) да определи минимална валидност на 
правата, предоставени в 
хармонизираните радиочестотни ленти,
която е най-малко 20 години и при 
всички случаи за срок, достатъчен за 
стимулиране на инвестициите и 
конкуренцията и за недопускане на 
неоползотворяването или 
„презапасяването“ с радиочестотен 
спектър; или да определи, че правата 
се предоставят за неопределен срок на 
валидност;

Or. en

Изменение 476
Шон Кели

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да определи минимална валидност на 
правата, предоставени в 
хармонизираните радиочестотни ленти;

б) да определи минимална валидност на 
правата, предоставени в 
хармонизираните радиочестотни ленти с 
най-ефективните срокове за 
стимулиране на постоянни 
инвестиции и конкуренция и които не 
биха допуснали неоползотворяването
на радиочестотния спектър от 
притежателите на лицензии;

Or. en
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Обосновка

Националните регулаторни органи следва да могат да уравновесят нуждата от 
стимулиране на инвестициите чрез оптимални срокове на валидност на лицензиите с 
нуждата да се гарантира в техните условия за лицензиране, че радиочестотният 
спектър ще се използва възможно най-ефективно, както и да се предотврати 
тенденцията за „презапасяване“ с радиочестотен спектър.

Изменение 477
Йоанис А. Цукалас

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да определи минимална валидност на 
правата, предоставени в 
хармонизираните радиочестотни ленти;

б) да определи минимална валидност на 
правата, предоставени в 
хармонизираните радиочестотни ленти,
която ще бъде подходяща за 
стимулиране и ускоряване на 
инвестициите, иновациите и 
конкуренцията и за недопускане на 
неоползотворяването или 
„презапасяването“ с радиочестотен 
спектър от страна на 
притежателите на лицензии;

Or. en

Изменение 478
Едит Херцог

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да определи минимална валидност
на правата, предоставени в 
хармонизираните радиочестотни ленти;

б) да определи валидността на 
правата, предоставени в 
хармонизираните радиочестотни ленти, 
която ще бъде подходяща за 
стимулиране на инвестициите и 
конкуренцията и за недопускане на 
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неоползотворяването или 
„презапасяването“ с радиочестотен 
спектър от страна на 
притежателите на лицензии;

Or. en

Обосновка

In the current state of continued increase in the demand for spectrum for wireless broadband 
communications, it is of the utmost importance that spectrum is used fully, by licence holders 
and by those using unlicensed spectrum, and if not, that this spectrum is traded urgently so 
that it can be used by others to respond to the growing need for wireless Internet 
access.National regulatory authorities need to balance in their licensing conditions the need 
to incentivise investment through optimal license durations, while ensuring that the spectrum 
will be used as efficiently and fully as possible.Giving indefinite durations for licences can 
encourage ‘hoarding’ of spectrum, whereby the licence holder sees no incentive to maximise 
the use of the spectrum they hold, nor do they see an interest in trading unused spectrum, 
because not doing so would keep new market entrants and competitors at bay.

Изменение 479
Силвия-Адриана Цикъу

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да определи минимална валидност на 
правата, предоставени в 
хармонизираните радиочестотни ленти;

б) минимална валидност на правата, 
предоставени в хармонизираните 
радиочестотни ленти;

Or. ro

Изменение 480
Сабине Ферхайен, Дорис Пак

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) да посочи срока на валидност на 
всяко от съществуващите права на 

заличава се
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ползване на хармонизирани 
радиочестотни ленти, различни от 
тези за безжичните широколентови 
съобщителни услуги, или, в случай на 
безсрочни права, срока, до който 
правото за ползване ще бъде изменено, 
за да позволи предоставянето на 
безжични широколентови 
съобщителни услуги.

Or. en

Изменение 481
Петра Камереверт

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. de

Изменение 482
Силвия-Адриана Цикъу

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) да посочи срока на валидност на 
всяко от съществуващите права на 

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

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

Or. ro

Изменение 483
Джайлс Чичестър

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Тези актове за изпълнение се 
приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, 
посочена в член 33, параграф 2.

заличава се

Or. en

Изменение 484
Катрин Тротман

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 33, 
параграф 2.

Тези актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 33, 
параграф 2, както и без да се засягат 
разпоредбите на член 9, параграфи 3 и 
4 от Директива 2002/21/ЕО.

Or. en
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Изменение 485
Петра Камереверт

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Параграф 2 не засяга разпоредбите 
на член 9, параграфи 3 и 4 от 
Директива 2002/21/ЕО.

Or. de

Изменение 486
Джайлс Чичестър

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията може да приема също 
актове за изпълнение, с които се 
хармонизират срокът на валидност 
или срокът за подновяване на 
индивидуални права за ползване на 
радиочестотен спектър за безжични 
широколентови услуги в 
хармонизирани честотни ленти, 
които вече съществуват към датата 
на приемане на тези актове, за да се 
синхронизира в целия ЕС срокът за 
подновяване или преразпределяне на 
правата за ползване на въпросните 
ленти, включително за възможното 
синхронизиране със срока за 
подновяване или преразпределяне на 
други радиочестотни ленти, 
хармонизирани с мерки за прилагане, 
приети в съответствие с параграф 2 
или с настоящия параграф. Тези 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 

заличава се
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разглеждане, посочена в член 33, 
параграф 2.
Когато актове за изпълнение в 
съответствие с настоящия параграф 
определят хармонизиран срок за 
подновяване или преразпределяне на 
правата за ползване на 
радиочестотен спектър, който е след 
изтичането на срока на валидност 
или срока за подновяване на някое от 
съществуващите индивидуални права 
за използване на такива 
радиочестоти в някоя от държавите 
членки, националните компетентни 
органи продължават валидността на 
съществуващите права до 
хармонизирания срок при същите по-
рано приложими съществени условия 
на разрешителното, включително 
всички приложими периодични такси.
Когато срок на удължаване, 
предоставен в съответствие с втора 
алинея е значителен в сравнение с 
първоначалния срок на правата на 
ползване, националните 
компетентни органи могат да 
обвържат удължаването с 
адаптиране на по-рано приложимите 
условия за разрешителното, които са 
необходими предвид променените 
обстоятелства, включително 
налагането на допълнителни такси. 
Тези допълнителни такси се 
изчисляват, прилагайки принципа pro 
rata temporis върху всяка начална 
такса за първоначалните права на 
ползване, изчислена директно въз 
основа на първоначално предвидения 
срок.
Актовете за изпълнение, предвидени в 
настоящия параграф, не изискват 
съкращаване на продължителността 
на съществуващите права на ползване 
в която и да е държава членка освен в 
съответствие с член 14, параграф 2 
от Директива 2002/20/ЕО и не се 
прилагат по отношение на 
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съществуващи безсрочни права.
Когато Комисията приема акт за 
изпълнение съгласно параграф 2, тя 
може да приложи разпоредбите на 
настоящия параграф mutatis mutandis 
за всички права на ползване на 
съответната хармонизирана 
радиочестотна лента за безжичен 
широколентов достъп.

Or. en

Изменение 487
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията може да приема също 
актове за изпълнение, с които се 
хармонизират срокът на валидност или 
срокът за подновяване на индивидуални 
права за ползване на радиочестотен 
спектър за безжични широколентови 
услуги в хармонизирани честотни 
ленти, които вече съществуват към 
датата на приемане на тези актове, за да 
се синхронизира в целия ЕС срокът за 
подновяване или преразпределяне на 
правата за ползване на въпросните 
ленти, включително за възможното 
синхронизиране със срока за 
подновяване или преразпределяне на 
други радиочестотни ленти, 
хармонизирани с мерки за прилагане, 
приети в съответствие с параграф 2 или 
с настоящия параграф. Тези актове за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 33, 
параграф 2.

Комисията може да предлага също 
законодателни действия с цел да се 
хармонизира срокът на валидност или 
срокът за подновяване на индивидуални 
права за ползване на радиочестотен 
спектър за безжични широколентови 
услуги в хармонизирани честотни 
ленти, които вече съществуват към 
датата на приемане на тези актове, за да 
се синхронизира в целия ЕС срокът за 
подновяване или преразпределяне на 
правата за ползване на въпросните 
ленти, включително за възможното 
синхронизиране със срока за 
подновяване или преразпределяне на 
други радиочестотни ленти, 
хармонизирани с мерки за прилагане, 
приети в съответствие с параграф 2 или 
с настоящия параграф.

Or. ro
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Изменение 488
Йоланта Емилия Хибнер

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията може да приема също 
актове за изпълнение, с които се 
хармонизират срокът на валидност или 
срокът за подновяване на индивидуални 
права за ползване на радиочестотен 
спектър за безжични широколентови 
услуги в хармонизирани честотни 
ленти, които вече съществуват към 
датата на приемане на тези актове, за да 
се синхронизира в целия ЕС срокът за 
подновяване или преразпределяне на 
правата за ползване на въпросните 
ленти, включително за възможното 
синхронизиране със срока за 
подновяване или преразпределяне на 
други радиочестотни ленти, 
хармонизирани с мерки за прилагане,
приети в съответствие с параграф 2 или 
с настоящия параграф. Тези актове за 
изпълнение се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 
член 33, параграф 2.

При спазване на втората алинея от 
член 8а, параграф 3, Комисията приема 
също актове за изпълнение в рамките 
на една година от датата на влизане 
в сила на настоящия регламент, с 
които се хармонизират срокът на 
валидност или срокът за подновяване на 
индивидуални права за ползване на 
радиочестотен спектър за безжични 
широколентови услуги в хармонизирани 
честотни ленти, които вече съществуват 
към датата на приемане на тези актове, 
за да се синхронизира в целия ЕС 
срокът за подновяване или 
преразпределяне на правата за ползване 
на въпросните ленти, включително за 
възможното синхронизиране със срока 
за подновяване или преразпределяне на 
други радиочестотни ленти, 
хармонизирани с мерки за прилагане, 
приети в съответствие с параграф 2 или 
с настоящия параграф. Тези актове за 
изпълнение се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 
член 33, параграф 2.

Or. en

Изменение 489
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато актове за изпълнение в 
съответствие с настоящия параграф 
определят хармонизиран срок за 
подновяване или преразпределяне на 
правата за ползване на 
радиочестотен спектър, който е след 
изтичането на срока на валидност 
или срока за подновяване на някое от 
съществуващите индивидуални права 
за използване на такива 
радиочестоти в някоя от държавите 
членки, националните компетентни 
органи продължават валидността на 
съществуващите права до 
хармонизирания срок при същите по-
рано приложими съществени условия 
на разрешителното, включително 
всички приложими периодични такси.

заличава се

Or. ro

Изменение 490
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато срок на удължаване, 
предоставен в съответствие с втора 
алинея е значителен в сравнение с 
първоначалния срок на правата на 
ползване, националните 
компетентни органи могат да 
обвържат удължаването с 
адаптиране на по-рано приложимите 
условия за разрешителното, които са 
необходими предвид променените 
обстоятелства, включително 
налагането на допълнителни такси. 
Тези допълнителни такси се 
изчисляват, прилагайки принципа pro 

заличава се
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rata temporis върху всяка начална 
такса за първоначалните права на 
ползване, изчислена директно въз 
основа на първоначално предвидения 
срок.

Or. ro

Изменение 491
Йоланта Емилия Хибнер

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато срок на удължаване, предоставен 
в съответствие с втора алинея е 
значителен в сравнение с 
първоначалния срок на правата на 
ползване, националните компетентни 
органи могат да обвържат удължаването 
с адаптиране на по-рано приложимите 
условия за разрешителното, които са 
необходими предвид променените 
обстоятелства, включително
налагането на допълнителни такси. Тези 
допълнителни такси се изчисляват,
прилагайки принципа pro rata temporis 
върху всяка начална такса за 
първоначалните права на ползване, 
изчислена директно въз основа на 
първоначално предвидения срок.

Когато срок на удължаване, предоставен 
в съответствие с втора алинея, е 
значителен в сравнение с 
първоначалния срок на правата на 
ползване, националните компетентни 
органи могат да обвържат удължаването 
с адаптиране на по-рано приложимите 
условия за разрешителното, които са 
необходими предвид променените 
обстоятелства. Когато подобно 
адаптиране включва налагането на
допълнителни такси, те следва да не 
надвишават размера, получен
прилагайки принципа pro rata temporis 
върху всяка начална такса за 
първоначалните права на ползване, 
изчислена директно въз основа на 
първоначално предвидения срок.

Or. en

Изменение 492
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3 – алинея 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Актовете за изпълнение, предвидени в 
настоящия параграф, не изискват 
съкращаване на продължителността 
на съществуващите права на ползване 
в която и да е държава членка освен в 
съответствие с член 14, параграф 2 
от Директива 2002/20/ЕО и не се 
прилагат по отношение на 
съществуващи безсрочни права.

Заличава се

Or. ro

Изменение 493
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3 – алинея 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато Комисията приема акт за 
изпълнение съгласно параграф 2, тя 
може да приложи разпоредбите на 
настоящия параграф mutatis mutandis 
за всички права на ползване на 
съответната хармонизирана 
радиочестотна лента за безжичен 
широколентов достъп.

Заличава се

Or. ro

Изменение 494
Джайлс Чичестър

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. При приемането на 
изпълнителните актове, предвидени в 

заличава се
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параграфи 2 и 3, Комисията взема 
предвид:
а) регулаторните принципи, посочени 
в член 9;
б) обективните различия в целия ЕС 
по отношение на нуждите от 
допълнителен радиочестотен 
спектър за предоставяне на безжичен 
широколентов достъп, като 
същевременно взема предвид общите 
нужди от радиочестотен спектър за 
интегрирани мрежи, които обхващат 
няколко държави членки;
в) предсказуемостта на условията за 
извършване на дейност за 
съществуващите потребители на 
радиочестотен спектър;
г) циклите на внедряване, 
разработване и инвестиции за всяко 
следващо поколение от технологии за 
безжичен широколентов достъп;
д) търсенето при крайните 
ползватели на безжични 
широколентови съобщителни услуги с 
голям капацитет.
При определянето на графици за 
различните категории държави 
членки, които все още не са 
предоставили индивидуални права на 
ползване и не са разрешили 
действителното ползване на 
въпросната хармонизирана 
радиочестотна лента, Комисията ще 
разгледа внимателно всяка 
информация от държавите членки 
относно традиционно наложилия се 
начин на предоставяне на права за 
ползване на радиочестотен спектър, 
причините за ограниченията, 
предвидени в член 9, параграфи 3 и 4 
от Директива 2002/21/ЕО, 
евентуалната необходимост да се 
освободи въпросната лента, 
въздействието върху конкуренцията 
или географските или технически 
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ограничения, отчитайки ефекта 
върху вътрешния пазар. Комисията 
гарантира, че изпълнението няма да 
се отлага необосновано и че всякакви 
разлики в графиците в отделните 
държави членки няма да доведат до 
неправомерни разлики в областта на 
конкуренцията или нормативното 
регулиране между държавите членки.

Or. en

Изменение 495
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

При приемането на изпълнителните 
актове, предвидени в параграфи 2 и 3, 
Комисията взема предвид:

При приемането на мерките, 
предвидени в параграф 2, Комисията 
взема предвид:

Or. ro

Изменение 496
Джайлс Чичестър

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Параграф 2 се прилага без да се 
засяга правото на държавите членки 
да предоставят права на ползване и да 
разрешават действителното 
ползване на хармонизирана 
радиочестотна лента преди 
приемането на акта за прилагане по 
отношение на тази радиочестотна 
лента, при условие, че спазват 
втората алинея от настоящия 

Заличава се
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параграф, или преди хармонизирания 
срок, определен с акта за изпълнение 
за въпросната радиочестота.
Когато националните компетентни 
органи предоставят права на ползване 
на хармонизирана радиочестотна 
лента преди приемането на акта за 
прилагане по отношение на 
въпросната лента, те определят 
условията на това предоставяне, и 
по-специално валидността на 
правата, така че носителите им 
биват осведомени за възможността 
Комисията да приеме актове за
изпълнение в съответствие с 
параграф 2 за установяване на 
минималната продължителност на 
подобни права или синхронизиран 
цикъл на изтичане или подновяване за 
целия ЕС. Тази алинея не се прилага 
спрямо предоставянето на безсрочни 
права.

Or. en

Изменение 497
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Параграф 2 се прилага без да се засяга 
правото на държавите членки да 
предоставят права на ползване и да 
разрешават действителното 
ползване на хармонизирана 
радиочестотна лента преди 
приемането на акта за прилагане по 
отношение на тази радиочестотна 
лента, при условие, че спазват 
втората алинея от настоящия 
параграф, или преди хармонизирания 
срок, определен с акта за изпълнение 

Заличава се
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за въпросната радиочестота.

Or. ro

Изменение 498
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато националните компетентни 
органи предоставят права на ползване 
на хармонизирана радиочестотна 
лента преди приемането на акта за 
прилагане по отношение на 
въпросната лента, те определят 
условията на това предоставяне, и 
по-специално валидността на 
правата, така че носителите им
биват осведомени за възможността 
Комисията да приеме актове за 
изпълнение в съответствие с 
параграф 2 за установяване на 
минималната продължителност на 
подобни права или синхронизиран 
цикъл на изтичане или подновяване за 
целия ЕС. Тази алинея не се прилага 
спрямо предоставянето на безсрочни 
права.

Заличава се

Or. ro

Изменение 499
Джайлс Чичестър

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. За хармонизираните 
радиочестотни ленти, за които е бил 

Заличава се
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установен общ график за 
предоставяне на права и за 
разрешаване на действителното им 
ползване с акт за изпълнение, приет в 
съответствие с параграф 2, 
националните компетентни органи 
предоставят своевременна и 
достатъчно подробна информация на 
Комисията относно плановете си за 
осигуряване на съответствие. 
Комисията може да приеме актове за 
изпълнение за определяне на формата 
и процедурите за предоставяне на 
подобна информация. Тези актове за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 33, 
параграф 2.
Когато, след като разгледа подобни 
подробни планове, предоставени от 
държава членка, Комисията смята, 
че е малко вероятно въпросната 
държава членка да е в състояние да се 
съобрази с отредения за нея график, 
Комисията може да вземе решение с 
акт за изпълнение и да изиска от 
съответната държава членка да 
адаптира своите планове по 
подходящ начин, за да се гарантира 
съответствие.

Or. en

Изменение 500
Йоланта Емилия Хибнер

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За хармонизираните радиочестотни 
ленти, за които е бил установен общ 
график за предоставяне на права и за 
разрешаване на действителното им 

За хармонизираните радиочестотни 
ленти, за които е бил установен общ 
график за предоставяне на права и за 
разрешаване на действителното им 
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ползване с акт за изпълнение, приет в 
съответствие с параграф 2, 
националните компетентни органи 
предоставят своевременна и достатъчно 
подробна информация на Комисията 
относно плановете си за осигуряване на 
съответствие. Комисията може да 
приеме актове за изпълнение за 
определяне на формата и процедурите 
за предоставяне на подобна 
информация. Тези актове за изпълнение 
се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 
член 33, параграф 2.

ползване с акт за изпълнение, приет в 
съответствие с параграф 2, 
националните компетентни органи 
предоставят своевременна и достатъчно 
подробна информация на Комисията 
относно плановете си за осигуряване на 
съответствие. Комисията приема акт за 
изпълнение за определяне на формата и 
процедурите за предоставяне на 
подобна информация в рамките на 
една година от датата на влизане в 
сила на настоящия регламент. Тези 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 33, 
параграф 2.

Or. en

Изменение 501
Вернер Ланген

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За хармонизираните радиочестотни 
ленти, за които е бил установен общ 
график за предоставяне на права и за 
разрешаване на действителното им 
ползване с акт за изпълнение, приет в 
съответствие с параграф 2, 
националните компетентни органи 
предоставят своевременна и достатъчно 
подробна информация на Комисията 
относно плановете си за осигуряване на 
съответствие. Комисията може да 
приеме актове за изпълнение за 
определяне на формата и процедурите 
за предоставяне на подобна 
информация. Тези актове за изпълнение 
се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 
член 33, параграф 2.

За хармонизираните радиочестотни 
ленти, за които е бил установен общ 
график за предоставяне на права и за 
разрешаване на действителното им 
ползване с акт за изпълнение, приет в 
съответствие с параграф 2, 
националните компетентни органи 
предоставят своевременна и достатъчно 
подробна информация на Комисията 
относно плановете си за осигуряване на 
съответствие. Комисията приема актове 
за изпълнение за определяне на формата 
и процедурите за предоставяне на 
подобна информация в рамките на 
една година от датата на влизане в 
сила на настоящия регламент. Тези 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 33, 
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параграф 2.

Or. de

Изменение 502
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За хармонизираните радиочестотни 
ленти, за които е бил установен общ 
график за предоставяне на права и за 
разрешаване на действителното им 
ползване с акт за изпълнение, приет в 
съответствие с параграф 2, 
националните компетентни органи 
предоставят своевременна и достатъчно 
подробна информация на Комисията 
относно плановете си за осигуряване на 
съответствие. Комисията може да 
приеме актове за изпълнение за 
определяне на формата и процедурите 
за предоставяне на подобна 
информация. Тези актове за изпълнение
се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, 
посочена в член 33, параграф 2.

За хармонизираните радиочестотни 
ленти, за които е бил установен общ 
график за предоставяне на права и за 
разрешаване на действителното им 
ползване с акт за изпълнение, приет в 
съответствие с параграф 2, 
националните компетентни органи 
предоставят своевременна и достатъчно 
подробна информация на Комисията 
относно плановете си за осигуряване на 
съответствие. Комисията може да 
приеме делегирани актове за 
определяне на формата и процедурите 
за предоставяне на подобна 
информация. Тези делегирани актове се 
приемат в съответствие с член 32.

Or. ro

Изменение 503
Вернер Ланген

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 6 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

При анализа на подробните планове 
на отделните държави членки 
Комисията взема под внимание 
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ограничения брой експерти и 
консултанти, които са на 
разположение на националните 
регулаторни органи и доставчици за 
процедурата по предоставяне на 
права.

Or. de

Изменение 504
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 6 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато, след като разгледа подобни 
подробни планове, предоставени от 
държава членка, Комисията смята, 
че е малко вероятно въпросната 
държава членка да е в състояние да се 
съобрази с отредения за нея график, 
Комисията може да вземе решение с 
акт за изпълнение и да изиска от 
съответната държава членка да 
адаптира своите планове по 
подходящ начин, за да се гарантира 
съответствие.

Заличава се

Or. ro

Изменение 505
Гунар Хьокмарк, Йенс Роде

Предложение за регламент
Член 12а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 12a
Съвместен процес на издаване на 
разрешения за предоставяне на 

индивидуални права на ползване на 
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радиочестотния спектър
1. Две или няколко държави членки 
могат да си сътрудничат помежду 
си, както и с Комисията, в 
изпълнение на техните задължения 
съгласно членове 6 и 7 от 
Директивата за разрешение, с цел да 
се създаде съвместен процес на 
издаване на разрешения за 
предоставяне на индивидуални права 
на ползване на радиочестотния 
спектър, когато е приложимо, в 
съответствие с всеки общ график, 
установен съгласно член 12, 
параграф 2. Съвместният процес на 
издаване на разрешения отговаря на 
следните критерии:
а) отделните национални процеси на 
издаване на разрешения се задействат 
и изпълняват от компетентните 
национални органи в съответствие с 
общ график;
б) той предвижда, когато е 
подходящо, общи условия и процедури 
за подбор и предоставяне на 
индивидуални права сред 
съответните държави членки;
в) той предвижда, когато е 
подходящо, общи или сходни условия, 
които трябва да бъдат прикрепени 
към индивидуалните права на 
ползване сред съответните държави 
членки, което, наред с другото,
позволява на операторите да бъдат 
издавани съгласувани спектрални 
портфейли по отношение на 
блоковете от радиочестотния 
спектър, които ще се преотстъпват.

Or. en

Изменение 506
Гунар Хьокмарк, Йенс Роде



PE526.176v01-00 24/240 AM\1013978BG.doc

BG

Предложение за регламент
Член 12б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 12б
а) отделните национални процеси на 
издаване на разрешения се задействат 
и изпълняват от компетентните 
национални органи в съответствие с 
общ график;

Or. en

Изменение 507
Гунар Хьокмарк, Йенс Роде

Предложение за регламент
Член 12в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 12в
б) той предвижда, когато е 
подходящо, общи условия и процедури 
за подбор и предоставяне на 
индивидуални права сред 
съответните държави членки;

Or. en

Изменение 508
Гунар Хьокмарк, Йенс Роде

Предложение за регламент
Член 12г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 12г
в) той предвижда, когато е 
подходящо, общи или сходни условия, 
които трябва да бъдат прикрепени 
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към индивидуалните права на 
ползване сред съответните държави 
членки, което, наред с другото,
позволява на операторите да бъдат 
издавани съгласувани спектрални 
портфейли по отношение на 
блоковете от радиочестотния 
спектър, които ще се преотстъпват.

Or. en

Изменение 509
Вернер Ланген

Предложение за регламент
Член 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. de

Изменение 510
Петра Камереверт

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато даден компетентен национален 
орган смята да подчини ползването на 
радиочестотен спектър на общо 
разрешение или да предостави 
индивидуални права за ползване на 
радиочестотен спектър, или да измени 
права и задължения във връзка с 
ползването на радиочестотен спектър в 
съответствие с член 14 от 
Директива 2002/20/ЕО, той представя 
своята проектомярка заедно с мотивите 
за това едновременно на Комисията и на 
компетентните органи за 

Когато даден компетентен национален 
орган смята да подчини ползването на 
радиочестотен спектър на общо 
разрешение или да предостави 
индивидуални права за ползване на 
радиочестотен спектър, или да измени 
права и задължения във връзка с 
ползването на радиочестотен спектър за 
безжични широколентови услуги в 
съответствие с член 14 от 
Директива 2002/20/ЕО, той представя 
своята проектомярка заедно с мотивите 
за това едновременно на Комисията и на 
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радиочестотния спектър на другите 
държави членки, приключване на 
обществената консултация по член 6 от 
Директива 2002/21/ЕО, ако е 
приложимо, и във всеки случай 
обезателно на етап проект, което 
осигурява на Комисията и на 
компетентните органи на останалите 
държави членки достатъчно и стабилна 
информация по всички важни въпроси.

компетентните органи за 
радиочестотния спектър на другите 
държави членки, приключване на 
обществената консултация по член 6 от 
Директива 2002/21/ЕО, ако е 
приложимо, и във всеки случай 
обезателно на етап проект, което 
осигурява на Комисията и на 
компетентните органи на останалите 
държави членки достатъчно и стабилна 
информация по всички важни въпроси.

Or. de

Изменение 511
Катрин Тротман

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – алинея 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) срок на правата на ползване; в) срок на правата на ползване, който е 
най-малко 20 години и който при 
всички случаи е достатъчен за 
стимулиране на инвестициите и
конкуренцията и за недопускане на 
неоползотворяването или 
„презапасяването“ с радиочестотен 
спектър.

Or. en

Изменение 512
Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – алинея 2 – буква и

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) запазване на радиочестотен спектър 
за някои видове доставчици или 
изключване на някои видове 

и) запазване на радиочестотен спектър 
за някои видове доставчици, 
включително доставчици в сектора с 
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доставчици; нестопанска цел, или изключване на 
някои видове доставчици;

Or. en

Изменение 513
Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – алинея 2 – буква к

Текст, предложен от Комисията Изменение

к) възможност за поделено ползване на 
радиочестотен спектър;

к) възможност за поделено ползване на 
радиочестотен спектър, включително 
на нелицензирания радиочестотен 
спектър;

Or. en

Изменение 514
Гунар Хьокмарк

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Когато държавите членки 
предвиждат установяването на 
съвместен процес на издаване на 
разрешения в съответствие с 
член 12а, съответните национални 
компетентни органи предоставят 
достъп до своите проектомерки 
едновременно на Комисията и на 
компетентните органи.

Or. en

Изменение 515
Джайлс Чичестър
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Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Компетентните национални 
власти и Комисията могат да 
отправят забележки до съответния 
компетентен орган в срок от два 
месеца. Двумесечният период не може 
да бъде удължаван.

Заличава се

При оценката на проектомярката, в 
съответствие с този член, 
Комисията взема предвид:
а) разпоредбите на Директиви 
2002/20/ЕО и 2002/21/ЕО, както и на 
Решение № 243/2012/ЕС;
б) регулаторните принципи по член 9;
в) съответните критерии за някои 
специфични условия, посочени в 
член 10 и допълнителните 
разпоредби, посочени в член 11;
г) всеки акт за изпълнение, приет в 
съответствие с член 12;
д) съгласуваността с наскорошни, 
текущи или планирани процедури в 
други държави членки и възможните 
отражения върху търговията между 
държавите членки;
В случай, че в рамките на този период 
Комисията уведоми компетентния 
орган, че проектомярката ще създаде 
препятствие пред единния пазар, или 
Комисията има сериозни съмнения по 
отношение на нейната 
съвместимост с правото на ЕС, 
проектомярката не се приема за 
допълнителен срок от два месеца. В 
такъв случай Комисията уведомява и 
компетентните органи на другите 
държави членки за позицията си по 
проектомярката.

Or. en
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Изменение 516
Джайлс Чичестър

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В рамките на допълнителния 
двумесечен период, посочен в параграф 
2, Комисията и съответният 
компетентен орган си сътрудничат 
тясно, за да установят най-
подходящата и ефективна мярка 
предвид критериите, посочени в 
параграф 2, като същевременно 
внимателно отчитат позицията на 
пазарните участници и 
необходимостта да се гарантира 
развиването на последователна 
регулаторна практика.

Заличава се

Or. en

Изменение 517
Джайлс Чичестър

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. На всеки етап от процедурата 
компетентният орган може да 
измени или оттегли своята 
проектомярка, като отчита в 
максимална степен нотификацията 
от Комисията, посочена в параграф 2;

заличава се

Or. en
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Изменение 518
Джайлс Чичестър

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. В рамките на допълнителния 
двумесечен период, посочен в параграф 
2, Комисията може:

заличава се

а) да представи проекторешение на 
Комитета за регулиране на 
съобщенията, с което да изиска от 
въпросния компетентен орган да 
оттегли проектомярката. 
Проекторешението е придружено от 
подробен и обективен анализ на 
причините, поради които Комисията 
смята, че проектомярката следва да 
не бъде приета, както е 
нотифицирана, наред с, ако е 
необходимо, конкретни предложения 
за изменение на проектомярката; или
б) да вземе решение за промяна на 
позицията си спрямо въпросната 
проектомярка.

Or. en

Изменение 519
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 5 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) да представи проекторешение на 
Комитета за регулиране на 
съобщенията, с което да изиска от 
въпросния компетентен орган да 
оттегли проектомярката. 
Проекторешението е придружено от 
подробен и обективен анализ на 

заличава се
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причините, поради които Комисията 
смята, че проектомярката следва да 
не бъде приета, както е 
нотифицирана, наред с, ако е 
необходимо, конкретни предложения 
за изменение на проектомярката; или

Or. ro

Изменение 520
Джайлс Чичестър

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. В случай, че Комисията не 
представи проект на решение, в 
съответствие с параграф 5, буква а) 
или вземе решение, в съответствие с 
параграф 5, буква б), съответният 
компетентен орган може да приеме 
проектомярката.

Заличава се

Когато Комисията представи проект 
на решение, в съответствие с 
параграф 5, буква а), компетентният 
орган не приема проектомярката за 
срок не по-дълъг от шест месеца, 
считано от датата на 
нотификацията, изпратена до 
компетентния орган съгласно 
параграф 2.
Комисията може да вземе решение за 
промяна в позицията си по 
отношение на проектомярката на 
всеки етап от процедурата, 
включително след предаването на 
проект на решение на Комитета за 
регулиране на съобщенията.

Or. en
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Изменение 521
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай, че Комисията не представи 
проект на решение, в съответствие с 
параграф 5, буква а) или вземе решение, 
в съответствие с параграф 5, буква б), 
съответният компетентен орган може да 
приеме проектомярката.

В случай, че Комисията не представи 
проект на решение в съответствие с 
параграф 5, съответният компетентен 
орган може да приеме проектомярката.

Or. ro

Изменение 522
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 6 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато Комисията представи проект на 
решение, в съответствие с параграф 5, 
буква а), компетентният орган не 
приема проектомярката за срок не по-
дълъг от шест месеца, считано от 
датата на нотификацията, изпратена до 
компетентния орган съгласно 
параграф 2.

Когато Комисията представи проект на 
решение в съответствие с параграф 5, 
компетентният орган не приема 
проектомярката за срок не по-дълъг от 
два месеца, считано от датата на 
нотификацията, изпратена до 
компетентния орган съгласно 
параграф 2.

Or. ro

Изменение 523
Джайлс Чичестър

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 7
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Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Комисията взема всяко решение, 
задължаващо компетентния орган да 
оттегли своята проектомярка 
посредством актове за изпълнение. 
Тези актове за изпълнение се приемат 
в съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 33, 
параграф 2.

Заличава се

Or. en

Изменение 524
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7) Комисията взема всяко решение, 
задължаващо компетентния орган да 
оттегли своята проектомярка
посредством актове за изпълнение. 
Тези актове за изпълнение се приемат 
в съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 33, 
параграф 2.

Заличава се

Or. ro

Изменение 525
Джайлс Чичестър

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Когато Комисията е приела 
решение в съответствие с параграф 7, 
компетентният орган изменя или 

заличава се
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оттегля проектомярката в рамките 
на шест месеца от датата на 
решението на Комисията. Когато 
проектомярката бъде изменена, 
компетентният орган провежда 
обществена консултация, когато е 
необходимо, и представя на 
Комисията изменената 
проектомярка в съответствие с 
параграф 1.

Or. en

Изменение 526
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8) Когато Комисията е приела 
решение в съответствие с параграф 7, 
компетентният орган изменя или 
оттегля проектомярката в рамките 
на шест месеца от датата на 
решението на Комисията. Когато 
проектомярката бъде изменена, 
компетентният орган провежда 
обществена консултация, когато е 
необходимо, и представя на 
Комисията изменената 
проектомярка в съответствие с 
параграф 1.

заличава се

Or. ro

Изменение 527
Джайлс Чичестър

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 9
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Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Съответният компетентен орган 
отчита в максимална степен 
забележките на компетентните 
органи на другите държави членки и 
на Комисията, и може, с изключение 
на случаите, обхванати от третата 
алинея на параграф 2, от втората 
алинея на параграф 6 и от параграф 7, 
да приеме проектомярката и в такъв 
случай уведомява за това Комисията.

заличава се

Or. en

Изменение 528
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9) Съответният компетентен орган 
отчита в максимална степен 
забележките на компетентните органи 
на другите държави членки и на 
Комисията, и може, с изключение на 
случаите, обхванати от третата алинея 
на параграф 2, от втората алинея на 
параграф 6 и от параграф 7, да приеме 
проектомярката и в такъв случай 
уведомява за това Комисията.

9) Съответният компетентен орган 
отчита в максимална степен 
забележките на компетентните органи 
на другите държави членки и на 
Комисията и може, с изключение на 
случаите, обхванати от третата алинея 
на параграф 2 и от втората алинея на 
параграф 6, да приеме проектомярката и 
в такъв случай уведомява за това 
Комисията.

Or. ro

Изменение 529
Джайлс Чичестър

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. Компетентният орган уведомява заличава се
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Комисията за резултатите от 
процедурата, за която се отнася 
мярката след приключването на тази 
процедура.

Or. en

Изменение 530
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Член 13а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 13а
Задължение по отношение на 

обхвата
Европейският съюз и държавите 
членки приемат мерките, които 
гарантират на гражданите и на 
държавните и частните европейски 
субекти, че ще имат достъп до 
единния пазар на електронни 
съобщителни услуги както относно 
качество на услугата, така и относно 
таксуване по пазарната цена, където 
и да се намират на територията на 
Съюза.

Or. fr

Изменение 531
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Националните компетентни органи 
позволяват предоставянето на достъп 
чрез локални мрежи за достъп чрез 

1. Националните компетентни органи 
позволяват предоставянето на достъп 
чрез локални мрежи за достъп чрез 
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радиовръзка до мрежата на доставчика 
на обществени електронни съобщителни 
услуги, както и ползването на 
хармонизирания радиочестотен спектър 
за подобен достъп единствено въз 
основа на общо разрешение.

радиовръзка до мрежата на доставчика 
на обществени електронни съобщителни 
услуги, както и ползването на 
хармонизирания радиочестотен спектър 
за подобен достъп въз основа на общо 
разрешение и в съответствие с 
приложимите правила за освободен 
от лицензиране радиочестотен 
спектър, по-специално по отношение 
на правилата в областта на 
радиосмущенията и конкуренцията.

Or. en

Изменение 532
Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Националните компетентни органи не 
ограничават правото на крайните 
ползватели да си разрешават взаимно 
или по-общо достъпа до своите локални 
мрежи за достъп чрез радиовръзка от 
други крайни ползватели, включително 
по инициатива на трети страни, които 
обединяват и предоставят за обществено 
ползване локалните мрежи за достъп 
чрез радиовръзка на различни крайни 
ползватели.

4. Националните компетентни органи не 
ограничават правото на крайните 
ползватели да си разрешават взаимно 
или по-общо достъпа до своите локални 
мрежи за достъп чрез радиовръзка от 
други крайни ползватели, включително 
по инициатива на трети страни, които 
обединяват и предоставят за обществено 
ползване локалните мрежи за достъп 
чрез радиовръзка на различни крайни 
ползватели. Те прилагат също така и 
правната рамка, така че да се 
насърчи разпространението на 
клетъчни базови станции и безжични 
решетъчни („mesh“) мрежи.

Or. en

Изменение 533
Джайлс Чичестър
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Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Националните компетентни органи 
разрешават разгръщането, свързването и 
функционирането на дискретни точки за 
безжичен достъп в ограничени зони в 
рамките на режим за общо 
разрешение и не ограничават 
необосновано това разгръщане, 
свързване или функциониране 
посредством индивидуални 
градоустройствени разрешителни или 
по какъвто и да било друг начин, когато 
това използване е в съответствие с 
мерките за прилагане, приети в 
съответствие с параграф 2.

Националните компетентни органи 
разрешават разгръщането, свързването и 
функционирането на дискретни точки за 
безжичен достъп в ограничени зони и не 
ограничават необосновано това 
разгръщане, свързване или 
функциониране посредством 
индивидуални градоустройствени 
разрешителни или по какъвто и да било 
друг начин, когато това използване е в 
съответствие с мерките за прилагане, 
приети в съответствие с параграф 2.

Or. en

Обосновка

За да се запазят съществуващите права на ползване, целостта на мрежата и 
ефективното функциониране на мрежата, малки клетки, разположени в лицензиран 
спектър, трябва да се експлоатират при условията на изключителна лицензия.

Изменение 534
Джайлс Чичестър

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият параграф не засяга
разрешителния режим за 
радиочестотния спектър, използван за 
предоставяне на точки за безжичен 
достъп в ограничени зони.

а) съществуващите права на ползване 
на лицензиран спектър, за които се 
прилагат съществуващите режими 
за отдаване под наем и споделяне, 
посочени в член 10, параграф 6.
б) разрешителния режим за 
радиочестотния спектър, използван за 
предоставяне на точки за безжичен 
достъп в ограничени зони.
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Or. en

Изменение 535
Джайлс Чичестър

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на еднаквото прилагане на 
общия режим за разрешение за 
разгръщане, свързване и 
функциониране на точки за безжичен 
достъп в ограничени зони съгласно 
параграф 1, Комисията може, чрез 
делегиран акт, да уточни техническите 
параметри за проектирането, 
разгръщането и експлоатацията им, 
чието спазване ще гарантира тяхното 
дискретно позициониране и 
функционирането в различни местни 
условия. Комисията определя 
технически параметри за максималния 
размер, мощността и електромагнитните 
свойства, както и доколко забележими 
са инсталираните точки за безжичен 
достъп в ограничени зони. Тези 
технически параметри за ползване на 
точки за безжичен достъп в ограничени 
зони най-малкото отговарят на 
изискванията на 
Директива 2013/35/ЕС30 и на праговете, 
определени в Препоръка № 1999/519/ЕО 
на Съвета.31

За целите на еднаквото прилагане на 
разгръщането, свързването и 
функционирането на точки за 
безжичен достъп в ограничени зони 
съгласно параграф 1, Комисията може, 
чрез делегиран акт, да уточни 
техническите параметри за 
проектирането, разгръщането и 
експлоатацията им, чието спазване ще 
гарантира тяхното дискретно 
позициониране и функционирането в 
различни местни условия. 
Експлоатацията на точки за 
безжичен достъп в ограничени зони в 
радиочестотен спектър с 
предоставени специални права на 
ползване се управлява от 
съответното упълномощено лице или 
предприятие. Комисията определя 
технически параметри за максималния 
размер, мощността и електромагнитните 
свойства, както и доколко забележими 
са инсталираните точки за безжичен 
достъп в ограничени зони. Тези 
технически параметри за ползване на 
точки за безжичен достъп в ограничени 
зони най-малкото отговарят на 
изискванията на 
Директива 2013/35/ЕС30 и 
Директива 1999/5/ЕО, като вземат 
предвид праговете, определени в 
Препоръка № 1999/519/ЕО на Съвета.31

__________________ __________________
30 Директива 2013/35/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета от 

30 Директива 2013/35/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета от 
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26 юни 2013 година относно 
минималните изисквания за здраве и 
безопасност, свързани с експозицията на 
работниците на рискове, дължащи се на 
физически агенти (електромагнитни 
полета) (Двадесета специална директива 
по смисъла член 16, параграф 1 от 
Директива 89/391/ЕИО) и за отмяна на
Директива 2004/40/ЕО (ОВ L 179, 
29.6.2013 г., стр. 1).

26 юни 2013 година относно 
минималните изисквания за здраве и 
безопасност, свързани с експозицията на 
работниците на рискове, дължащи се на 
физически агенти (електромагнитни 
полета) (Двадесета специална директива 
по смисъла член 16, параграф 1 от 
Директива 89/391/ЕИО) и за отмяна на 
Директива 2004/40/ЕО (ОВ L 179, 
29.6.2013 г., стр. 1).

31 Препоръка 1999/519/ЕО на Съвета от 
12 юли 1999 г. относно ограниченията 
при излагането на обикновени граждани 
на действието на електромагнитни 
полета (от 0 Hz до 300 GHz), ОВ L 1999, 
30.7.1999 г., стр. 59).

31 Препоръка 1999/519/ЕО на Съвета от 
12 юли 1999 г. относно ограниченията 
при излагането на обикновени граждани 
на действието на електромагнитни 
полета (от 0 Hz до 300 GHz), ОВ L 1999, 
30.7.1999 г., стр. 59).

Or. en

Изменение 536
Вернер Ланген

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на еднаквото прилагане на 
общия режим за разрешение за 
разгръщане, свързване и функциониране 
на точки за безжичен достъп в 
ограничени зони съгласно параграф 1, 
Комисията може, чрез делегиран акт, 
да уточни техническите параметри за 
проектирането, разгръщането и 
експлоатацията им, чието спазване ще 
гарантира тяхното дискретно 
позициониране и функционирането в 
различни местни условия. Комисията 
определя технически параметри за 
максималния размер, мощността и 
електромагнитните свойства, както и 
доколко забележими са инсталираните 
точки за безжичен достъп в ограничени 
зони. Тези технически параметри за 

За целите на еднаквото прилагане на 
общия режим за разрешение за 
разгръщане, свързване и функциониране 
на точки за безжичен достъп в 
ограничени зони съгласно параграф 1, в 
рамките на една година от влизането 
в сила на настоящия регламент
Комисията уточнява чрез делегиран акт 
техническите параметри за 
проектирането, разгръщането и 
експлоатацията им, чието спазване ще 
гарантира тяхното дискретно 
позициониране и функционирането в 
различни местни условия. Точките за 
безжичен достъп в ограничени зони, 
за които вече са в сила съществуващи 
разрешения, могат да продължат да 
се ползват в рамките на тези 
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ползване на точки за безжичен достъп в 
ограничени зони най-малкото отговарят 
на изискванията на 
Директива 2013/35/ЕС30 и на праговете, 
определени в Препоръка № 1999/519/ЕО 
на Съвета.31

разрешения. Комисията определя 
технически параметри за максималния 
размер, мощността и електромагнитните 
свойства, както и доколко забележими 
са инсталираните точки за безжичен 
достъп в ограничени зони. Тези 
технически параметри за ползване на
точки за безжичен достъп в ограничени 
зони най-малкото отговарят на 
изискванията на 
Директива 2013/35/ЕС30 и на праговете, 
определени в Препоръка № 1999/519/ЕО 
на Съвета.31

__________________ __________________
30 Директива 2013/35/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета от 
26 юни 2013 година относно 
минималните изисквания за здраве и 
безопасност, свързани с експозицията на 
работниците на рискове, дължащи се на 
физически агенти (електромагнитни 
полета) (Двадесета специална директива 
по смисъла на член 16, параграф 1 от 
Директива 89/391/ЕИО) и за отмяна на 
Директива 2004/40/ЕО (ОВ L 179, 
29.6.2013 г., стр. 1).

30 Директива 2013/35/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета от 
26 юни 2013 година относно 
минималните изисквания за здраве и 
безопасност, свързани с експозицията на 
работниците на рискове, дължащи се на 
физически агенти (електромагнитни 
полета) (Двадесета специална директива 
по смисъла на член 16, параграф 1 от 
Директива 89/391/ЕИО) и за отмяна на 
Директива 2004/40/ЕО (ОВ L 179, 
29.6.2013 г., стр. 1).

31 Препоръка 1999/519/ЕО на Съвета от 
12 юли 1999 г. относно ограниченията 
при излагането на обикновени граждани 
на действието на електромагнитни 
полета (от 0 Hz до 300 GHz), ОВ L 1999, 
30.7.1999 г., стр. 59).

31 Препоръка 1999/519/ЕО на Съвета от 
12 юли 1999 г. относно ограниченията 
при излагането на обикновени граждани 
на действието на електромагнитни 
полета (от 0 Hz до 300 GHz), ОВ L 199, 
30.7.1999 г., стр. 59).

Or. de

Изменение 537
Йоланта Емилия Хибнер

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 За целите на еднаквото прилагане на 
общия режим за разрешение за 

За целите на еднаквото прилагане на 
общия режим за разрешение за 
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разгръщане, свързване и функциониране 
на точки за безжичен достъп в 
ограничени зони съгласно параграф 1, 
Комисията може, чрез делегиран акт, 
да уточни техническите параметри за 
проектирането, разгръщането и 
експлоатацията им, чието спазване ще 
гарантира тяхното дискретно 
позициониране и функционирането в 
различни местни условия. Комисията 
определя технически параметри за 
максималния размер, мощността и 
електромагнитните свойства, както и 
доколко забележими са инсталираните 
точки за безжичен достъп в ограничени 
зони. Тези технически параметри за 
ползване на точки за безжичен достъп в 
ограничени зони най-малкото отговарят 
на изискванията на 
Директива 2013/35/ЕС30 и на праговете, 
определени в Препоръка № 1999/519/ЕО 
на Съвета.31

разгръщане, свързване и функциониране 
на точки за безжичен достъп в 
ограничени зони съгласно параграф 1, 
Комисията уточнява чрез акт за 
изпълнение, който следва да бъде 
приет по възможност в рамките на 
една година от датата на влизане в 
сила на настоящия регламент,
техническите параметри за 
проектирането, разгръщането и 
експлоатацията им, чието спазване ще 
гарантира тяхното дискретно 
позициониране и функционирането в 
различни местни условия. Комисията 
определя технически параметри за 
максималния размер, мощността и 
електромагнитните свойства, както и 
доколко забележими са инсталираните 
точки за безжичен достъп в ограничени 
зони. Тези технически параметри за 
ползване на точки за безжичен достъп в 
ограничени зони най-малкото отговарят 
на изискванията на 
Директива 2013/35/ЕС30 и на праговете, 
определени в Препоръка № 1999/519/ЕО 
на Съвета.31

__________________ __________________
31 Препоръка 1999/519/ЕО на Съвета от 
12 юли 1999 г. относно ограниченията 
при излагането на обикновени граждани 
на действието на електромагнитни 
полета (от 0 Hz до 300 GHz), ОВ L 1999, 
30.7.1999 г., стр. 59).

31 Препоръка 1999/519/ЕО на Съвета от 
12 юли 1999 г. относно ограниченията 
при излагането на обикновени граждани 
на действието на електромагнитни 
полета (от 0 Hz до 300 GHz), ОВ L 1999, 
30.7.1999 г., стр. 59).

Or. en

Изменение 538
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 За целите на еднаквото прилагане на За целите на еднаквото прилагане на 
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общия режим за разрешение за 
разгръщане, свързване и функциониране 
на точки за безжичен достъп в 
ограничени зони съгласно параграф 1, 
Комисията може, чрез делегиран акт, да 
уточни техническите параметри за 
проектирането, разгръщането и 
експлоатацията им, чието спазване ще 
гарантира тяхното дискретно 
позициониране и функционирането в 
различни местни условия. Комисията 
определя технически параметри за 
максималния размер, мощността и 
електромагнитните свойства, както и 
доколко забележими са инсталираните 
точки за безжичен достъп в ограничени 
зони. Тези технически параметри за 
ползване на точки за безжичен достъп в 
ограничени зони най-малкото отговарят 
на изискванията на 
Директива 2013/35/ЕС30 и на праговете, 
определени в Препоръка № 1999/519/ЕО 
на Съвета.31

общия режим за разрешение за 
разгръщане, свързване и функциониране 
на точки за безжичен достъп в 
ограничени зони съгласно параграф 1, 
Комисията може, чрез делегиран акт, да 
уточни техническите параметри за 
проектирането, разгръщането и 
експлоатацията им, чието спазване ще 
гарантира тяхното дискретно 
позициониране и функционирането в 
различни местни условия. Комисията 
определя технически параметри за 
максималния размер, мощността и 
електромагнитните свойства, както и 
доколко забележими са инсталираните 
точки за безжичен достъп в ограничени 
зони. Тези технически параметри за 
ползване на точки за безжичен достъп в 
ограничени зони най-малкото отговарят 
на изискванията на 
Директива 2013/35/ЕС30 и 
Директива 1999/5/ЕО, като вземат 
предвид праговете, определени в 
Препоръка № 1999/519/ЕО на Съвета.31

__________________ __________________
30 Директива 2013/35/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета от 
26 юни 2013 година относно 
минималните изисквания за здраве и 
безопасност, свързани с експозицията на 
работниците на рискове, дължащи се на 
физически агенти (електромагнитни 
полета) (Двадесета специална директива 
по смисъла на член 16, параграф 1 от 
Директива 89/391/ЕИО) и за отмяна на 
Директива 2004/40/ЕО (ОВ L 179, 
29.6.2013 г., стр. 1).

30 Директива 2013/35/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета от 
26 юни 2013 година относно 
минималните изисквания за здраве и 
безопасност, свързани с експозицията на 
работниците на рискове, дължащи се на 
физически агенти (електромагнитни 
полета) (Двадесета специална директива 
по смисъла на член 16, параграф 1 от 
Директива 89/391/ЕИО) и за отмяна на 
Директива 2004/40/ЕО (ОВ L 179, 
29.6.2013 г., стр. 1).

31 Препоръка 1999/519/ЕО на Съвета от 
12 юли 1999 г. относно ограниченията 
при излагането на обикновени граждани 
на действието на електромагнитни 
полета (от 0 Hz до 300 GHz), ОВ L 1999, 
30.7.1999 г., стр. 59).

31 Препоръка 1999/519/ЕО на Съвета от 
12 юли 1999 г. относно ограниченията 
при излагането на обикновени граждани 
на действието на електромагнитни 
полета (от 0 Hz до 300 GHz), ОВ L 1999, 
30.7.1999 г., стр. 59).

Or. en
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Изменение 539
Джайлс Чичестър

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Характеристиките, определени с цел 
разгръщането, свързване и 
функционирането на точките за 
безжичен достъп в ограничени зони да 
се възползват от разпоредбите по 
параграф 1, не засягат основните 
изисквания на Директива 1999/5/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно пускането на пазара на подобни 
продукти.32

Техническите характеристики, 
определени с цел разгръщането, 
свързване и функционирането на 
точките за безжичен достъп в 
ограничени зони да се възползват от 
разпоредбите по параграф 1, не засягат 
основните изисквания на 
Директива 1999/5/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета относно 
пускането на пазара на подобни 
продукти.32

__________________ __________________
32 Директива 1999/5/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 9 март 1999 г. 
относно радиооборудването и 
оборудването на телекомуникационни 
терминали, и взаимното признаване на 
тяхното съответствие (ОВ L 91, 
7.4.1999 г., стр. 10).

32 Директива 1999/5/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 9 март 1999 г. 
относно радиооборудването и 
оборудването на телекомуникационни 
терминали, и взаимното признаване на 
тяхното съответствие (ОВ L 91, 
7.4.1999 г., стр. 10).

Or. en

Изменение 540
Ламберт ван Нистелрой

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да се засягат техните задължения 
според съответните международни 
споразумения, включително правилата 
за радиосъобщенията на ITU, 
националните компетентни органи 

1. Без да се засягат техните задължения 
според съответните международни 
споразумения, включително правилата 
за радиосъобщенията на ITU, 
националните компетентни органи 
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гарантират, че на тяхна територия е 
организирано ползването на 
радиочестотния спектър и по-специално 
вземат всички необходими мерки за 
предоставяне или разпределяне на 
радиочестоти от спектъра, с цел никоя 
друга държава членка да не бъде 
възпрепятствана да разрешава 
ползването на своя територия на 
определена хармонизирана 
радиочестотна лента в съответствие със 
законодателството на ЕС.

гарантират, с оглед в частност да се 
осигури прилагането на член 12, че на 
тяхна територия е организирано 
ползването на радиочестотния спектър и 
по-специално вземат всички 
необходими мерки за предоставяне или 
разпределяне на радиочестоти от 
спектъра, с цел никоя друга държава 
членка да не бъде възпрепятствана да 
разрешава ползването на своя територия 
на определена хармонизирана 
радиочестотна лента в съответствие със 
законодателството на ЕС.

Or. en

Изменение 541
Кристиян Елер

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки си сътрудничат в 
трансграничната координация на 
ползването на радиочестотния спектър с 
цел да се гарантира спазване на 
разпоредбите на параграф 1 и за да се 
гарантира, че на нито една държава 
членка не е отказан равен достъп до 
радиочестотния спектър.

2. С цел да се гарантира 
безпроблемното функциониране на 
единния пазар и прилагането на 
разпоредбите, предвидени в 
настоящия регламент, държавите 
членки си сътрудничат в 
трансграничната координация на 
ползването на радиочестотния спектър с 
цел да се гарантира спазване на 
разпоредбите на параграф 1 и за да се 
гарантира, че на нито една държава 
членка не е отказан равен достъп до 
радиочестотния спектър.

Or. en

Изменение 542
Ламберт ван Нистелрой
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Предложение за регламент
Член 16 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всяка засегната държава членка може да 
потърси съдействие от Групата за 
политиката в областта на 
радиочестотния спектър за себе си и за 
всяка друга държава членка в 
съответствие с настоящия член.

Всяка засегната държава членка може да 
потърси съдействие от Групата за 
политиката в областта на 
радиочестотния спектър за себе си и за 
всяка друга държава членка в 
съответствие с параграфи 1 и 2 от
настоящия член.

Or. en

Изменение 543
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията може да приеме мерки за 
изпълнение, за да гарантира, че 
резултатите от координирането са 
съобразени с изискванията за равен 
достъп до радиочестотния спектър 
между съответните държави членки; 
за решаване на всички практически 
несъответствия между отделни 
резултати от координирането между 
отделните държави членки или за да 
се гарантира прилагането на 
координирани решения съгласно 
законодателството на ЕС. Тези 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 33, 
параграф 2.

заличава се

Or. ro
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Изменение 544
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Глава III – раздел 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. en

Изменение 545
Катрин Тротман

Предложение за регламент
Член 17 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Европейски продукти за виртуален 
широколентов достъп

Висококачествени продукти за достъп 
за предоставяне на паневропейски 
услуги в областта на бизнес 
комуникациите

Or. en

Изменение 546
Катрин Тротман

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Предоставянето на продукт за 
виртуален широколентов достъп, 
наложено в съответствие с член 8 и 
член 12 от Директива 2002/19/ЕО, се 
разглежда като предоставяне на 
европейски продукт за виртуален 
широколентов достъп, ако се той се 
предоставя в съответствие с 
минималните показатели, изброени в 

1. Доставчиците на електронни 
съобщителни услуги, определени в 
съответствие с член 16 от 
Директива 2002/21/EО (Рамковата 
директива) като разполагащи със 
значителна пазарна сила на 
релевантен пазар, свързан с 
предоставянето на висококачествени 
електронни съобщителни услуги на 
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едно от предложенията, посочени в 
приложение I, и кумулативно отговаря 
на следните основни изисквания:

едро, осигуряват публикуването на 
типова оферта на едро, която 
съдържа най-малко елементите, 
изброени в приложение I.

Or. en

Изменение 547
Гунар Хьокмарк

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Предоставянето на продукт за 
виртуален широколентов достъп, 
наложено в съответствие с член 8 и 
член 12 от Директива 2002/19/ЕО, се 
разглежда като предоставяне на 
европейски продукт за виртуален 
широколентов достъп, ако се той се 
предоставя в съответствие с 
минималните показатели, изброени в 
едно от предложенията, посочени в 
приложение I, и кумулативно отговаря
на следните основни изисквания:

1. Когато за предприятия е 
установено, че разполагат със 
значителна пазарна сила на определен 
релевантен пазар и когато са 
наложени задължения за достъп в 
съответствие с член 8 и член 12 от 
Директива 2002/19/ЕО, те предлагат 
продукти за достъп на едро, които 
отговарят най-малко на 
спецификациите, посочени в 
приложение I, без да се засяга 
налагането на задължения за 
физически достъп, и кумулативно 
отговарят на следните основни 
изисквания:

Or. en

Изменение 548
Катрин Тротман

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) възможност да се предлага като 
продукт с високо качество навсякъде в 
ЕС;

заличава се
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Or. en

Изменение 549
Катрин Тротман

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) максимална степен на оперативна 
съвместимост на мрежата и 
услугата и недискриминационно 
управление на мрежата между 
доставчиците в съответствие с 
топологията на мрежата;

заличава се

Or. en

Изменение 550
Катрин Тротман

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) възможност да се обслужват 
крайните ползватели при 
конкурентни условия;

заличава се

Or. en

Изменение 551
Катрин Тротман

Предложение за регламент
Член 17 - параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) рентабилност, като се отчита заличава се
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възможността да се прилага в 
съществуващи и новоизградени 
мрежи и да съществува редом с други 
продукти за достъп, които могат да 
бъдат предоставяни по същата 
мрежова инфраструктура;

Or. en

Изменение 552
Катрин Тротман

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) оперативна ефективност, по-
специално по отношение на 
ограничаването, в рамките на 
възможното, на пречките пред 
прилагането и на разходите за 
разгръщане за доставчиците и 
потребителите на широколентов 
достъп;

заличава се

Or. en

Изменение 553
Катрин Тротман

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – буква e

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) спазване на правилата за защита 
на неприкосновеността на личния 
живот, на личните данни, за 
сигурност и цялост на мрежите и за 
прозрачност в съответствие с 
правото на ЕС.

заличава се

Or. en
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Изменение 554
Гунар Хьокмарк

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – алинея 1a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Освен когато това не е обективно 
оправдано с оглед на преобладаващите 
конкурентни условия на съответния 
пазар на едро, свързан с достъп за 
стопански цели, таксите за линии 
под наем с подобрен интерфейс, 
както са определени в приложение I, 
част 3, са разходно ориентирани.

Or. en

Изменение 555
Катрин Тротман

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани
актове в съответствие с член 32, за да 
бъде адаптирано приложение I към 
пазарните и технологичните новости, 
така че да се запази съответствие със 
съществените изисквания, посочени в 
параграф 1.

2. След консултации с ОЕРЕС, на 
Комисията се предоставя правомощието 
да приема актове за изпълнение, за да 
бъде адаптирано приложение I към 
пазарните и технологичните новости.

Тези актове за изпълнение се приемат 
в съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 33.

Or. en
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Изменение 556
Катрин Тротман

Предложение за регламент
Член 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. en

Изменение 557
Гунар Хьокмарк

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Национален регулаторен орган, 
наложил в миналото на даден оператор, 
в съответствие с членове 8 и 12 от 
Директива 2002/19/ЕО, задължение за 
осигуряване на достъп на едро до мрежа 
от следващо поколение, преценява дали 
би било целесъобразно и 
пропорционално да наложи вместо това
задължение за предоставяне на 
европейски продукт за виртуален 
широколентов достъп, който осигурява 
най-малкото функционални 
възможности еквивалентни на 
понастоящем наложените за продукта за 
достъп на едро.

Национален регулаторен орган, 
наложил в миналото на даден оператор, 
в съответствие с членове 8 и 12 от 
Директива 2002/19/ЕО, задължение за 
осигуряване на достъп на едро до мрежа 
от следващо поколение, преценява дали 
би било целесъобразно и 
пропорционално да наложи вместо или 
в допълнение към него задължение за 
предоставяне на европейски продукт за 
виртуален широколентов достъп, който 
осигурява най-малкото функционални 
възможности еквивалентни на 
понастоящем наложените за продукта за 
достъп на едро.

Or. en

Изменение 558
Гунар Хьокмарк

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 4 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

При оценката съгласно параграфи 1, 2 
или 3, дали да наложи предоставянето 
на европейски продукт за виртуален 
широколентов достъп вместо на друг 
възможен продукт за достъп на едро, 
националният регулаторен орган взема 
предвид интереса да се постигне 
съгласуваност между регулаторните 
условия в целия ЕС за корективните 
мерки за достъп на едро; текущата и 
очакваната конкуренция, основана на 
инфраструктура и развитието на 
пазарните условия към предоставяне на 
конкурентни мрежи от следващо 
поколение; инвестициите, направени 
съответно от оператора, определен като 
доставчик със значителна пазарна мощ 
и от потенциалните нови участници и 
срока на амортизация на тези 
инвестиции.

При оценката съгласно параграфи 1, 2 
или 3, дали да наложи предоставянето 
на европейски продукт за виртуален 
широколентов достъп вместо на друг 
възможен продукт за достъп на едро, 
националният регулаторен орган взема 
предвид интереса да се постигне 
съгласуваност между регулаторните 
условия в целия ЕС за корективните 
мерки за достъп на едро; текущата и 
очакваната конкуренция, основана на 
инфраструктура и развитието на 
пазарните условия към предоставяне на 
конкурентни мрежи от следващо 
поколение; инвестициите, направени 
съответно от оператора, определен като 
доставчик със значителна пазарна мощ 
и от потенциалните нови участници и 
срока на амортизация на тези 
инвестиции. Въпреки това, не следва 
да се отдава приоритет на 
европейските продукти за виртуален 
широколентов достъп, когато е 
налице физически необвързан достъп.

Or. en

Изменение 559
Катрин Тротман

Предложение за регламент
Член 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. en

Изменение 560
Иво Белет
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Предложение за регламент
Член 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. en

Изменение 561
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Член 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. en

Изменение 562
Маритйе Схаке

Предложение за регламент
Член 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. en

Изменение 563
Петра Камереверт

Предложение за регламент
Член 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се
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Or. de

Изменение 564
Катрин Тротман

Предложение за регламент
Член 20 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Мерки, свързани с европейските
продукти за достъп

Мерки, свързани с висококачествени
продукти за достъп за предоставяне на 
паневропейски услуги в областта на 
бизнес комуникациите

Or. en

Изменение 565
Катрин Тротман

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията ще приеме до 1 януари 
2016 г. актове за прилагане за 
определяне на по-подробни технически 
и методически правила за 
прилагането на европейски продукт за 
виртуален широколентов достъп по 
смисъла на член 17 и приложение I,
точка 1, в съответствие с критериите 
и параметрите, посочени в тях и с 
цел да се осигури еквивалентност на 
функционалността на подобен 
продукт за виртуален достъп на едро 
до мрежи от следващо поколение с 
тази на продуктите за физически
необвързан достъп. Тези актове за 
изпълнение се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 
член 33, параграф 2.

1. Комисията ще приеме до 1 януари 
2016 г. актове за изпълнение за 
определяне на единни принципи за 
определяне и анализ на пазара на едро 
за предоставяне на висококачествени 
електронни съобщителни услуги в 
съответствие с член 16 от 
Директива 2002/21/ЕО (Рамковата 
директива), както и съгласувани 
спецификации за средства за защита, 
които съответстват на 
потребностите на бизнеса на тези 
пазари, в съответствие с приложение I. 
Тези актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 33, 
параграф 2.
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Or. en

Изменение 566
Катрин Тротман

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията може да приема актове 
за изпълнение за определяне на единни 
технически и методически правила 
относно прилагането на един или 
повече на европейските продукти за 
достъп по смисъла на членове 17 и 19, 
на приложение I, точки 2 и 3 и на 
приложение II, в съответствие със 
съответните критерии и параметри, 
посочени в тях. Тези актове за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 33, 
параграф 2.

заличава се

Or. en

Изменение 567
Маритйе Схаке

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията може да приема актове за 
изпълнение за определяне на единни 
технически и методически правила 
относно прилагането на един или повече 
на европейските продукти за достъп по 
смисъла на членове 17 и 19, на 
приложение I, точки 2 и 3 и на 
приложение II, в съответствие със 
съответните критерии и параметри, 

2. Комисията може да приема актове за 
изпълнение за определяне на единни 
технически и методически правила 
относно прилагането на един или повече 
на европейските продукти за достъп по 
смисъла на член 17 и на приложение I, 
точки 2 и 3, в съответствие със 
съответните критерии и параметри, 
посочени в тях. Тези актове за 
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посочени в тях. Тези актове за 
изпълнение се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 
член 33, параграф 2.

изпълнение се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 
член 33, параграф 2.

Or. en

Изменение 568
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Глава IV – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Хармонизирани права на крайните 
ползватели

Права на ползвателите на отворен 
достъп до интернет

Or. en

Изменение 569
Кристиян Елер

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Цифровите свободи и 
трансграничната търговия следва да 
вървят ръка за ръка, за да се създадат 
и оптимизират бизнес възможности 
за европейските предприятия, както 
и защита на потребителите в 
глобалната цифрова икономика. 
Публичните органи не бива да 
ограничават свободата на крайните 
ползватели да ползват обществени 
електронни съобщителни мрежи или 
обществено достъпни електронни 
съобщителни услуги, предлагани от 
предприятие, със седалище в друга 
държава членка.
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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 трансатлантически действия“.

Изменение 570
Петра Камереверт

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Изменение 571
Кристиян Елер

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Доставчиците на обществени 
електронни съобщителни услуги в 
дадена държава членка не прилагат 
каквито и да било дискриминационни 
изисквания или условия за достъп или 
ползване спрямо крайните ползватели, 
въз основа националност или място на 
пребиваване, освен ако подобни разлики 
не са обективно обосновани. Следва да 
се осигурят неограничен достъп до 
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отворено интернет пространство и 
свободен поток на информация и 
свързани с тях услуги в съответствие 
със съществуващото 
законодателство.

Or. en

Изменение 572
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 573
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 574
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

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

Or. en
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Обосновка

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

Изменение 575
Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 576
Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 577
Силвия-Адриана Цикъу

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Фактурирането се извършва 
както във валутата на държавата 
членка на крайния ползвател, така и в 
евро, за да се гарантира прозрачност и 
да се улесни сравнението между 
тарифите.

Or. ro

Изменение 578
Ламберт ван Нистелрой

Предложение за регламент
Член 21а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 21a
До 31 декември 2014 г. ОЕРЕС приема 
по една стойност за всяка цена за 
терминиране във фиксирани и 
мобилни мрежи, изчислена в 
съответствие с Препоръка C 
(2009) 3359 от 7 май 2009 г. относно 
подхода за регулиране на цените за 
терминиране на фиксирана и мобилна 
връзка в ЕС.
До 30 юни 2015 г. всички национални 
регулаторни органи (НРО) вземат 
мерки операторите, определени от 
тях като притежаващи значителна 
пазарна сила на пазарите за 
терминиране на гласови повиквания 
на едро на индивидуални обществени 
телефонни мрежи, в резултат от 
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анализ на пазара, извършен в 
съответствие с 
Директива 2009/140/EC, да изискват 
цените за терминиране, определени 
от ОЕРЕС.

Or. en

Изменение 579
Петра Камереверт

Предложение за регламент
Член 23 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Свободно предоставяне и ползване на 
достъп до отворен интернет и разумно 
управление на трафика

Достъп до отворен интернет, 
специализирани услуги и разумно, 
мотивирано управление на трафика

Or. de

Изменение 580
Сабине Ферхайен, Дорис Пак

Предложение за регламент
Член 23 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Свободно предоставяне и ползване на
достъп до отворен интернет и разумно 
управление на трафика

Достъп до отворен интернет, 
специализирани услуги и разумно 
управление на трафика

Or. en

Изменение 581
Джайлс Чичестър

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

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

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

Доставчиците на достъп до 
интернет не ограничават, нито 
предотвратяват използването от 
крайни ползватели на терминално 
оборудване за достъп и 
разпространение на информация, 
както и на съдържание, посредством 
тяхната услуга за достъп до 
интернет. Това не засяга правата на 
държавите членки да предоставят 
индивидуални права на ползване в 
съответствие с член 5 от 
Директива 2002/20/ЕО.
Доставчиците на обществени 
електронни съобщителни услуги
гарантират, че крайните ползватели 
могат да използват приложения чрез 
употребата на функцията за 
електронна комуникация на 
интернет, без каквато и да е форма 
на ограничение относно обменяното 
съдържание, освен за целите на 
разумни мерки за управление на 
трафика или за прилагане на съдебно 
решение.

Or. en

Изменение 582
Петра Камереверт

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

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

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

Операторите на мрежи за достъп 
подлежат на общо задължение за 
доставка в съответствие с принципа 
за полагане на максимални усилия.

Or. de

Изменение 583
Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

С цел да се гарантира действителна 
свобода на избор на ползвателите, 
доставчиците на интернет услуги не 
дискриминират, ограничават или 
упражняват намеса в преноса на 
трафик по интернет.

Or. en
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Изменение 584
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Ползвателите имат право да ползват 
и разпространяват информация и 
съдържание, да работят с и 
предоставят приложения и услуги и да 
ползват устройства по свой избор
чрез достъп до интернет.

Доставчиците на интернет услуги не 
дискриминират, ограничават или 
упражняват намеса в преноса на 
трафик по интернет.

Or. en

Изменение 585
Катрин Тротман, Патриция Тоя, Тереса Риера Мадурей, Димитриос Друцас, Едит 
Херцог

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 586
Юрген Кройцман
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Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 587
Маритйе Схаке, Надя Хирш

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Крайните ползватели имат право да
ползват и разпространяват информация 
и съдържание, да работят с приложения 
и да ползват услуги или устройства по 
свой избор, посредством услугата им 
за достъп до интернет, в 
съответствие с принципа за 
неутралност на мрежата.

Or. en

Изменение 588
Йоанис А. Цукалас

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

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

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

Or. en

Изменение 589
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Крайните ползватели са свободни да 
сключват споразумения относно 
обема от данни и скоростите с 
доставчиците на услуги за достъп до 
интернет и в съответствие с 
всякакви такива споразумения по 
отношение на обема от данни, да се 
ползват от всякакви оферти на 
доставчици на интернет 
съдържание, приложения и услуги.

заличава се

Or. en

Обосновка

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

Изменение 590
Сабине Ферхайен, Дорис Пак

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

Крайните ползватели са свободни да 
сключват споразумения относно обема 
от данни и скоростите с доставчиците на 
услуги за достъп до интернет и в 
съответствие с всякакви такива 
споразумения по отношение на обема 
от данни, да се ползват от всякакви 
оферти на доставчици на интернет 
съдържание, приложения и услуги.

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

Or. en

Изменение 591
Петра Камереверт

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Крайните ползватели са свободни да 
сключват споразумения относно обема 
от данни и скоростите с доставчиците на 
услуги за достъп до интернет и в 
съответствие с всякакви такива 
споразумения по отношение на обема 
от данни, да се ползват от всякакви 
оферти на доставчици на интернет 
съдържание, приложения и услуги.

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

Or. de

Изменение 592
Тереса Риера Мадурей

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

Крайните ползватели са свободни да 
сключват споразумения относно обема 
от данни и скоростите с доставчиците на 
услуги за достъп до интернет и в 
съответствие с всякакви такива 
споразумения по отношение на обема 
от данни, да се ползват от всякакви 
оферти на доставчици на интернет 
съдържание, приложения и услуги.

Крайните ползватели са свободни да 
сключват споразумения относно обема 
от данни и скоростите с доставчиците на 
услуги за достъп до интернет.
Ползвателите винаги се информират 
предварително относно тези 
споразумения и дават своето изрично 
съгласие за сключването им. 
Крайните ползватели имат 
свободата в съответствие с всякакви 
такива споразумения да се ползват от 
всякакви оферти на доставчици на 
интернет съдържание, приложения и 
услуги.

Or. es

Изменение 593
Маритйе Схаке, Надя Хирш

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Крайните ползватели са свободни да 
сключват споразумения относно обема 
от данни и скоростите с доставчиците на 
услуги за достъп до интернет и в 
съответствие с всякакви такива 
споразумения по отношение на обема 
от данни, да се ползват от всякакви 
оферти на доставчици на интернет 
съдържание, приложения и услуги.

Като отчитат принципа на 
неутралност на мрежата, крайните 
ползватели са свободни да сключват 
споразумения относно обема от данни и 
скоростите с доставчиците на услуги за 
достъп до интернет, в случай че те 
свободно и категорично дадат своето 
информирано съгласие, и да се ползват 
от всякакви оферти на доставчици на 
интернет съдържание, приложения и 
услуги.

Or. en

Изменение 594
Амелия Андерсдотер
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Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Крайните ползватели са свободни да 
сключват споразумения относно обема 
от данни и скоростите с доставчиците на 
услуги за достъп до интернет и в 
съответствие с всякакви такива 
споразумения по отношение на обема 
от данни, да се ползват от всякакви 
оферти на доставчици на интернет 
съдържание, приложения и услуги.

При условие че доброволно са дали 
изрично, конкретно и информирано 
съгласие, крайните ползватели са 
свободни да сключват споразумения 
относно обема от данни и скоростите с 
доставчиците на услуги за достъп до 
интернет и да се ползват от всякакви 
оферти на доставчици на интернет 
съдържание, приложения и услуги.

Or. en

Изменение 595
Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Крайните ползватели са свободни да 
сключват споразумения относно обема 
от данни и скоростите с доставчиците на 
услуги за достъп до интернет и в 
съответствие с всякакви такива 
споразумения по отношение на обема 
от данни, да се ползват от всякакви 
оферти на доставчици на интернет 
съдържание, приложения и услуги.

При условие че доброволно са дали 
изрично, конкретно и информирано 
съгласие, крайните ползватели са 
свободни да сключват споразумения 
относно обема от данни и скоростите с 
доставчиците на услуги за достъп до 
интернет и да се ползват от всякакви 
оферти на доставчици на интернет 
съдържание, приложения и услуги.

Or. en

Изменение 596
Ангелика Ниблер

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

Крайните ползватели са свободни да 
сключват споразумения относно обема 
от данни и скоростите с доставчиците на 
услуги за достъп до интернет и в 
съответствие с всякакви такива 
споразумения по отношение на обема 
от данни, да се ползват от всякакви 
оферти на доставчици на интернет 
съдържание, приложения и услуги.

Крайните ползватели са свободни да 
сключват споразумения относно обема 
от данни и скоростите, както и 
относно общите характеристики на 
услугата, с доставчиците на услуги за 
достъп до интернет и в съответствие с 
всякакви такива споразумения да се 
ползват от всякакви оферти на 
доставчици на интернет съдържание, 
приложения и услуги.

Or. de

Изменение 597
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Крайните ползватели са свободни да 
сключват споразумения относно обема 
от данни и скоростите с доставчиците на 
услуги за достъп до интернет и в 
съответствие с всякакви такива 
споразумения по отношение на обема от 
данни, да се ползват от всякакви оферти 
на доставчици на интернет съдържание, 
приложения и услуги.

Крайните ползватели са свободни да 
сключват споразумения относно обема 
от данни и скоростите с доставчиците на 
услуги за достъп до интернет и в 
съответствие с всякакви такива 
споразумения по отношение на обема от 
данни, да се ползват от всякакви оферти 
на доставчици на интернет съдържание, 
приложения и услуги. Тарифите не 
може да надвишават евротарифите.

Or. ro

Изменение 598
Петра Камереверт

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

В споразуменията относно обема от 
данни и скоростите не трябва 
определено съдържание, услуги или 
приложения да се изваждат от обема 
на потреблението или след 
изразходването на договорения обем 
от данни да се изключват от 
ограничаването на скоростта.

Or. de

Изменение 599
Петра Камереверт

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Недопустимо е всяко налагано от 
доставчик ограничение на достъпа до 
съобщителни мрежи, съдържание, 
приложения, услуги или обслужване, 
произтичащо от използването на 
терминално устройство, което не е 
предоставено или препоръчано от 
него.

Or. de

Изменение 600
Шон Кели

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

На доставчиците на обществени 
електронни съобщителни услуги или 
доставчиците на съдържание, 
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услуги или с доставчиците на 
съдържание, приложения и услуги
предоставянето на специализирани 
услуги с по-високо качество.

приложения и услуги се дава 
възможност да предлагат
специализирани услуги с по-високо 
качество в допълнение към услугите за 
достъп до интернет, при условие че 
тези услуги не са за сметка на 
услугите за достъп до интернет или 
на техните показатели, достъпност 
или качество.
Следователно приемането от страна 
на крайните ползватели и от 
доставчиците на приложения и 
търговски услуги на специализирани 
услуги следва да бъде на доброволна и 
недискриминационна основа.

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 601
Петра Камереверт

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Доставчиците на обществени 
електронни съобщителни услуги или 
доставчиците на съдържание, 
приложения и услуги могат да 
предлагат на ограничен кръг от 
потребители с контролиран достъп
предоставянето на специализирани 
услуги посредством затворена 
електронна съобщителна мрежа.
Специализираните услуги не трябва 
да се предлагат на пазара или да се 
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използват вместо интернет или да 
бъдат функционално идентични със 
съдържанието, приложенията или 
услугите на отворения интернет.

Or. de

Изменение 602
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 603
Маритйе Схаке, Надя Хирш
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Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Крайните ползватели са свободни също 
да договарят с доставчиците на
обществени електронни съобщителни 
услуги или с доставчиците на 
съдържание, приложения и услуги 
предоставянето на специализирани 
услуги с по-високо качество. Когато се 
сключват такива споразумения с 
доставчик на услуги за достъп до 
интернет, този доставчик
гарантира, че по-високото качество 
на услугата не е за сметка на 
ефективността, финансовата 
достъпност или качеството на 
услугите по предоставяне на достъп 
до интернет, в съответствие с 
принципа за неутралност на 
мрежите.

Or. en

Изменение 604
Катрин Тротман, Патриция Тоя, Тереса Риера Мадурей, Димитриос Друцас, Едит 
Херцог

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Доставчиците на електронни 
съобщителни услуги за крайния 
ползвател не налагат 
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дискриминационни ограничения на 
определено съдържание, услуги или 
приложения от други източници, 
които се конкурират с техните 
собствени специализирани услуги.

Or. en

Изменение 605
Патриция Тоя

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Крайните ползватели са свободни също 
да договарят с доставчиците на 
обществени електронни съобщителни 
услуги или с доставчиците на 
съдържание, приложения и услуги 
предоставянето на специализирани 
услуги с по-високо качество, при 
условие че това не понижава 
цялостното качество на достъпа до 
интернет, освен в извънредни условия 
или поради наистина обоснована 
нужда.

Or. it

Изменение 606
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Крайните ползватели са свободни също 
да договарят с доставчиците на 
обществени електронни 
съобщителни услуги или с 
доставчиците на съдържание, 

Крайните ползватели са свободни също 
да имат достъп до специализирани 
услуги с по-високо качество.
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приложения и услуги предоставянето 
на специализирани услуги с по-високо 
качество.

Or. en

Изменение 607
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Ползвателите имат право също да 
договарят с доставчиците на 
обществени електронни съобщителни 
услуги или с доставчиците на 
съдържание, приложения и услуги 
предоставянето на специализирани 
услуги с по-високо качество.

Or. en

Изменение 608
Ангелика Ниблер

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de
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Изменение 609
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

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

Изменение 610
Катрин Тротман

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

С цел да се позволи предоставянето на 
специализирани услуги на крайните 
ползватели, доставчиците на 
съдържание, приложения и услуги и 

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

доставчиците на обществени 
електронни съобщителни услуги са 
свободни да се споразумяват помежду 
си относно преноса на съответните 
обеми от данни или трафик като 
специализирани услуги с определено 
качество или резервиран капацитет. 
Доставчиците на електронни 
съобщителни услуги предприемат 
необходимите мерки, за да 
гарантират, че въздействието от
предоставянето на специализирани 
услуги чрез техните мрежи е винаги 
прозрачно и не влошава общото 
качество на услугите за достъп до 
интернет по отношение на общата 
ефективност, финансовата 
достъпност и наличието. По този 
начин те следва да поддържат услуги 
за достъп до интернет с достатъчни 
капацитет и качество, за да поемат 
рекламираните интернет скорости, 
предлагани на крайните им 
ползватели, без претоварване.
С оглед националните регулаторни 
органи да могат да оценят такова 
потенциално влошаване, 
доставчиците на електронни 
съобщителни услуги за 
обществеността предоставят при 
поискване точна информация, 
обясняваща как са заделени 
капацитети за двата вида услуги и,
ако е необходимо, представят 
обосновка за въведените мерки за 
предотвратяване на влошаването на 
услугите за достъп до интернет от 
специализираните услуги.

Or. en

Изменение 611
Ангелика Ниблер
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Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Ако такива споразумения бъдат 
сключени с доставчици на достъп до 
интернет, доставчикът гарантира, 
че по-високото качество на услугата
не влошава общото качество на 
услугите за достъп до интернет.
Доставчиците на специализирани 
услуги, които същевременно са 
оператори на мрежа или доставчици 
на услуги за достъп до интернет, не 
трябва да дискриминират 
доставчиците на съдържание, които 
разчитат на транспортната услуга 
на оператора на мрежата, и са 
задължени да включват транспорта в 
сметката по прозрачен начин и на 
обичайните търговски цени. 

Or. de

Изменение 612
Петра Камереверт

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Предоставянето на специализирани 
услуги не влошава качеството на 
услугите за достъп до интернет. Освен 
това те не трябва да повлияват 
отрицателно съществуващите, 
общопризнати технически 
стандарти и тяхното по-нататъшно 
разработване. Специализираните 
услуги са допустими само тогава, 
когато от тях съществува доказана 
техническа и фактическа 
потребност, която надхвърля 
икономическия собствен интерес, за 
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непрекъснато общото качество на 
услугите за достъп до интернет.

да може да се предложат критични в 
реално време или специално осигурени 
приложения със специфични 
параметри на качеството.

Or. de

Изменение 613
Сабине Ферхайен

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 614
Джайлс Чичестър

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

На доставчиците на електронни 
съобщителни услуги или доставчиците 
на съдържание, приложения и услуги се 
дава възможност да предлагат
специализирани услуги, при условие че 
такива оферти са в допълнение към 
услугите по достъп до интернет и те 
не ощетяват съществено тяхната 
финансова достъпност или качество.

Or. en

Изменение 615
Маритйе Схаке, Надя Хирш

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

качество или резервиран капацитет, 
които не са функционално идентични 
с услугите, налични в услугата за 
обществен достъп до интернет.
Предоставянето на специализирани 
услуги не влошава качеството на 
услугите за достъп до интернет. Когато 
мрежовият капацитет се споделя 
между услугите за достъп до 
интернет и специализираните услуги, 
доставчикът на тези услуги 
публикува ясни и недвусмислени 
критерии въз основа на това какъв 
мрежов капацитет се споделя.

Or. en

Изменение 616
Йоанис А. Цукалас

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 617
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 618
Иво Белет

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

свободни да се споразумяват помежду 
си относно преноса на съответните 
обеми от данни или трафик като 
специализирани услуги с определено 
качество или резервиран капацитет. 
Предоставянето на специализирани 
услуги не влошава общото качество на 
услугите за достъп до интернет.

Or. en

Изменение 619
Тереса Риера Мадурей

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. es

Изменение 620
Жан-Пиер Оди

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

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

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

Or. fr

Изменение 621
Петра Камереверт

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Операторите на мрежи за достъп, 
които същевременно предлагат и 
пускат на пазара специализирани 
услуги, подлежат на задължение за 
предлагане на услуга за достъп до 
отворен интернет съгласно член 2, 
точка 14. Те не трябва да 
дискриминират други доставчици на 
съдържание, които разчитат на 
транспортните услуги на оператора 
на мрежата, и са длъжни да 
включват транспорта в сметката по 
прозрачен начин и на обичайните 
търговски цени.

Or. de
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Изменение 622
Джайлс Чичестър

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 623
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Вертикално интегрираните 
доставчици на обществени 
електронни съобщителни услуги не 
извършват дискриминация по 
отношение на трафика, генериран от 
доставчиците на съдържание, 
приложения или услуги, които 
предоставят съдържание, услуги или 
приложения, конкурентни на 
собствените им услуги или на услуги, 
предоставени в рамките на 
ексклузивни договорености.

Or. fr
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Изменение 624
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 625
Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Наред с изпълнението на законодателната разпоредба като основа за управлението 
на трафика, това би дало зелена светлина за проявите на дискриминация, 
влошаването или блокирането на всякакво съдържание, което се счита за незаконно 
по силата на европейското или националното законодателство. Такива мерки биха 
засегнали несъразмерно правата на крайните ползватели по отношение на 
поверителността на съобщенията, неприкосновеността на личния живот и 
защитата на данните.
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Изменение 626
Петра Камереверт

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. de

Изменение 627
Сабине Ферхайен

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Упражняването на свободите по 
параграфи 1 и 2 се улеснява чрез 
предоставянето на изчерпателна 
информация в съответствие с член 25, 
параграф 1, член 26, параграф 2 и 
член 27, параграфи 1 и 2.

4. На крайните ползватели, а също и 
на доставчиците на съдържание, 
приложения и услуги, включително 
медийния и културния сектори и 
правителствата на всички равнища,
се предоставя изчерпателна 
информация в съответствие с член 20, 
параграф 2, член 21, параграф 3 и 
член 21а от Директива 2002/22/ЕО, в 
това число информация относно 
всички прилагани разумни мерки за 
управление на трафика, които могат 
да се отразят на достъпа и 
разпределянето на информацията, 
съдържанието, приложенията и 
услугите, посочени в параграфи 1 и 2.

Or. en



AM\1013978BG.doc 91/240 PE526.176v01-00

BG

Изменение 628
Петра Камереверт

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Упражняването на свободите по 
параграфи 1 и 2 се улеснява чрез 
предоставянето на изчерпателна 
информация в съответствие с член 25, 
параграф 1, член 26, параграф 2 и 
член 27, параграфи 1 и 2.

4. Упражняването на правата по 
параграфи 1 и 2 се улеснява чрез 
предоставянето на изчерпателна 
информация в съответствие с член 25, 
параграф 1, член 26, параграф 2 и 
член 27, параграфи 1 и 2.

Or. de

Изменение 629
Едит Херцог

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

В рамките на всякакви договорни 
обеми от данни или скорости за 
достъп до интернет услуги,
доставчиците на услуги за достъп до 
интернет не ограничават свободите по 
параграф 1, като блокират, забавят, 
влошават качеството или поставят 
ограничения на определено 
съдържание, приложения или услуги, 
или на конкретни класове от тях,
освен в случаите, когато е необходимо 
да се приложат разумни мерки за 
управление на трафика. Разумните 
мерки за управление на трафика трябва 
да бъдат прозрачни, 
недискриминационни, 
пропорционални и необходими за:

5. Доставчиците на услуги за достъп до 
интернет не ограничават свободите по 
параграф 1 чрез дискриминиране, 
ограничаване или чрез друга намеса в 
преноса на трафик по интернет,
освен в случаите, когато е необходимо 
да се приложат разумни мерки за 
управление на трафика или за 
изпълнение на съдебно решение. 
Мерките за управление на трафика се 
считат за разумни, когато се 
разгръщат с цел по-ефективно 
управление на трафика по мрежата, с 
цел да се съхрани целостта и 
сигурността на мрежата и с цел по-
ефективното управление на трафика 
по мрежата в доказани конкретни 
случаи на сериозно претоварване, при 
условие, че еквивалентните видове 
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трафик са предмет на равно 
третиране. Тези мерки трябва 
доказано да бъдат в съответствие с 
общите критерии за 
целесъобразност, пропорционалност, 
ефективност, недискриминация 
между страните и прозрачност, 
както и със съществуващите закони, 
включително, наред с другото, 
неприкосновеността на личния 
живот и защитата на данните.
Разумното управление на трафика 
води единствено до обработката на 
данни, които са необходими и 
достатъчни за постигане на целите, 
определени в настоящия член.

Or. en

Обосновка

It is important to capture the various ways in which the access and use of Internet content, 
applications and services is being discriminated against (and is at risk of being discriminated 
against), beyond mere blocking and degradation, in order to address undue preference for an 
ISP’s own or affiliated Internet-based content, applications and services.Concerning 
reasonable traffic management, if itemising every possible case would risk being incomplete, 
cumbersome and not future-proof, there remains a need for all involved to have a very clear 
scope of what is deemed to be ‘reasonable’ traffic management. The amendment suggested 
draws on regulatory best practice, notably wording from French NRA ARCEP, to provide this 
scope. Reference to the need for traffic management to respect freedoms and obligations 
under privacy and data protection legislation are also highlighted, in line with the several 
opinions of the European Data Protection Supervisor (EDPS) and others on this subject.

Изменение 630
Петра Камереверт

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. В рамките на всякакви договорни 
обеми от данни или скорости за 
достъп до интернет услуги,
доставчиците на услуги за достъп до 
интернет не ограничават свободите по 

5. Доставчиците на услуги за достъп до 
интернет не трябва да ограничават 
правата по параграф 1 по-специално,
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параграф 1, като блокират, забавят, 
влошават качеството или поставят 
ограничения на определено съдържание, 
приложения или услуги, или на 
конкретни класове от тях, освен в 
случаите, когато е необходимо да се 
приложат разумни мерки за управление 
на трафика. Разумните мерки за 
управление на трафика трябва да 
бъдат прозрачни, недискриминационни, 
пропорционални и необходими за:

а) като изтриват, блокират, забавят, 
влошават качеството или поставят 
ограничения на определено съдържание, 
приложения, услуги или терминални 
устройства или на конкретни класове 
от тях,

б) като приоритизират определено 
съдържание, приложения, услуги или 
терминални устройства или 
конкретни класове от тях, или
в) като сключват специални ценови 
споразумения с крайния ползвател, 
които правят достъпа до определено 
съдържание, приложения, услуги или 
терминални устройства или на 
конкретни класове от тях 
икономически по-непривлекателен,
освен в случаите, когато е необходимо 
да се приложат мотивирани и разумни 
мерки за управление на трафика на 
данни. Тези мерки трябва да бъдат 
прозрачни, недискриминационни, 
пропорционални и необходими за:

Or. de

Изменение 631
Ангелика Ниблер

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

В рамките на всякакви договорни обеми 
от данни или скорости за достъп до 
интернет услуги, доставчиците на 
услуги за достъп до интернет не 
ограничават свободите по параграф 1, 
като блокират, забавят, влошават 
качеството или поставят ограничения на 
определено съдържание, приложения 
или услуги, или на конкретни класове 
от тях, освен в случаите, когато е 
необходимо да се приложат разумни 
мерки за управление на трафика. 
Разумните мерки за управление на 
трафика трябва да бъдат прозрачни, 
недискриминационни, пропорционални
и необходими за:

В рамките на всякакви договорни обеми 
от данни или скорости за достъп до 
интернет услуги доставчиците на услуги 
за достъп до интернет не ограничават 
свободите по параграф 1, като 
ограничават или повлияват 
отрицателно по друг начин на 
преноса на интернет трафик, 
например като блокират, забавят, 
влошават качеството или поставят 
ограничения, освен в случаите, когато е 
необходимо да се приложат разумни 
мерки за управление на трафика. 
Разумните мерки за управление на 
трафика не следва да се прилагат по 
начин, който е насочен към 
съдържанието или приложенията на 
определени доставчици или ги 
ограничава. Разумните мерки за 
управление на трафика трябва да 
бъдат прозрачни, недискриминационни
и пропорционални и да включват, 
наред с другото, обработката на 
данни за:

Or. de

Изменение 632
Сабине Ферхайен, Иво Белет

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

В рамките на всякакви договорни 
обеми от данни или скорости за 
достъп до интернет услуги,
доставчиците на услуги за достъп до 
интернет не ограничават свободите по 
параграф 1, като блокират, забавят, 
влошават качеството или поставят 
ограничения на определено съдържание, 

Доставчиците на услуги за достъп до 
интернет не ограничават свободите по 
параграф 1, като блокират, забавят, 
влошават качеството или поставят 
дискриминационни ограничения на 
определено съдържание, приложения 
или услуги, или на конкретни класове от 
тях, освен в случаите, когато е 
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приложения или услуги, или на 
конкретни класове от тях, освен в 
случаите, когато е необходимо да се 
приложат разумни мерки за управление 
на трафика. Разумните мерки за 
управление на трафика трябва да 
бъдат прозрачни, недискриминационни,
пропорционални и необходими за:

необходимо да се приложат разумни 
мерки за управление на трафика или да 
се изпълни съдебно решение. Мерките 
за управление на трафика се считат 
за разумни, когато се разгръщат с цел 
по-ефективно управление на трафика 
по мрежата, с цел да се съхрани 
целостта и сигурността на мрежата 
и с цел по-ефективното управление на 
трафика по мрежата в доказани 
конкретни случаи на сериозно 
претоварване, при условие че 
еквивалентните видове трафик са 
предмет на равно третиране. Тези
мерки трябва да бъдат прозрачни, 
недискриминационни и
пропорционални.

Or. en

Изменение 633
Маритйе Схаке, Надя Хирш

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

В рамките на всякакви договорни 
обеми от данни или скорости за 
достъп до интернет услуги,
доставчиците на услуги за достъп до 
интернет не ограничават свободите по 
параграф 1, като блокират, забавят, 
влошават качеството или поставят 
ограничения на определено 
съдържание, приложения или услуги, 
или на конкретни класове от тях, 
освен в случаите, когато е необходимо 
да се приложат разумни мерки за 
управление на трафика. Разумните 
мерки за управление на трафика трябва 
да бъдат прозрачни, 
недискриминационни, пропорционални 
и необходими за:

Доставчиците на услуги за достъп до 
интернет третират целия трафик по 
интернет в съответствие с принципа 
за неутралност на мрежата, освен в 
случаите, когато е необходимо да се 
приложат разумни мерки за управление 
на трафика. Разумните мерки за 
управление на трафика трябва да бъдат 
прозрачни, недискриминационни,
пропорционални, подлежащи на ясни,
разбираеми и достъпни механизми за 
обезщетение, и необходими за:
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Or. en

Изменение 634
Йоанис А. Цукалас

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

В рамките на всякакви договорни обеми 
от данни или скорости за достъп до 
интернет услуги, доставчиците на 
услуги за достъп до интернет не 
ограничават свободите по параграф 1, 
като блокират, забавят, влошават 
качеството или поставят ограничения на 
определено съдържание, приложения 
или услуги, или на конкретни класове от 
тях, освен в случаите, когато е 
необходимо да се приложат разумни 
мерки за управление на трафика. 
Разумните мерки за управление на 
трафика трябва да бъдат прозрачни, 
недискриминационни, пропорционални 
и необходими за:

В рамките на всякакви договорни обеми 
от данни или скорости за достъп до 
интернет услуги, доставчиците на 
услуги за достъп до интернет не 
ограничават свободите по параграф 1, 
като блокират, забавят, влошават 
качеството или поставят ограничения на 
определено съдържание, приложения 
или услуги, или на конкретни класове от 
тях, освен в случаите, когато е 
необходимо да се приложат разумни 
мерки за управление на трафика.

Тези мерки трябва доказано да бъдат 
в съответствие с общите критерии 
за целесъобразност, 
пропорционалност, ефективност, 
недискриминация между страните и 
прозрачност, както и със 
съществуващите закони, 
включително, наред с другото, 
неприкосновеността на личния 
живот и защитата на данните.
Разумните мерки за управление на 
трафика трябва да бъдат прозрачни, 
недискриминационни, пропорционални 
и необходими за:

Or. en
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Изменение 635
Жан-Пиер Оди

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

В рамките на всякакви договорни 
обеми от данни или скорости за 
достъп до интернет услуги, 
доставчиците на услуги за достъп до 
интернет не ограничават свободите по 
параграф 1, като блокират, забавят, 
влошават качеството или поставят 
ограничения на определено 
съдържание, приложения или услуги, 
или на конкретни класове от тях, освен 
в случаите, когато е необходимо да се 
приложат разумни мерки за управление 
на трафика. Разумните мерки за 
управление на трафика трябва да бъдат 
прозрачни, недискриминационни, 
пропорционални и необходими за:

Доставчиците на услуги за достъп до 
интернет се въздържат от блокиране, 
забавяне или от дискриминационно 
третиране по отношение на 
определено съдържание, приложения 
или услуги, или на конкретни класове от 
тях, освен в случаите, когато е 
необходимо да се приложат разумни 
мерки за управление на трафика. 
Разумните мерки за управление на 
трафика трябва да бъдат прозрачни, 
недискриминационни, пропорционални 
и необходими за:

Or. fr

Изменение 636
Джайлс Чичестър

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

В рамките на всякакви договорни обеми 
от данни или скорости за достъп до 
интернет услуги, доставчиците на 
услуги за достъп до интернет не 
ограничават свободите по параграф 1, 
като блокират, забавят, влошават 
качеството или поставят ограничения на 
определено съдържание, приложения 
или услуги, или на конкретни класове от 
тях, освен в случаите, когато е 
необходимо да се приложат разумни 

5. В рамките на всякакви договорни 
обеми от данни или скорости за достъп 
до интернет услуги, доставчиците на 
услуги за достъп до интернет не 
ограничават свободите по параграф 1, 
като блокират, забавят, влошават 
качеството или поставят ограничения на 
определено съдържание, приложения 
или услуги, или на конкретни класове от 
тях, освен в случаите, когато е 
необходимо да се приложат разумни 
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мерки за управление на трафика. 
Разумните мерки за управление на 
трафика трябва да бъдат прозрачни, 
недискриминационни, пропорционални
и необходими за:

мерки за управление на трафика. В 
допълнение към това мерките за 
управление на трафика не се прилагат 
по такъв начин, че да третират 
дискриминационно услугите, които се 
конкурират с тези, предлагани от 
доставчика на достъп до интернет.
Разумните мерки за управление на 
трафика трябва да бъдат прозрачни, 
недискриминационни, пропорционални

Or. en

Изменение 637
Гунар Хьокмарк

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

В рамките на всякакви договорни обеми 
от данни или скорости за достъп до 
интернет услуги, доставчиците на 
услуги за достъп до интернет не 
ограничават свободите по параграф 1, 
като блокират, забавят, влошават 
качеството или поставят ограничения на 
определено съдържание, приложения 
или услуги, или на конкретни класове от 
тях, освен в случаите, когато е 
необходимо да се приложат разумни 
мерки за управление на трафика. 
Разумните мерки за управление на 
трафика трябва да бъдат прозрачни, 
недискриминационни, пропорционални 
и необходими за:

В рамките на всякакви договорни обеми 
от данни или скорости за достъп до 
интернет услуги, доставчиците на 
услуги за достъп до интернет не 
ограничават свободите по параграф 1, 
като блокират, забавят, влошават 
качеството или поставят ограничения на 
определено съдържание, приложения 
или услуги, или на конкретни класове от 
тях, освен в случаите, когато е 
необходимо да се приложат разумни 
мерки за управление на трафика.
Мерките за управление на трафика не 
се прилагат по такъв начин, че да 
третират дискриминационно 
услугите, които се конкурират с тези, 
предлагани от доставчика на достъп 
до интернет. Разумните мерки за 
управление на трафика трябва да бъдат 
прозрачни, недискриминационни, 
пропорционални и необходими за:

Or. en
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Изменение 638
Амелия Андерсдотер

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

В рамките на всякакви договорни 
обеми от данни или скорости за 
достъп до интернет услуги,
доставчиците на услуги за достъп до 
интернет не ограничават свободите по 
параграф 1, като блокират, забавят, 
влошават качеството или поставят 
ограничения на определено съдържание, 
приложения или услуги, или на 
конкретни класове от тях, освен в
случаите, когато е необходимо да се 
приложат разумни мерки за управление 
на трафика. Разумните мерки за 
управление на трафика трябва да бъдат 
прозрачни, недискриминационни,
пропорционални и необходими за:

Доставчиците на услуги за достъп до 
интернет не ограничават правото по 
параграф 1, като блокират, забавят, 
влошават качеството, променят или 
поставят ограничения на определено 
съдържание, приложения или услуги, 
или на конкретни класове от тях, освен 
в определени специални случаи, когато 
е необходимо да се приложат разумни 
мерки за управление на трафика или да 
се изпълни съдебно решение. 
Разумните мерки за управление на 
трафика трябва да бъдат прозрачни, 
недискриминационни и строго
пропорционални и необходими за:

Or. en

Изменение 639
Франсоаз Кастекс

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

В рамките на всякакви договорни 
обеми от данни или скорости за 
достъп до интернет услуги,
доставчиците на услуги за достъп до 
интернет не ограничават свободите по 
параграф 1, като блокират, забавят, 
влошават качеството или поставят 
ограничения на определено съдържание, 
приложения или услуги, или на 

Доставчиците на услуги за достъп до 
интернет не ограничават правото по 
параграф 1, като блокират, забавят, 
влошават качеството или поставят 
ограничения на определено съдържание, 
приложения или услуги, или на 
конкретни класове от тях, освен в 
случаите, когато е необходимо да се 
приложат разумни мерки за управление 
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конкретни класове от тях, освен в 
случаите, когато е необходимо да се 
приложат разумни мерки за управление 
на трафика. Разумните мерки за 
управление на трафика трябва да бъдат 
прозрачни, недискриминационни, 
пропорционални и необходими за:

на трафика. Разумните мерки за 
управление на трафика трябва да бъдат 
прозрачни, недискриминационни, 
пропорционални и необходими за:

Or. en

Изменение 640
Жан-Пиер Оди

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

В рамките на всякакви договорни обеми 
от данни или скорости за достъп до 
интернет услуги, доставчиците на 
услуги за достъп до интернет не 
ограничават свободите по параграф 1, 
като блокират, забавят, влошават 
качеството или поставят ограничения на 
определено съдържание, приложения 
или услуги, или на конкретни класове от 
тях, освен в случаите, когато е 
необходимо да се приложат разумни 
мерки за управление на трафика. 
Разумните мерки за управление на 
трафика трябва да бъдат прозрачни, 
недискриминационни, пропорционални 
и необходими за:

В рамките на всякакви договорни обеми 
от данни или скорости за достъп до 
интернет услуги, доставчиците на 
услуги за достъп до интернет не 
ограничават свободите по параграф 1, 
като блокират, забавят, влошават 
качеството или поставят ограничения на 
определено съдържание, приложения 
или услуги, или на конкретни класове от 
тях, освен в случаите, когато е 
необходимо да се приложат разумни 
мерки за управление на трафика. 
Разумните мерки за управление на 
трафика трябва да бъдат прозрачни, 
недискриминационни, пропорционални 
и ефективни. Разумното управление 
на трафика включва обработката на 
данни за:

Or. en

Изменение 641
Юрген Кройцман

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

В рамките на всякакви договорни обеми 
от данни или скорости за достъп до 
интернет услуги, доставчиците на 
услуги за достъп до интернет не 
ограничават свободите по параграф 1, 
като блокират, забавят, влошават 
качеството или поставят ограничения 
на определено съдържание, приложения 
или услуги, или на конкретни класове от 
тях, освен в случаите, когато е 
необходимо да се приложат разумни 
мерки за управление на трафика. 
Разумните мерки за управление на
трафика трябва да бъдат прозрачни, 
недискриминационни, пропорционални 
и необходими за:

В рамките на всякакви договорни обеми 
от данни, скорости или общи 
характеристики за качество за достъп 
до интернет услуги, доставчиците на 
услуги за достъп до интернет не 
ограничават свободите по параграф 1, 
като поставят ограничения на 
определено съдържание, приложения 
или услуги, или на конкретни класове от 
тях, освен в случаите, когато е 
необходимо да се приложат разумни 
мерки за управление на трафика. 
Разумните мерки за управление на 
трафика трябва да бъдат прозрачни, 
недискриминационни, пропорционални 
и необходими по-специално за:

Or. en

Обосновка

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

Изменение 642
Джайлс Чичестър

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en
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Изменение 643
Едит Херцог

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 644
Петра Камереверт

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. de

Изменение 645
Сабине Ферхайен, Иво Белет

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) изпълнение на нормативна 
разпоредба или съдебно решение, или 

заличава се
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за предотвратяването или 
възпрепятстването на тежки 
престъпления;

Or. en

Обосновка

Заличаването се дължи на новия член 23, параграф 5, алинея 1, уводна част.

Изменение 646
Амелия Андерсдотер

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) изпълнение на съдебно решение;

Or. en

Обосновка

Мярка за управление на трафика не може да доведе до ангажиране на отговорността 
на доставчик на електронни съобщителни услуги, който не е компетентен и няма 
право нито да прилага дадена нормативна разпоредба, нито да предотврати или 
възпрепятства тежко престъпление. Това се извършва от съдия, за да се гарантира 
принципът на правовата държава.

Изменение 647
Франсоаз Кастекс

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) изпълнение на нормативна 
разпоредба или съдебно решение, или 
за предотвратяването или 

а) изпълнение на съдебно решение;
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възпрепятстването на тежки 
престъпления;

Or. en

Изменение 648
Маритйе Схаке

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) изпълнение на нормативна 
разпоредба или съдебно решение;

Or. en

Изменение 649
Юрген Кройцман

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) изпълнение на нормативна 
разпоредба или съдебно решение;

Or. en

Обосновка

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

Изменение 650
Джайлс Чичестър
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Предложение за регламент
Член 23 – параграф 5 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 651
Едит Херцог

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 652
Сабине Ферхайен, Иво Белет

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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Or. en

Обосновка

Заличаването се дължи на новия член 23, параграф 5, алинея 1, уводна част.

Изменение 653
Амелия Андерсдотер

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) запазване целостта и сигурността на 
мрежата на европейските доставчици 
на електронни съобщителни услуги, 
на услугите, предоставяни по тази 
мрежа, и на терминалните устройства на 
крайните ползватели;

Or. en

Изменение 654
Петра Камереверт

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Изменение 655
Джайлс Чичестър

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

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

заличава се

Or. en

Изменение 656
Едит Херцог

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 657
Амелия Андерсдотер

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en
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Изменение 658
Петра Камереверт

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. de

Изменение 659
Сабине Ферхайен, Иво Белет

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Заличаването се дължи на новия член 23, параграф 5, алинея 1, уводна част.

Изменение 660
Жан-Пиер Оди

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

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

в) недопускане предаването на 
нежелани съобщения до крайните 
ползватели;

Or. en

Изменение 661
Юрген Кройцман

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

в) недопускане предаването на 
нежелани съобщения до крайните 
ползватели;

Or. en

Обосновка

Обща практика е доставчиците да филтрират спам. Изискването за изрично 
съгласие от страна на индивидуалните ползватели не е практически изпълнимо.

Изменение 662
Франсоаз Кастекс

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 663
Катрин Тротман

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 664
Джайлс Чичестър

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 665
Едит Херцог

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

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

заличава се

Or. en

Изменение 666
Сабине Ферхайен, Иво Белет

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Заличаването се дължи на новия член 23, параграф 5, алинея 1, уводна част.

Изменение 667
Амелия Андерсдотер

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

г) смекчаване на последствията от 
временни и извънредни натоварвания, 
основно чрез мерки, които не правят 
разлика между приложенията 
(„application-agnostic measures“) или, 
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когато тези мерки се окажат 
неефективни, чрез специфични за 
всяко приложение мерки, при условие 
че еднаквите видове трафик се 
управляват еднакво.

Or. en

Обосновка

С оглед да се запази неутралността на интернет пространството доставчикът на 
интернет услуги разрешава въпроса с натоварването, като гарантира на първо 
място, че няма конкретни интернет приложения, съдържание или услуги, които да 
бъдат обект на дискриминация.

Изменение 668
Катрин Тротман

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

г) смекчаване на последствията от 
временни и извънредни натоварвания, 
основно чрез мерки, които не правят 
разлика между приложенията 
(„application-agnostic measures“) или, 
когато тези мерки се окажат 
неефективни, чрез специфични за 
всяко приложение мерки, при условие 
че еднаквите видове трафик се 
управляват еднакво.

Or. en

Изменение 669
Франсоаз Кастекс

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

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

г) смекчаване на последствията от 
временни и извънредни натоварвания, 
основно чрез мерки, които не правят 
разлика между приложенията 
(„application-agnostic measures“) или, 
когато тези мерки се окажат 
неефективни, чрез специфични за 
всяко приложение мерки, при условие 
че еднаквите видове трафик се 
управляват еднакво.

Or. en

Изменение 670
Петра Камереверт

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

г) свеждане до минимум на 
последствията от временни и 
извънредни натоварвания, при условие 
че всички съдържания, приложения и 
услуги се управляват и то в 
съответствие с принципа за полагане 
на максимални усилия.

Or. de

Изменение 671
Ангелика Ниблер

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) свеждане до минимум на 
последствията от временни и 

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

претоварване на мрежата, при 
условие че еднаквите видове трафик се 
управляват еднакво.

Or. de

Изменение 672
Тереса Риера Мадурей

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

г) свеждане до минимум на 
последствията от временни и 
извънредни натоварвания, при условие 
че еднаквите видове трафик се 
управляват еднакво, и, когато е 
възможно, избягване на мерки, които 
правят компромис с приложения, 
съдържание, услуги или устройства.

Or. es

Изменение 673
Юрген Кройцман

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Обосновка

Следвайки първоначалния текст, парадоксално, доставчиците биха могли само да 
смекчат вече съществуващите претоварвания, но не и на първо място да 
предприемат мерки за тяхното предотвратяване. Проактивните и превантивните 
мерки не следва да бъдат изключвани.

Изменение 674
Маритйе Схаке, Надя Хирш

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 675
Жан-Пиер Оди

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Изменение 676
Едит Херцог
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Предложение за регламент
Член 23 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 677
Петра Камереверт

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. de

Изменение 678
Катрин Тротман, Тереса Риера Мадурей, Димитриос Друцас

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Националните регулаторни органи 
следят дали практиките на техните 
пазари съблюдават тези критерии, 
по-специално дали мерките за разумно
управление на трафика водят
единствено до обработката на данни, 
които са необходими и достатъчни за 
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постигане на целите, определени в 
настоящия параграф. За тази цел те 
по-специално:
а) са упълномощени да осъществяват 
редовен мониторинг и да докладват за 
практики за управление на трафика и 
политики за използване на интернет, 
с цел гарантиране на неутралност на 
мрежата, оценка на възможното 
въздействие на посочените по-горе 
практики и политики върху 
основните права, гарантиране на 
предоставянето на достатъчно добро 
качество на услугата и 
разпределението на задоволително 
ниво на капацитет на мрежата към 
интернет; докладването следва да се 
извършва по открит и прозрачен 
начин и докладите следва да са 
свободно достъпни за 
обществеността;
б) въвеждат подходящи, ясни, 
открити и ефективни процедури, 
насочени към разрешаване на 
оплакванията във връзка с 
неутралността на мрежата; за тази 
цел всички ползватели на интернет 
имат право да се възползват от 
такива процедури за подаване на 
оплаквания пред съответния орган;
в) отговарят на оплаквания в 
рамките на разумен срок и са в 
състояние да използват 
необходимите мерки, за да 
санкционират нарушаването на 
принципа на неутралност на 
мрежата.
Органите трябва да разполагат с 
необходимите ресурси за поемане на 
посочените по-горе задължения по 
своевременен и ефективен начин. В 
сътрудничество с други национални 
компетентни органи и с Европейския 
надзорен орган по защита на данните, 
те също така следят въздействията 
на специализираните услуги върху 
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културното многообразие, 
конкуренцията и иновациите. 
Националните регулаторни органи 
докладват ежегодно на 
обществеността, Комисията и 
ОЕРЕС за своите наблюдения и за 
направените констатации.
Комисията, след консултации със 
заинтересованите страни и в 
сътрудничество с ОЕРЕС, установява 
насоки, които допълнително 
определят еднакви условия за 
изпълнение на задълженията на 
националните регулаторни органи в 
съответствие с разпоредбите на 
настоящия член.

Or. en

Изменение 679
Джайлс Чичестър

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

До 1 януари 2015 г., след провеждане 
на консултации със 
заинтересованите страни и при 
тясно сътрудничество с Комисията, 
ОЕРЕС установява общи насоки за 
прилагането на разумни мерки за 
управление на трафика въз основа на 
настоящия член.

Or. en
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Обосновка

Определението какво представлява разумно или допустимо/необходимо управление на 
трафика ще се променя с течение на времето, тъй като технологиите продължават 
да се развиват бързо и капацитетът на мрежата нараства. Ето защо е за 
предпочитане да бъдат изготвени (и периодично актуализирани) насоки по въпроса 
какво представлява „разумно управление на трафика“ от онези, които стоят най-
близо до пазарите, а именно регулаторите, които действат колективно посредством 
ОЕРЕС.

Изменение 680
Маритйе Схаке, Надя Хирш

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Разумното управление на трафика води 
единствено до обработката на данни, 
които са необходими и достатъчни за 
постигане на целите, определени в 
настоящия параграф. Следователно 
всички техники за проверка и анализ 
на данни са в съответствие със 
законодателството за 
неприкосновеност на личния живот и 
защитата на личните данни. По 
подразбиране тези техники следва да 
проверяват единствено 
информацията в заглавния ред.

Or. en

Изменение 681
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разумното управление на трафика води 
единствено до обработката на данни, 

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

които са необходими и достатъчни за 
постигане на целите, определени в 
настоящия параграф. Обработката на 
данни не разкрива никаква 
информация относно съдържанието 
на съобщението, до което има достъп 
крайният ползвател.

Or. en

Обосновка

Мерките за управление на трафика не се основават на техники на вмешателство за 
проверка на съобщенията като т.нар. задълбочена проверка на пакета (DPI). Тази 
разпоредба е изключително необходима за защита на свободите на европейските 
граждани по отношение на зачитането на неприкосновеността на личния и семейния 
живот и защитата на личните данни, в съответствие с членове 7 и 8 от Хартата на 
основните права на Европейския съюз.

Изменение 682
Петра Камереверт

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 5 – алинея 2а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Не се извършва „проверка на пакета“, 
която надхвърля проверката на 
заглавията на пакетите с данни.

Or. de

Изменение 683
Петра Камереверт

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 32, за 
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да определи възможно най-точно 
необходимите технически критерии 
за наличието на описаните в член 23, 
параграф 5 извънредни ситуации. По 
отношение на наличието на такава 
извънредна ситуация се поставят 
възможно най-високи изисквания.

Or. de

Изменение 684
Амелия Андерсдотер

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Цените на услугите за достъп до 
интернет от доставчиците на 
електронни съобщителни услуги до 
обществеността не зависят от 
съдържанието, приложенията и 
услугите в интернет, използвани или 
предлагани чрез същите услуги за 
достъп до интернет.

Or. en

Обосновка

Това е предпазна мярка срещу сценария за ливъридж на тавана на данни, при който 
доставчиците на интернет услуги имат много ниски тавани на данни по отношение 
на публичния достъп до интернет, но предлагат неограничен пренос на данни за 
специализирани услуги. Това изменение е вдъхновено от нидерландския закон за 
неутрално интернет пространство.

Изменение 685
Сабине Ферхайен, Дорис Пак, Иво Белет

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Националните регулаторни органи 
следят внимателно и гарантират, че 
крайните ползватели действително 
разполагат с възможността да се 
възползват от свободите по член 23, 
параграфи 1 и 2 и че се запазва достъпът 
до отворени интернет услуги с 
качество, съответстващо на 
технологичния напредък и което не е 
влошено от специализирани услуги. В 
сътрудничество с други национални 
компетентни органи, те също така
гарантират, че въздействията на 
специализираните услуги не влошават
културното многообразие, медийния 
плурализъм и иновациите. 
Националните регулаторни органи също 
така следят внимателно и 
гарантират, че прилагането на 
разумни мерки за управление на 
трафика, при спазване на 
изискванията по член 23, параграф 5, 
като се обръща сериозно внимание на 
насоките на ОЕРЕС, посочени в 
параграф 2 от настоящия член и в 
член 21, параграф 3а от 
Директива 2002/22/ЕО. Разумните 
мерки за управление на трафика са 
предмет на периодично 
преразглеждане, за да отразяват 
технологичния напредък. 
Националните регулаторни органи
докладват ежегодно на Комисията и на 
ОЕРЕС за своите наблюдения и за 
направените констатации.

Or. en

Изменение 686
Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Националните регулаторни органи 
строго гарантират, че крайните 
ползватели действително разполагат с 
възможността да се възползват от 
свободите по член 23, параграфи 1 и 2; 
че се спазват изискванията по член 23, 
параграф 5 и че се запазва достъпът на 
недискриминационен принцип до 
интернет услуги с качество, 
съответстващо на технологичния 
напредък и което не е влошено от 
специализирани услуги. За тази цел 
компетентният национален 
регулаторен орган:

а) е упълномощен да осъществява 
редовен мониторинг и да докладва за 
практики за управление на трафика и 
политики за използване на интернет, 
с цел гарантиране на неутралност на 
мрежата, оценка на възможното 
въздействие на посочените по-горе 
практики и политики върху 
основните права, гарантиране на 
предоставянето на достатъчно добро 
качество на услугата и 
разпределението на задоволително 
ниво на капацитет на мрежата към 
интернет; докладването следва да се 
извършва по открит и прозрачен 
начин и докладите следва да са 
свободно достъпни за 
обществеността;
б) въвежда подходящи, ясни, открити 
и ефективни процедури, насочени към 
разрешаване на оплакванията във 
връзка с неутралността на мрежата;
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за тази цел всички ползватели на 
интернет имат право да се 
възползват от такива процедури за 
подаване на оплаквания пред 
съответния орган;
в) отговаря на оплаквания в рамките 
на разумен срок и е в състояние да 
използва необходимите мерки, за да 
санкционира нарушаването на 
принципа на неутралност на 
мрежата.
Органът трябва да разполага с 
необходимите ресурси за поемане на 
посочените по-горе задължения по 
своевременен и ефективен начин.
В сътрудничество с други национални 
компетентни органи и с Европейския 
надзорен орган по защита на данните, 
те също така следят въздействията на 
специализираните услуги върху 
културното многообразие, 
конкуренцията и иновациите. 
Националните регулаторни органи 
докладват ежегодно на 
обществеността, Комисията и на 
ОЕРЕС за своите наблюдения и за 
направените констатации.

Or. en

Изменение 687
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Националните регулаторни органи 
следят внимателно и гарантират, че 
крайните ползватели действително 
разполагат с възможността да се 
възползват от свободите по член 23, 
параграфи 1 и 2; че се спазват 
изискванията по член 23, параграф 5 и 
че се запазва достъпът на 

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

интернет услуги с качество, 
съответстващо на технологичния 
напредък и което не е влошено от 
специализирани услуги. В 
сътрудничество с други национални 
компетентни органи, те също така 
следят въздействията на 
специализираните услуги върху 
културното многообразие и иновациите. 
Националните регулаторни органи 
докладват ежегодно на Комисията и на 
ОЕРЕС за своите наблюдения и за 
направените констатации. За тази цел 
компетентният национален 
регулаторен орган:
а) е упълномощен да осъществява 
редовен мониторинг и да докладва за 
практики за управление на трафика и 
политики за използване на интернет, 
с цел гарантиране на неутралност на 
мрежата, оценка на възможното 
въздействие на посочените по-горе 
практики и политики върху 
основните права, гарантиране на 
предоставянето на достатъчно добро 
качество на услугата и 
разпределението на задоволително 
ниво на капацитет на мрежата към 
интернет; докладването следва да се 
извършва по открит и прозрачен 
начин и докладите следва да са 
свободно достъпни за 
обществеността;
б) въвежда подходящи, ясни, открити 
и ефективни процедури, насочени към 
разрешаване на оплакванията във 
връзка с неутралността на мрежата;
за тази цел всички ползватели на 
интернет имат право да се 
възползват от такива процедури за 
подаване на оплаквания пред 
съответния орган;
в) отговаря на оплаквания в рамките 
на разумен срок и е в състояние да 
използва необходимите мерки, за да 
санкционира нарушаването на 
принципа на неутралност на 
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мрежата.
Органът трябва да разполага с 
необходимите ресурси за поемане на 
посочените по-горе задължения по 
своевременен и ефективен начин.
В сътрудничество с други национални 
компетентни органи и Европейския 
надзорен орган по защита на данните, 
те също така следят въздействията 
на специализираните услуги върху 
културното многообразие, 
конкуренцията и иновациите. 
Националните регулаторни органи 
докладват ежегодно на 
обществеността, Комисията и на 
ОЕРЕС за своите наблюдения и за 
направените констатации.

Or. en

Обосновка

Ролята на националните регулаторни органи трябва да бъде по-добре определена, за 
да се гарантира механизмът за правоприлагане и правилното прилагане на принципа 
на неутралност на мрежата, да се гарантира свободата на изразяване и информация 
на потребителите, както и конкуренцията и иновациите в цифровата икономика. 
Европейският надзорен орган по защита на данните следва да е в състояние да следи 
как специализираните услуги могат да окажат влияние върху защитата на личните 
данни на европейските граждани.

Изменение 688
Йоанис А. Цукалас

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Националните регулаторни органи 
следят внимателно и гарантират, че 
крайните ползватели действително 
разполагат с възможността да се 
възползват от свободите по член 23, 
параграфи 1 и 2; че се спазват 
изискванията по член 23, параграф 5 и 

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

изискванията по член 23, параграф 5 и 
че се запазва достъпът на 
недискриминационен принцип до 
интернет услуги с качество, 
съответстващо на технологичния 
напредък и което не е влошено от 
специализирани услуги. 
Действителните скорости на 
интернет и качество на услугата за 
отделни приложения, за видове 
приложения, както и за 
специализирани услуги, следва да 
бъдат наблюдавани и тествани 
непрекъснато и резултатите от 
това наблюдение следва да бъдат 
обществено достояние.
Европейската комисия и 
националните регулаторни органи, в 
сътрудничество с други национални 
компетентни органи, също така следят 
въздействията на специализираните 
услуги върху културното многообразие 
и иновациите. Националните 
регулаторни органи докладват ежегодно 
на Комисията и на ОЕРЕС за своите 
наблюдения и за направените 
констатации.

Or. en

Изменение 689
Шон Кели

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Националните регулаторни органи 
следят внимателно и гарантират, че 
крайните ползватели действително 
разполагат с възможността да се 
възползват от свободите по член 23, 
параграфи 1 и 2; че се спазват 
изискванията по член 23, параграф 5 и 

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

изискванията по член 23, параграф 5 и 
че се запазва достъпът на 
недискриминационен принцип до 
интернет услуги с качество, 
съответстващо на технологичния 
напредък и което не е влошено от 
специализирани услуги.
Действителните нива на качество на 
услугата следва да бъдат наблюдавани 
непрекъснато, включително, наред с 
другото, скоростите на интернет за 
тестване и качеството на услугата 
за отделни приложения или за 
категории приложения, според 
необходимостта, както и тези за 
специализирани услуги. В 
сътрудничество с други национални 
компетентни органи, те също така 
следят въздействията на 
специализираните услуги върху 
културното многообразие и иновациите. 
Националните регулаторни органи 
докладват ежегодно на Комисията и на 
ОЕРЕС за своите наблюдения и за 
направените констатации.

Or. en

Обосновка

Важно е да има непрекъснато наблюдение на качеството на интернет услугите, 
включително и редовна оценка на скоростите на интернет, така че голямата част 
от ползвателите да могат да се възползват от все по-добър интернет и иновациите, 
които вероятно ще бъдат осъществени през следващите години, да не бъдат 
отклонени към специализирани или специални услуги.

Изменение 690
Джайлс Чичестър

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Националните регулаторни органи 
следят внимателно и гарантират, че 

1. При упражняването на своите 
правомощия съгласно член 30а във 
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крайните ползватели действително 
разполагат с възможността да се 
възползват от свободите по член 23, 
параграфи 1 и 2; че се спазват 
изискванията по член 23, параграф 5 и 
че се запазва достъпът на 
недискриминационен принцип до 
интернет услуги с качество, 
съответстващо на технологичния 
напредък и което не е влошено от 
специализирани услуги. В 
сътрудничество с други национални 
компетентни органи, те също така 
следят въздействията на 
специализираните услуги върху 
културното многообразие и 
иновациите. Националните 
регулаторни органи докладват
ежегодно на Комисията и на ОЕРЕС за 
своите наблюдения и за направените 
констатации.

връзка с член 23, националните 
регулаторни органи следят внимателно 
за запазване на достъпа на 
недискриминационен принцип до 
интернет услуги с качество, 
съответстващо на технологичния 
напредък. Националните регулаторни 
органи ежегодно публикуват доклади 
относно своите наблюдения и 
направените констатации и 
предоставят тези доклади на 
Комисията и на ОЕРЕС.

Or. en

Обосновка

Културното многообразие не е правно понятие, нито е обективно измеримо по 
съгласуван начин във всички държави членки и не съответства на никое от 
правомощията, на които могат да се облегнат НРО за справяне с опасенията, които 
те могат да установят.

Изменение 691
Петра Камереверт

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Националните регулаторни органи 
следят внимателно и гарантират, че 
крайните ползватели действително 
разполагат с възможността да се 
възползват от свободите по член 23, 
параграфи 1 и 2; че се спазват 
изискванията по член 23, параграф 5 и 

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

че се запазва предоставянето на 
услуги за достъп до отворен 
интернет съгласно член 2, параграф 2, 
точка 14, които не са влошени от 
специализирани услуги. В 
сътрудничество с други национални 
компетентни органи те също така следят 
въздействията на специализираните 
услуги върху свободата на изразяване 
и информация, езиковото и
културното многообразие, свободата и 
плурализма на медиите, както и 
иновациите. Националните регулаторни 
органи докладват ежегодно на 
Комисията и на ОЕРЕС за своите 
наблюдения и за направените 
констатации.

Or. de

Изменение 692
Ангелика Ниблер

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

Or. de

Изменение 693
Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Обосновка

Трябва да се следи как специализираните услуги увеличават конкуренцията на пазара. 
Тези доклади следва да бъдат достъпни за обществеността.

Изменение 694
Маритйе Схаке, Надя Хирш

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 695
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Изменение 696
Петра Камереверт

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Доставчиците на обществени 
електронни съобщителни услуги са 
длъжни да документират и да 
съобщават незабавно на 
компетентните национални 
регулаторни органи всяко възникване 
на извънредна ситуация съгласно 
член 23, параграф 5 и всички 
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предприети в тази връзка мерки за 
управление на трафика за всеки 
отделен случай.

Or. de

Изменение 697
Маритйе Схаке, Надя Хирш

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Националните регулаторни органи 
установяват ясни и разбираеми 
механизми за известяване и 
обезщетение за крайните ползватели, 
изложени на дискриминация, 
ограничаване, намеса, блокиране или 
ограничаване на скоростта на онлайн 
съдържание, услуги или приложения.

Or. en

Изменение 698
Петра Камереверт

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се



AM\1013978BG.doc 135/240 PE526.176v01-00

BG

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

Or. de

Изменение 699
Сабине Ферхайен

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

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

Достатъчно време преди да наложат 
подобни изисквания националните 
регулаторни органи предоставят на 
Комисията резюме на мотивите за 
подобни мерки, планираните 
изисквания и предлагания начин на 
действие. Тази информация се 
предоставя и на ОЕРЕС. Комисията, 
след като разгледа информацията, може 
да отправи забележки или препоръки, 
по-специално, за да гарантира, че 
планираните изисквания няма да 
повлияят отрицателно на 
функционирането на вътрешния пазар. 
Националните регулаторни органи 
отчитат в максимална степен 
забележките или препоръките на 
Комисията и съобщават на Комисията и 
ОЕРЕС приетите изисквания. ОЕРЕС 
изготвя и разработва общи насоки за 
осъществяване на разумно управление 
на трафика, в тясно сътрудничество 
с Комисията и всички заинтересовани 
страни въз основа на член 23 и 
настоящия член.

Or. en

Изменение 700
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 701
Сабине Ферхайен

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 2 – алинея 2a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 702
Сабине Ферхайен

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията може да приема актове 
за изпълнение, определящи еднакви 
условия за изпълнение на 
задълженията на националните 
компетентни органи в съответствие 
с разпоредбите на настоящия член. 
Тези актове за изпълнение се приемат 
в съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 33, 
параграф 2.

заличава се

Or. en

Изменение 703
Джайлс Чичестър

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията може да приема актове 
за изпълнение, определящи еднакви 
условия за изпълнение на задълженията 
на националните компетентни органи в 
съответствие с разпоредбите на 
настоящия член. Тези актове за 
изпълнение се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 
член 33, параграф 2.

3. ОЕРЕС, след консултации със 
заинтересованите страни и в 
сътрудничество с Комисията, 
установява насоки, определящи 
еднакви условия за изпълнение на 
задълженията на националните 
компетентни органи в съответствие с 
разпоредбите на настоящия член. Тези 
актове за изпълнение се приемат в 
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съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 33, 
параграф 2.

Or. en

Изменение 704
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3) Комисията може да приема актове за 
изпълнение, определящи еднакви 
условия за изпълнение на задълженията 
на националните компетентни органи в 
съответствие с разпоредбите на 
настоящия член. Тези актове за 
изпълнение се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, 
посочена в член 33, параграф 2.

3) Комисията може да приема 
делегирани актове, определящи еднакви 
условия за изпълнение на задълженията 
на националните компетентни органи в 
съответствие с разпоредбите на 
настоящия член. Тези актове за 
изпълнение се приемат в съответствие с 
член 32.

Or. ro

Изменение 705
Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията може да приема актове за 
изпълнение, определящи еднакви
условия за изпълнение на задълженията 
на националните компетентни органи в 
съответствие с разпоредбите на 
настоящия член. Тези актове за 
изпълнение се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 
член 33, параграф 2.

3. Комисията, след консултация с 
ОЕРЕС, приема актове за изпълнение, 
определящи еднакви условия за 
изпълнение на задълженията на 
националните компетентни органи в 
съответствие с разпоредбите на 
настоящия член. Тези актове за 
изпълнение се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 
член 33, параграф 2.
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Or. en

Обосновка

Необходимо е единно приложение.

Изменение 706
Патриция Тоя

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Доставчиците на обществени 
електронни съобщителни услуги, освен 
в случаите на индивидуално договаряни 
оферти, предоставят прозрачна, 
сравнима, адекватна и актуална 
информация относно:

Доставчиците на обществени 
електронни съобщителни услуги, освен 
в случаите на индивидуално договаряни 
оферти, предоставят прозрачна, 
сравнима, разбираема, адекватна и 
актуална информация относно:

Or. it

Изменение 707
Сабине Ферхайен

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

г) гарантиране на своите услуги;

Or. en

Изменение 708
Жан-Пиер Оди

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

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

i) действителната скорост за пренос на 
данни при изтегляне и качване в 
държавата членка на пребиваване на 
крайния ползвател, включително в 
часовите интервали на голямо 
натоварване, и средствата, с които 
разполага въпросният краен 
ползвател, за да провери във всеки 
един момент действителната 
скорост на пренос на данни при 
изтегляне и качване, както и 
действителното разпределение на 
скоростта на пренос на данни за 
периода на договора;

Or. fr

Изменение 709
Петра Камереверт

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

i) действителната скорост за пренос на 
данни при изтегляне и качване в 
държавата членка на пребиваване на 
крайния ползвател, включително в 
часовите интервали на голямо 
натоварване, както и инструментите, 
с които крайните ползватели 
разполагат по всяко време и с които 
могат по стандартния начин сами в 
реално време да следят 
предоставените им скорости за 
изтегляне и качване по време на срока 
на договора;

Or. de
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Изменение 710
Сабине Ферхайен

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 711
Петра Камереверт

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1 – алинея 1 – буква д – точка iv

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) информация за всички използвани от 
доставчика методи за измерване и 
моделиране на трафика с цел избягване 
претоварването на мрежата и как тези 
методи могат да повлияят на качеството 
на услугата и защитата на личните 
данни,

iv) информация за всички използвани от 
доставчика методи за измерване и 
моделиране на трафика с цел избягване 
претоварването на мрежата и как тези 
методи могат да повлияят на качеството 
на услугата и защитата на личните 
данни, както и всички мерки съгласно 
член 23, параграф 5; необходимо е да 
се посочат също така 
инструментите, с които крайните 
ползватели разполагат по всяко време 
и с които по стандартния начин и 
разбираемо могат да научат за 
процедурите и мерките, създадени 
съгласно член 23, параграф 5,
съответно за измерване и моделиране 
на трафика;

Or. de
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Изменение 712
Жан-Пиер Оди

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) информация за всички използвани от 
доставчика методи за измерване и 
моделиране на трафика с цел избягване 
претоварването на мрежата и как тези 
методи могат да повлияят на качеството 
на услугата и защитата на личните 
данни,

iv) информация за всички използвани от 
доставчика методи за измерване и 
моделиране на трафика с цел избягване 
претоварването на мрежата и как тези 
методи могат да повлияят на качеството 
на услугата и защитата на личните 
данни и средствата, с които 
разполага крайният ползвател, за да 
си осигури начини за определяне на 
действителния пренос;

Or. fr

Изменение 713
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1 – алинея 1 – буква д – подточка ivа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ivа) техниките за проверка на 
съобщенията, използвани за мерки за 
управление на трафика, които са 
установени за целите по член 23, 
параграф 5, както и техните 
последици върху правата на 
неприкосновеност на личния живот и 
на защита на личните данни на 
ползвателите.

Or. en

Обосновка

Тази разпоредба допълва нормативната уредба и гарантира в повишена степен 
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правата на европейските граждани по отношение на зачитането на 
неприкосновеността на личния живот и защитата на личните данни, в съответствие 
с членове 7 и 8 от Хартата на основните права на Европейския съюз.

Изменение 714
Франсоаз Кастекс

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1 – алинея 1 – буква д – подточка ivа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ivа) техниките за проверка на 
съобщенията, използвани за мерки за 
управление на трафика, които са 
установени за целите по член 23, 
параграф 5, както и техните 
последици върху правата на 
неприкосновеност на личния живот и 
на защита на личните данни на 
крайните ползватели.

Or. en

Изменение 715
Патриция Тоя

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Информацията се публикува в ясен, 
изчерпателен и лесно достъпен и 
разбираем вид чрез използване на 
стандартизирани и отворени 
формати на файлове на официалния 
език(езици) на държавата членка, в 
която се предлага услугата, и редовно се 
актуализира. При поискване 
информацията се предоставя на 
съответните национални регулаторни 
органи преди нейното публикуване. 
Всяко разграничение в условията за 
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потребителите и други крайни 
ползватели се посочва изрично.

Or. it

Изменение 716
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията може да приема актове за 
изпълнение, определящи методите за 
измерване на скоростта на услугите за 
достъп до интернет, параметрите за 
качество на услугите и методите за 
измерването им, както и съдържанието, 
вида и начините за разгласяване на 
информацията, която трябва да се 
разпространи, включително възможните 
механизми за сертифициране на 
качеството. Комисията може да вземе 
предвид параметрите, определенията и 
методите за измерване, изложени в 
приложение III към 
Директива 2002/22/ЕО. Тези актове за 
изпълнение се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, 
посочена в член 33, параграф 2.

Комисията може да приема делегирани 
актове, определящи методите за 
измерване на скоростта на услугите за 
достъп до интернет, параметрите за 
качество на услугите и методите за
измерването им, както и съдържанието, 
вида и начините за разгласяване на 
информацията, която трябва да се 
разпространи, включително възможните 
механизми за сертифициране на 
качеството. Комисията може да вземе 
предвид параметрите, определенията и 
методите за измерване, изложени в 
приложение III към 
Директива 2002/22/ЕО. Тези актове за 
изпълнение се приемат в съответствие с 
член 32.

Or. ro

Изменение 717
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Крайните ползватели имат достъп 
до инструменти за независима оценка, 

3. Ползвателите имат достъп до 
инструменти за независима оценка, 
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които им позволяват да сравняват 
показателите на достъпа и услугите в 
електронната съобщителна мрежа и 
разходите при алтернативни модели на 
потребление. За тази цел държавите 
членки създават схема за доброволно 
сертифициране на интерактивни 
уебсайтове, ръководства или подобни 
инструменти. Сертифицирането се 
извършва въз основа на обективни, 
прозрачни и пропорционални 
изисквания, по-специално 
необвързаност с доставчик на 
обществени електронни съобщителни 
услуги, ползването на опростен език, 
предоставянето на пълна и актуална 
информация и притежание на ефективна 
процедура за разглеждане на жалби. 
Когато пазарът не предлага 
сертифицирани безплатни възможности 
за сравнение или такива на разумна 
цена, националните регулаторни органи 
или други компетентни национални 
органи осигуряват сами или чрез трети 
страни такива възможности, съобразени 
с изискванията за сертифициране. 
Информацията, разпространявана от 
доставчиците на обществени 
електронни съобщителни услуги е 
достъпна и безплатна, с оглед 
предоставянето на обществото на 
възможности за сравнение.

които им позволяват да сравняват 
показателите на достъпа и услугите в 
електронната съобщителна мрежа и 
разходите при алтернативни модели на 
потребление. За тази цел държавите 
членки създават схема за доброволно 
сертифициране на интерактивни 
уебсайтове, ръководства или подобни 
инструменти. Сертифицирането се 
извършва въз основа на обективни, 
прозрачни и пропорционални 
изисквания, по-специално 
необвързаност с доставчик на 
обществени електронни съобщителни 
услуги, ползването на опростен език и 
софтуер с отворен код, както и 
публично известни методологии, 
предоставянето на пълна и актуална 
информация и притежание на ефективна 
процедура за разглеждане на жалби. 
Когато пазарът не предлага 
сертифицирани безплатни възможности 
за сравнение, националните регулаторни 
органи или други компетентни 
национални органи осигуряват сами или 
чрез трети страни такива възможности, 
съобразени с изискванията за 
сертифициране. Информацията, 
разпространявана от доставчиците на 
обществени електронни съобщителни 
услуги, предоставяна в отворен 
формат, е достъпна и безплатна, с 
оглед предоставянето на обществото на 
възможности за сравнение.

Or. en

Обосновка

За да се даде възможност за надеждно сравнение, методологията и изпълнението на 
софтуера трябва да бъдат отворени за преглед. С цел да се позволи контрол върху 
цялата гама от продукти на интернет пространството, начинът обикновените 
потребители да потвърдят техните интернет продукти е предоставянето на 
договорно установени спецификации, като тези инструменти трябва да бъдат 
безплатни. За да се позволи създаването на независими механизми за сравнение,
данните от наблюдението на мрежата трябва да бъдат предоставяни на принципа 
на отворените данни, например да бъдат пригодени за машинно четене, да бъдат 
стандартизирани и под свободен лиценз.
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Изменение 718
Петра Камереверт

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

а) най-разпространените начини на 
използване на електронни 
съобщителни услуги за извършване на 
незаконни дейности или
разпространяване на вредно 
съдържание, по-специално когато то 
може да засегне правата и свободите 
на други лица, включително 
нарушаването на правото на защита 
на личните данни, на авторското 
право и сродните му права, и 
правните последици от тях; както и
б) средствата за защита срещу 
рисковете за личната сигурност и 
незаконния достъп до личните данни 
при ползването на електронни 
съобщителни услуги.

Or. de
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Изменение 719
Петра Камереверт

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1 – буква б – точка iv

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) всякакви наложени от доставчика 
ограничения при ползването на 
предоставеното терминално 
оборудване, включително информация 
за отблокиране на терминалното 
оборудване и всякакви такси, в случай 
че договорът бъде прекратен преди 
изтичането на минималния договорен 
период;

заличава се

Or. de

Изменение 720
Силвия-Адриана Цикъу

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) всякакви изисквания за минимално 
потребление или минимална 
продължителност за възползване от 
промоционални условия;

i) всякакви изисквания за минимално 
потребление или минимална 
продължителност за възползване от 
промоционални условия; минималната 
продължителност не може да 
надвишава 12 месеца;

Or. ro

Изменение 721
Сабине Ферхайен

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

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

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

Or. en

Изменение 722
Паул Рюбиг

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Информацията по параграфи 1 и 2
се представя по ясен, разбираем и 
лесно достъпен начин и на език, който е 
официален в държавата членка на 
пребиваване на крайния ползвател, и се 
актуализира редовно. Тя е неразделна 
част от договора за услуги и не може да 
бъде променяна, освен ако страните по 
договора изрично не се договорят за 
друго. Крайният ползвател получава 
екземпляр от договора в писмен вид.

3. Задълженията на доставчиците за 
предоставяне на информация, както 
са установени в 
Директива 2002/22/ЕО относно 
универсалната услуга, разширени с 
Директива 2009/136/ЕО, трябва да се 
представят по ясен, разбираем и лесно 
достъпен начин и на език, който е 
официален в държавата членка на 
пребиваване на крайния ползвател, и се 
актуализират редовно. С цел 
преносимост и удобство за 
потребителите, трябва да се изготви 
еднакъв за цяла Европа образец. Тази 
информация е неразделна част от 
договора за услуги и не може да бъде 
променяна, освен ако страните по 
договора изрично не се договорят за 
друго.
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Or. de

Изменение 723
Йоанис А. Цукалас

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Информацията по параграфи 1 и 2 се 
представя по ясен, разбираем и лесно 
достъпен начин и на език, който е 
официален в държавата членка на 
пребиваване на крайния ползвател, и се 
актуализира редовно. Тя е неразделна 
част от договора за услуги и не може да 
бъде променяна, освен ако страните по 
договора изрично не се договорят за 
друго. Крайният ползвател получава 
екземпляр от договора в писмен вид.

3. Информацията по параграфи 1 и 2 се 
представя по ясен, разбираем и лесно 
достъпен начин и на език, който е 
официален в държавата членка на 
пребиваване на крайния ползвател, и се 
актуализира редовно. Тя е неразделна 
част от договора за услуги и не може да 
бъде променяна, освен ако страните по 
договора изрично не се договорят за 
друго. Крайният ползвател получава 
екземпляр от договора в писмен вид. 
Държавите членки могат да запазят 
или да въведат в своето национално 
право изисквания за език, на който да 
се предоставя информацията по 
договора, за да гарантират, че тази 
информация е лесно разбираема от 
клиента или от другите крайни 
ползватели.

Or. en

Изменение 724
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3) Информацията по параграфи 1 и 2 се 
представя по ясен, разбираем и лесно 
достъпен начин и на език, който е 
официален в държавата членка на 

3) Информацията по параграфи 1 и 2 се 
представя по ясен, разбираем и лесно 
достъпен начин и на всички езици, 
които са официални в държавата 
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пребиваване на крайния ползвател, и се 
актуализира редовно. Тя е неразделна 
част от договора за услуги и не може да 
бъде променяна, освен ако страните по 
договора изрично не се договорят за 
друго. Крайният ползвател получава 
екземпляр от договора в писмен вид.

членка на пребиваване на крайния 
ползвател, и се актуализира редовно. Тя 
е неразделна част от договора за услуги 
и не може да бъде променяна, освен ако 
страните по договора изрично не се 
договорят за друго. Крайният ползвател 
получава екземпляр от договора в 
писмен вид.

Or. ro

Изменение 725
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4) Комисията може да приема актове за 
изпълнение за подробно определяне на 
изискванията спрямо информацията по 
параграф 2. Тези актове за изпълнение 
се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, 
посочена в член 33, параграф 2.

4) Комисията може да приема 
делегирани актове за подробно 
определяне на изискванията спрямо 
информацията по параграф 2. Тези 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с член 32.

Or. ro

Изменение 726
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1) Доставчиците на обществени 
електронни съобщителни услуги 
предлагат на крайните ползватели 
възможността безплатно да изберат 
механизма, който им позволява да 
следят натрупаното потребление на 
различните електронни съобщителни 

1) Доставчиците на обществени 
електронни съобщителни услуги 
предлагат на крайните ползватели 
възможността безплатно да изберат 
механизма, който им позволява да 
следят натрупаното потребление на 
различните електронни съобщителни 
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услуги, изразено във валутата, в която 
тези услуги се фактурират. Подобен 
механизъм гарантира, че без съгласието 
на крайния ползвател, натрупаните 
разходи за определен период на 
ползване няма да надхвърлят определен 
паричен лимит, определен от крайния 
ползвател.

услуги, изразено във валутата, в която 
тези услуги се фактурират. Фактурата
се издава във валутата на държавата 
членка или в евро за държавите 
членки от еврозоната. Подобен 
механизъм гарантира, че без съгласието 
на крайния ползвател, натрупаните 
разходи за определен период на 
ползване няма да надхвърлят определен 
паричен лимит, определен от крайния 
ползвател.

Or. ro

Изменение 727
Йоанис А. Цукалас

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Доставчиците на обществени 
електронни съобщителни услуги 
предлагат на крайните ползватели 
възможността безплатно да изберат 
механизма, който им позволява да 
следят натрупаното потребление на 
различните електронни съобщителни 
услуги, изразено във валутата, в която 
тези услуги се фактурират. Подобен 
механизъм гарантира, че без съгласието 
на крайния ползвател, натрупаните 
разходи за определен период на 
ползване няма да надхвърлят определен 
паричен лимит, определен от крайния 
ползвател.

1. Доставчиците на обществени 
електронни съобщителни услуги 
предлагат на крайните ползватели 
възможността безплатно да изберат 
механизма, който им позволява да 
следят натрупаното потребление на 
различните електронни съобщителни 
услуги, изразено във валутата, в която 
тези услуги се фактурират, както и да 
контролират своето потребление на 
услуги, свързани с данни. Подобен 
механизъм гарантира, че без съгласието 
на крайния ползвател, натрупаните 
разходи за определен период на 
ползване няма да надхвърлят определен 
паричен лимит, определен от крайния 
ползвател.

Or. en

Изменение 728
Силвия-Адриана Цикъу
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Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Договорите, сключени между 
потребители и доставчици на 
обществени електронни съобщителни 
услуги не съдържат клауза за 
минимална продължителност на 
договора по-дълга от 24 месеца. 
Доставчиците на обществени 
електронни съобщителни услуги 
предлагат на крайните ползватели 
възможност да сключат договор с 
максимална продължителност от 
12 месеца.

Договорите, сключени между 
потребители и доставчици на 
обществени електронни съобщителни 
услуги не съдържат клауза за 
минимална продължителност на 
договора по-дълга от 12 месеца. 
Доставчиците на обществени 
електронни съобщителни услуги 
предлагат на крайните ползватели при 
поискване също и възможност да 
сключат договор с максимална 
продължителност от 12 месеца.

Or. ro

Изменение 729
Паул Рюбиг

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Потребителите и други крайни 
ползватели, освен ако не са се 
споразумели за друго, имат право да 
прекратят договора с едномесечно 
предизвестие след изтичането на 
шест или повече месеца от 
сключването му. Не се дължи 
компенсация освен за остатъчната 
стойност на субсидирано оборудване, 
което е в комплект с договора към 
момента на сключването му и 
възстановяване на принципа на pro rata 
temporis за всички други 
промоционални предимства, посочени 
като такива при сключването на 
договора. Всяко ограничение на 
ползването на терминални устройства в 

2. Потребителите и други крайни 
ползватели, освен ако не са се 
споразумели за друго, имат право да 
прекратят договора с едномесечно 
предизвестие, в случай че вече е 
изтекъл минималният договорен 
период. Не се дължи компенсация освен 
за остатъчната стойност на субсидирано 
оборудване, което е в комплект с 
договора към момента на сключването 
му и възстановяване на принципа на pro 
rata temporis за всички други 
промоционални предимства, посочени 
като такива при сключването на 
договора. Всяко ограничение на 
ползването на терминални устройства в 
други мрежи се премахва безплатно от 
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други мрежи се премахва безплатно от 
доставчика най-късно след заплащане 
на въпросната компенсация.

доставчика най-късно след заплащане 
на въпросната компенсация.

Or. de

Обосновка

За да се гарантира на телекомуникационните дружества необходимата степен на 
правна сигурност, сигурност на планирането и инвестициите, трябва да се запази 
определена продължителност на минималния договорен период. Ограничението от 
шест месеца де факто би подкопало минималния договорен период.

Изменение 730
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2) Потребителите и други крайни 
ползватели, освен ако не са се 
споразумели за друго, имат право да 
прекратят договора с едномесечно 
предизвестие след изтичането на 
шест или повече месеца от 
сключването му. Не се дължи 
компенсация освен за остатъчната 
стойност на субсидирано оборудване, 
което е в комплект с договора към 
момента на сключването му и 
възстановяване на принципа на pro rata 
temporis за всички други 
промоционални предимства, посочени 
като такива при сключването на 
договора. Всяко ограничение на 
ползването на терминални устройства в 
други мрежи се премахва безплатно от 
доставчика най-късно след заплащане 
на въпросната компенсация.

2) Потребителите и други крайни 
ползватели, освен ако не са се 
споразумели за друго, имат право да 
прекратят договора с едномесечно 
предизвестие. Не се дължи компенсация 
освен за остатъчната стойност на 
субсидирано оборудване, което е в 
комплект с договора към момента на 
сключването му и възстановяване на 
принципа на pro rata temporis за всички 
други промоционални предимства, 
посочени като такива при сключването 
на договора. Всяко ограничение на 
ползването на терминални устройства в 
други мрежи се премахва безплатно от 
доставчика най-късно след заплащане 
на въпросната компенсация.

Or. ro
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Изменение 731
Тереса Риера Мадурей

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Потребителите и други крайни 
ползватели, освен ако не са се 
споразумели за друго, имат право да 
прекратят договора с едномесечно 
предизвестие след изтичането на 
шест или повече месеца от 
сключването му. Не се дължи 
компенсация освен за остатъчната 
стойност на субсидирано оборудване, 
което е в комплект с договора към 
момента на сключването му и 
възстановяване на принципа на pro rata 
temporis за всички други 
промоционални предимства, посочени 
като такива при сключването на 
договора. Всяко ограничение на 
ползването на терминални устройства в 
други мрежи се премахва безплатно от 
доставчика най-късно след заплащане 
на въпросната компенсация.

2. Щом бъде сключен договорът,
потребителите и други крайни 
ползватели, освен ако не са се 
споразумели за друго, имат право да 
прекратят въпросния договор с 
едномесечно предизвестие. Не се дължи 
компенсация освен за остатъчната 
стойност на субсидирано оборудване, 
което е в комплект с договора към 
момента на сключването му и 
възстановяване на принципа на pro rata 
temporis за всички други 
промоционални предимства, посочени 
като такива при сключването на 
договора. Всяко ограничение на 
ползването на терминални устройства в 
други мрежи се премахва безплатно от 
доставчика най-късно след заплащане 
на въпросната компенсация.

Or. es

Изменение 732
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3) Когато договорите или националното 
законодателство предвиждат 
договорните срокове да бъдат 
удължавани с мълчаливо съгласие, 
доставчикът на обществени електронни 
съобщителни услуги уведомява 
своевременно крайния ползвател, така 
че същият да разполага най-малко с 
един месец, за да изрази несъгласие с 

3) Когато договорите или националното 
законодателство предвиждат 
договорните срокове да бъдат 
удължавани с мълчаливо съгласие, 
доставчикът на обществени електронни 
съобщителни услуги уведомява 
своевременно в писмена форма
крайния ползвател, така че същият да 
разполага най-малко с един месец, за да 



PE526.176v01-00 156/240 AM\1013978BG.doc

BG

продължаването на договора. Ако 
крайният ползвател не изрази 
несъгласие, договорът се смята за 
безсрочен и може да бъде прекратен от 
крайния ползвател по всяко време 
безплатно и с едномесечно 
предизвестие.

изрази несъгласие с продължаването на 
договора. Ако крайният ползвател не 
изрази несъгласие, договорът се смята 
за безсрочен и може да бъде прекратен 
от крайния ползвател по всяко време 
безплатно и с едномесечно 
предизвестие.

Or. ro

Изменение 733
Ангелика Ниблер

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Крайните ползватели имат право да 
прекратяват договорите си едностранно 
и безплатно, ако забележат изменения в 
договорните условия, предложени от 
доставчика на обществени електронни 
съобщителни услуги, освен ако 
предложените промени са 
изключително в полза на крайния 
ползвател. Доставчиците уведомяват 
по подходящ начин крайните 
ползватели за подобни промени в срок 
не по-кратък от един месец преди 
въвеждането им и същевременно с това 
ги уведомяват и за правото им да 
прекратят договора си безплатно, ако не 
приемат новите условия. Параграф 2 се 
прилага mutatis mutandis.

4. Крайните ползватели имат право да 
прекратяват договорите си едностранно 
и безплатно, ако забележат изменения в 
договорните условия, предложени от 
доставчика на обществени електронни 
съобщителни услуги. Доставчиците 
уведомяват по подходящ начин 
крайните ползватели за подобни 
промени в срок не по-кратък от един 
месец преди въвеждането им и 
същевременно с това ги уведомяват и за 
правото им да прекратят договора си 
безплатно, ако не приемат новите 
условия. Параграф 2 се прилага mutatis 
mutandis.

Or. de

Обосновка

Възстановяване на съществуващото положение.

Изменение 734
Паул Рюбиг
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Предложение за регламент
Член 28 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Крайните ползватели имат право да 
прекратяват договорите си едностранно 
и безплатно, ако забележат изменения в 
договорните условия, предложени от 
доставчика на обществени електронни 
съобщителни услуги, освен ако
предложените промени са
изключително в полза на крайния 
ползвател. Доставчиците уведомяват 
по подходящ начин крайните 
ползватели за подобни промени в срок 
не по-кратък от един месец преди 
въвеждането им и същевременно с това 
ги уведомяват и за правото им да 
прекратят договора си безплатно, ако не 
приемат новите условия. Параграф 2 се 
прилага mutatis mutandis.

4. Крайните ползватели имат право да 
прекратяват договорите си едностранно 
и безплатно, ако забележат изменения в 
договорните условия, предложени 
едностранно от доставчика на 
обществени електронни съобщителни 
услуги, доколкото предложените 
промени имат отрицателни 
последици за потребителя. 
Доставчиците уведомяват по подходящ 
начин крайните ползватели за подобни 
промени в срок не по-кратък от един 
месец преди въвеждането им и 
същевременно с това ги уведомяват и за 
правото им да прекратят договора си 
безплатно, ако не приемат новите 
условия. Параграф 2 се прилага mutatis 
mutandis.

Or. de

Обосновка

Трябва да се запази възможността потребителите свободно да прекратяват 
договора си, но само при условия, които имат отрицателно влияние върху тях и не се 
основават на взаимно съгласие. Ако би било възможно за крайните ползватели да 
искат прекратяване на договора и при положителни за тях последици, тази 
възможност за произволни действия би довела до несигурност на планирането и 
инвестициите за дружеството.

Изменение 735
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4) Крайните ползватели имат право да 
прекратяват договорите си едностранно 

4) Крайните ползватели имат право да 
прекратяват договорите си едностранно 
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и безплатно, ако забележат изменения в 
договорните условия, предложени от 
доставчика на обществени електронни 
съобщителни услуги, освен ако 
предложените промени са 
изключително в полза на крайния 
ползвател. Доставчиците уведомяват по 
подходящ начин крайните ползватели за 
подобни промени в срок не по-кратък от 
един месец преди въвеждането им и 
същевременно с това ги уведомяват и за 
правото им да прекратят договора си 
безплатно, ако не приемат новите 
условия. Параграф 2 се прилага mutatis 
mutandis.

и безплатно, ако забележат изменения в 
качеството на услугата или
договорните условия, предложени от 
доставчика на обществени електронни 
съобщителни услуги, освен ако 
предложените промени са 
изключително в полза на крайния 
ползвател. Доставчиците уведомяват по 
подходящ начин крайните ползватели за 
подобни промени в срок не по-кратък от 
един месец преди въвеждането им и 
същевременно с това ги уведомяват и за 
правото им да прекратят договора си 
безплатно, ако не приемат новите 
условия. Параграф 2 се прилага mutatis 
mutandis.

Or. ro

Изменение 736
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6) Абонирането за допълнителни 
услуги, предоставяни от същия 
доставчик на обществени електронни 
съобщителни услуги не подновява 
първоначалния срок на договора, освен 
ако цената на допълнителната(-ите) 
услуга(-и) значително надвишава тази 
на първоначалните услуги или тези 
допълнителни услуги се предлагат на 
специална промоционална цена, 
свързана с подновяването на 
съществуващия договор.

6) Абонирането за допълнителни 
услуги, предоставяни от същия 
доставчик на обществени електронни 
съобщителни услуги не подновява 
първоначалния срок на договора.

Or. ro

Изменение 737
Патриция Тоя, Франческо Де Анджелис
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Предложение за регламент
Член 30 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Пренасянето на номера и 
активирането им се изпълнява във 
възможно най-кратък срок. За крайните 
ползватели, сключили споразумение за 
пренос на номер към нов доставчик, 
номерът се активира в рамките на един 
работен ден след сключването 
споразумението. Прекъсването на 
услугата по време на процеса на пренос, 
ако има такова, не надвишава един 
работен ден.

3. Пренасянето на номера и 
активирането им се изпълнява във 
възможно най-кратък срок и при всички 
случаи в рамките на не повече от 4 
работни дни. За да се ограничи броят 
на случаите, в които искането за 
преносимост е отхвърлено или 
отказано, прехвърлящият доставчик 
трябва да даде ясно и подробно 
обяснение за причините за този 
отказ. За крайните ползватели, 
сключили споразумение за пренос на 
номер към нов доставчик, номерът се 
активира в рамките на един работен ден 
след сключването споразумението. 
Прекъсването на услугата по време на 
процеса на пренос, ако има такова, не 
надвишава един работен ден.

Or. it

Изменение 738
Паул Рюбиг

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Доставчиците на обществени 
електронни съобщителни услуги, които 
забавят или злоупотребяват при процеса 
на смяна на доставчика, включително 
като не предоставят навреме 
информацията, необходима за преноса 
на номера, са длъжни да обезщетят 
крайните ползватели, потърпевши при 
подобно забавяне или злоупотреба.

6. Доставчиците на обществени 
електронни съобщителни услуги, които 
забавят или злоупотребяват при процеса 
на смяна на доставчика, включително 
като не предоставят навреме 
информацията, необходима за преноса 
на номера, са длъжни да обезщетят 
крайните ползватели, потърпевши при 
подобно забавяне или злоупотреба,
пропорционално на претърпените от 
тях вреди. При прехвърлянето на 
преносимия номер следва да се вземат 
под внимание евентуални неплатени 
сметки и да съществува възможност 
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за пропорционалното му забавяне.

Or. de

Изменение 739
Вернер Ланген

Предложение за регламент
Член 30a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 30a
Прилагане на общи принципи за 

доставчиците на услуги на 
информационното общество

Националните надзорни органи 
гарантират, че при предоставянето 
на своите услуги доставчиците на 
услуги на информационно общество 
спазват принципите на прозрачност, 
недискриминация и откритост на 
платформите, включително 
улесняване при смяната на 
доставчика, принципа за оперативна 
съвместимост, преносимост на 
приложенията и данните, както и на 
неутралност при цифровото търсене 
на съдържание.

Or. de

Изменение 740
Херберт Ройл

Предложение за регламент
Член 30a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 30a
Прилагане на общи принципи за 

доставчиците на услуги на 
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информационното общество
Националните надзорни органи 
гарантират, че не се накърняват 
правата на националните 
потребители. При предоставянето на 
своите услуги доставчиците на услуги 
на информационното общество 
спазват принципите на прозрачност 
и недискриминация, включително 
улесняване при смяната на 
доставчика, принципа за оперативна 
съвместимост, както и на 
неутралност при цифровото търсене 
на информация.

Or. de

Изменение 741
Паул Рюбиг

Предложение за регламент
Член 30a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 30a
Прилагане на общите принципи и 
правни норми и по отношение на 
доставчиците на информационни 

услуги
Националните регулаторни органи 
гарантират, че доставчиците на 
информационни услуги спазват 
същите принципи на прозрачност, 
недискриминация и откритост на 
платформите, които включват също 
така опростен начин за смяна на 
доставчика, оперативна 
съвместимост, съобщения „всеки към 
всеки“ (any-to-any), преносимост на 
приложенията и данните, както и 
неутралност на търсенето.

Or. de
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Изменение 742
Ангелика Ниблер

Предложение за регламент
Глава Va (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Глава Va (нова)
Откритост и прозрачност
Член 30а (нов) Прилагане на общите 
принципи за откритост и 
прозрачност по отношение на 
доставчиците на услуги на 
информационното общество
Националните регулаторни органи 
гарантират, че доставчиците на 
услуги на информационното 
общество спазват принципите на 
прозрачност, недискриминация и 
откритост на платформите при 
предоставянето на своите услуги, 
включително улесняване при смяната 
на доставчика, оперативна 
съвместимост, пренос на данни 
„всеки към всеки“ (any-to-any), 
преносимост на приложенията и 
данните, както и неутралност на 
търсенето.

Or. de

Обосновка

От приемането на правната рамка на ЕС (2002 г.) далекосъобщителният пазар се е 
променил значително. Сега той се формира чрез интеграцията на някога отделните 
пазари на доставчиците на традиционни далекосъобщителни услуги и доставчиците 
на интернет услуги. За да се запазят единните права на потребителите, 
разпоредбите за прозрачност или неприкосновеността на личния живот при 
използването на далекосъобщителни услуги, следва правилата за традиционните 
далекосъобщителни услуги да се прилагат и по отношение на услуги, предоставяни от 
доставчици на интернет услуги.
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Изменение 743
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на европейските 
доставчици на електронни 
съобщителни услуги се налагат 
санкции в съответствие с глава II 
съгласно съответните правомощия 
на компетентните национални 
регулаторни органи в държавата 
членка по произход и приемащата 
държава членка.

заличава се

Or. ro

Изменение 744
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2) Правомощието да приема делегирани 
актове, посочено в член 17, параграф 2 и 
член 19, параграф 5, се предоставя на 
Комисията за неопределен срок, 
считано от [датата на влизане в сила на 
настоящата директива].

2) Правомощието да приема делегирани 
актове, посочено в член 17, параграф 2 и 
член 19, параграф 5, се предоставя на 
Комисията за срок от пет години, 
считано от [датата на влизане в сила на 
настоящата директива].

Комисията изготвя доклад относно 
делегирането на правомощия не по-
късно от девет месеца преди 
изтичането на петгодишния срок. 
Делегирането на правомощия се 
продължава мълчаливо за срокове с 
еднаква продължителност, освен ако 
Европейският парламент или 
Съветът не възразят срещу подобно 
продължаване не по-късно от три 
месеца преди изтичането на всеки 
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срок.

Or. ro

Изменение 745
Петра Камереверт

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Правомощието да приема делегирани 
актове по член 17, параграф 2 и член 19, 
параграф 5 се предоставя на Комисията 
за неопределен срок, считано от [датата 
на влизане в сила на настоящия 
регламент].

2. Правомощието да приема делегирани 
актове по член 17, параграф 2, член 19, 
параграф 5 и член 23, параграф 5 се 
предоставя на Комисията за 
неопределен срок, считано от [датата на 
влизане в сила на настоящия регламент].

Or. de

Изменение 746
Петра Камереверт

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 17, параграф 2 и
член 19, параграф 5, може да бъде 
оттеглено по всяко време от 
Европейския парламент или от Съвета. 
С решението за оттегляне се прекратява 
посоченото в него делегиране на 
правомощия. То поражда действие в 
деня след публикуването на решението 
в Официален вестник на Европейския 
съюз или на по-късна, посочена в 
решението дата. То не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.

3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 17, параграф 2, член 19, 
параграф 5 и член 23, параграф 5, може
да бъде оттеглено по всяко време от 
Европейския парламент или от Съвета. 
С решението за оттегляне се прекратява 
посоченото в него делегиране на 
правомощия. То поражда действие в 
деня след публикуването на решението 
в Официален вестник на Европейския 
съюз или на по-късна, посочена в 
решението дата. То не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.
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Or. de

Изменение 747
Петра Камереверт

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Делегиран акт, приет съгласно 
член 17, параграф 2 и член 19, 
параграф 5, влиза в сила единствено ако 
нито Европейският парламент, нито 
Съветът не са представили възражения в 
срок от два месеца след 
нотифицирането на акта до Европейския 
парламент и Съвета или ако преди 
изтичането на този срок и Европейският 
парламент, и Съветът са уведомили 
Комисията, че няма да представят 
възражения. Този срок се удължава с 
два месеца по инициатива на 
Европейския парламент или на Съвета.

5. Делегиран акт, приет съгласно 
член 17, параграф 2, член 19, параграф 5 
и член 23, параграф 5, влиза в сила 
единствено ако нито Европейският 
парламент, нито Съветът не са 
представили възражения в срок от два 
месеца след нотифицирането на акта до 
Европейския парламент и Съвета или 
ако преди изтичането на този срок и 
Европейският парламент, и Съветът са 
уведомили Комисията, че няма да 
представят възражения. Този срок се 
удължава с два месеца по инициатива на 
Европейския парламент или на Съвета.

Or. de

Изменение 748
Пилар дел Кастильо Вера

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1a (нов)
Директива 2002/20/EО
Член 10 – параграф 6a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В член 10 се добавя следният нов 
параграф 6а:
„Националният регулаторен орган 
уведомява ОЕРЕС за всички 
предприети от него мерки по 
параграфи 5 и 6.“
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Or. en

Изменение 749
Джайлс Чичестър

Предложение за регламент
Член 34а (нов)
Директива 2002/19/EО
Член 13 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 34a
Изменения на Директива 2002/19/ЕО

Директива 2002/19/ЕО се изменя, 
както следва:
Член 13, параграф 2а (нов), добавя се 
следният параграф:
Когато национален регулаторен орган 
обмисля дали да наложи или 
поддържа мерки за контрол върху 
цените в съответствие с параграф 1 
за достъп на едро до мрежи от 
следващо поколение, той следва да 
разгледа състоянието на 
конкуренцията на пазара на дребно. 
При наличието на ефективна защита 
срещу дискриминация на ниво пазар 
на едро, както и на доказуеми 
ограничения върху цените, 
произтичащи от основана на 
инфраструктура конкуренция от 
страна на конкурентни стационарни 
линии или безжични мрежи от 
следващо поколение, или продукти с 
регулиран достъп в мрежата от 
медни проводници, националният 
регулаторен орган оттегля мерките 
за контрол върху цените за достъп на 
едро за мрежи от следващо 
поколение.

Or. en
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Обосновка

Регулирането на цените може да бъде оправдано само когато крайните ползватели 
трябва да бъдат защитени от монополното ценообразуване, т.е. при наличието на 
така нареченото „постоянно затруднение“, което не е предмет на ценови 
ограничения от конкурентни оферти на дребно, нито от регулирани оферти в друга 
мрежа. Залагането на този принцип в правото на ЕС осигурява така необходимата 
правна сигурност.

Изменение 750
Гунар Хьокмарк, Йенс Роде

Предложение за регламент
Член 34а (нов)
Решение № 243/2012/ЕС
Член 15 

Текст в сила Изменение

Член 34a
Изменения на Решение № 243/2012/ЕС
Трета алинея на член 15 се изменя 
както следва:

„Член 15 „Докладване и преглед

Докладване и преглед До 10 април 2014 г. Комисията докладва 
на Европейския парламент и на Съвета 
относно разработените дейности и 
приетите мерки съгласно настоящото 
решение.

До 10 април 2014 г. Комисията докладва 
на Европейския парламент и на Съвета 
относно разработените дейности и 
приетите мерки съгласно настоящото 
решение.

Държавите членки предоставят на 
Комисията цялата информация, 
необходима за преглед на прилагането 
на настоящото решение.

Държавите членки предоставят на 
Комисията цялата информация, 
необходима за преглед на прилагането 
на настоящото решение.

„До 31 декември 2015 г. Комисията 
извършва преглед на прилагането на 
настоящото решение. Прегледът 
включва:

До 31 декември 2015 г. Комисията 
извършва преглед на прилагането на 
настоящото решение.“

общ график за определяне на 
крайната дата, до която честотни 
ленти, определени за мобилни 
широколентови съобщителни услуги 
на ниво ITU, като например 
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честотни ленти от 700 MHz, 1,5 GHz 
и в диапазона 3,8—4,2 GHz, са 
освободени и хармонизирани за 
използване на мобилни 
широколентови услуги във всички
държави — членки на ЕС, при 
зачитане на резултатите от 
оценката на Европейската комисия в 
съответствие с член 6, параграф 5.“

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:081:0007:0017:bg:PDF)

Изменение 751
Вернер Ланген

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – точка 1a (нова)
Директива 2002/21/ЕО
Член 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) „електронна съобщителна услуга“ 
означава услуга, която се състои в 
пренасянето на сигнали по 
електронни съобщителни мрежи, 
включително далекосъобщителни 
услуги и предавателни услуги в мрежи, 
използвани за разпръскване, както и 
услуги, които правят възможни или 
предоставят съобщителни услуги, но 
изключват услугите, чиято основна 
цел се състои в предлагането на 
медийно съдържание, предавано 
посредством електронни 
съобщителни мрежи и услуги, и 
упражняването на редакторски 
контрол върху него; тя не включва 
услуги на информационното 
общество, както е определено в член 1 
от Директива 98/34/ЕО, които дори 
когато се основават на пренасянето 
на данни в електронни съобщителни 
мрежи, по същество нямат 
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съобщителен характер;

Or. de

Изменение 752
Ангелика Ниблер

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – точка 1a (нова)
Директива 2002/21/ЕО
Член 2 – буква в

Съществуващ текст Изменение

(1а) Член 2, буква в) се изменя, както 
следва:

„в) „електронна съобщителна услуга“ 
означава услуга, осигурявана 
обикновено срещу заплащане, която се 
състои изцяло или главно в пренасянето 
на сигнали по електронни съобщителни 
мрежи, включително 
далекосъобщителни услуги и 
предавателни услуги в мрежи, 
използвани за разпръскване, но 
изключват услугите, осигуряващи или 
упражняващи редакторски контрол 
върху съдържанието, предавано 
посредством електронни съобщителни 
мрежи и услуги; тя не включва услуги 
на информационното общество, както е 
определено в член 1 от 
Директива 98/34/ЕО, които не се 
състоят изцяло или главно в
пренасянето на сигнали по електронни 
съобщителни мрежи;“

„в) „електронна съобщителна услуга“ 
означава услуга, която се състои в 
пренасянето на сигнали по електронни 
съобщителни мрежи, включително 
далекосъобщителни услуги, както и 
услуги, които правят възможни или 
предлагат съобщителни услуги, и
предавателни услуги в мрежи, 
използвани за разпръскване, но 
изключват услугите, чиято основна цел 
се състои в предлагането на медийно 
съдържание под редакторски контрол 
на доставчика по електронни 
съобщителни мрежи и услуги; тя не 
включва услуги на информационното 
общество, както е определено в член 1 
от Директива 98/34/ЕО, които дори 
когато се основават на пренасянето на 
сигнали по електронни съобщителни 
мрежи, по същество нямат 
съобщителен характер;“

Or. de

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:13:35:32002L0021:BG:PDF

Обосновка

Разширяването на определението на „електронни съобщителни услуги“ е необходимо, 
тъй като определението от 2002 година е остаряло и днес традиционните 
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телекомуникационни оператори и ОТТ (over the top) участници действат на един 
пазар.

Изменение 753
Едит Херцог

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – точка 1a (нова)
Директива 2002/21/EО
Член 2 – буква в) 

Текст в сила Изменение

В член 2 буква в) се изменя, както 
следва:

„електронна съобщителна услуга“ 
означава услуга, осигурявана 
обикновено срещу заплащане, която се 
състои изцяло или главно в пренасянето 
на сигнали по електронни съобщителни 
мрежи, включително 
далекосъобщителни услуги и
предавателни услуги в мрежи, 
използвани за разпръскване, но
изключват услугите, осигуряващи или 
упражняващи редакторски контрол 
върху съдържанието, предавано 
посредством електронни съобщителни 
мрежи и услуги; тя не включва услуги 
на информационното общество, както е 
определено в член 1 от 
Директива 98/34/ЕО, които не се 
състоят изцяло или главно в 
пренасянето на сигнали по електронни 
съобщителни мрежи;“

„електронна съобщителна услуга“ 
означава услуга, която се състои в 
пренасянето на сигнали по електронни 
съобщителни мрежи, включително 
далекосъобщителни услуги,
предавателни услуги в мрежи и 
заместващи услуги, базирани на 
интернет протокол, с помощта на 
платформи за приложения или 
услуги, използвани за разпръскване, но
изключва услугите, осигуряващи
съдържание, предавано посредством 
електронни съобщителни мрежи и 
услуги, или упражняващи 
редакторски контрол върху него; тя не 
включва услуги на информационното 
общество, както е определено в член 1 
от Директива 98/34/ЕО, които не се 
състоят изцяло или главно в 
пренасянето на сигнали по електронни 
съобщителни мрежи, и не предлага 
заместващи ги услуги;“

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0033:0033:EN:PDF)

Обосновка

Since the time of adoption of the EU regulatory framework in 2002 the communications 
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market has significantly changed and is today characterized by the convergence of formerly 
more separated markets of traditional telecommunications services and Internet Protocol 
based services. Migration to all IP will blur the distinction between IP based services and 
telecommunications services. Today, many text, voice or video communication is increasingly 
substituted by software Applications or data platform providers. To preserve basic consumer 
rights, transparency requirements, privacy and to cater for basic security requirements like 
the provision of emergency services, rules established for traditional telecommunications 
services must also apply for these alternative service provisioning. Otherwise, we will leave 
European Citizen increasingly without any basic protection and preserve an imbalance 
between service providers on the electronic communications markets. It is therefore high time 
to extend the scope of application of the framework rules protecting our Citizen to all service 
providers who provide similar services to the consumer.

Изменение 754
Франческо Де Анджелис

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – точка 2 – буква а
Директива 2002/21/EО
Член 7a

Текст, предложен от Комисията Изменение

– а) в параграф 1 първата алинея се 
заменя със следното:

заличава се

“
1. Когато проектомярка от обхвата 
на член 7, параграф 3 цели налагане, 
изменяне или оттегляне на 
задължение на оператор при 
прилагане на член 16 от настоящата 
директива във връзка с член 5 и 
членове 9—13 от Директива 
2002/19/ЕО (Директива за достъпа), и 
член 17 от Директива 2002/22/ЕО 
(Директива за универсалната услуга), 
Комисията може, в рамките на 
периода от един месец, предвиден в 
член 7, параграф 3 от настоящата 
директива, да уведоми съответния 
национален регулаторен орган и 
ОЕРЕС за основанията си да счита, 
че проектомярката ще създаде 
бариера пред единния пазар или 
сериозните си опасения по отношение 
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на нейната съвместимост с правото 
на ЕС, вземайки предвид, в рамките на 
целесъобразното, всяка препоръка,
приета съгласно член 19, параграф 1 
от настоящата директива относно 
хармонизираното прилагане на 
конкретни разпоредби на 
настоящата директива и на 
специалните директиви. В този 
случай, проектът за мярка не се 
приема в продължение на още три 
месеца след уведомлението на 
Комисията.
“

Or. en

Обосновка

За да се предотврати негативното въздействие върху крайните ползватели е 
необходимо да се потвърди компетентността на националните органи по отношение 
на задачата за хармонизиране на прилагането на конкретни разпоредби на тази и 
други специфични директиви.

Изменение 755
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – точка 2 – буква а
Директива 2002/21/EО
Член 7a

Текст, предложен от Комисията Изменение

– а) в параграф 1 първата алинея се 
заменя със следното:

заличава се

“
1. Когато проектомярка от обхвата 
на член 7, параграф 3 цели налагане, 
изменяне или оттегляне на 
задължение на оператор при 
прилагане на член 16 от настоящата 
директива във връзка с член 5 и 
членове 9—13 от Директива 
2002/19/ЕО (Директива за достъпа), и 
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член 17 от Директива 2002/22/ЕО 
(Директива за универсалната услуга), 
Комисията може, в рамките на 
периода от един месец, предвиден в 
член 7, параграф 3 от настоящата 
директива, да уведоми съответния 
национален регулаторен орган и 
ОЕРЕС за основанията си да счита, 
че проектомярката ще създаде 
бариера пред единния пазар или 
сериозните си опасения по отношение 
на нейната съвместимост с правото 
на ЕС, вземайки предвид, в рамките на 
целесъобразното, всяка препоръка,
приета съгласно член 19, параграф 1 
от настоящата директива относно 
хармонизираното прилагане на 
конкретни разпоредби на 
настоящата директива и на 
специалните директиви. В този 
случай, проектът за мярка не се 
приема в продължение на още три 
месеца след уведомлението на 
Комисията.
“

Or. en

Изменение 756
Джайлс Чичестър

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – точка 2 – буква а
Директива 2002/21/EО
Член 7a

Текст, предложен от Комисията Изменение

– а) в параграф 1 първата алинея се 
заменя със следното:

заличава се

“
1. Когато проектомярка от обхвата 
на член 7, параграф 3 цели налагане, 
изменяне или оттегляне на 
задължение на оператор при 
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прилагане на член 16 от настоящата 
директива във връзка с член 5 и 
членове 9—13 от Директива 
2002/19/ЕО (Директива за достъпа), и 
член 17 от Директива 2002/22/ЕО 
(Директива за универсалната услуга), 
Комисията може, в рамките на 
периода от един месец, предвиден в 
член 7, параграф 3 от настоящата 
директива, да уведоми съответния 
национален регулаторен орган и 
ОЕРЕС за основанията си да счита, 
че проектомярката ще създаде 
бариера пред единния пазар или 
сериозните си опасения по отношение 
на нейната съвместимост с правото 
на ЕС, вземайки предвид, в рамките на 
целесъобразното, всяка препоръка,
приета съгласно член 19, параграф 1 
от настоящата директива относно 
хармонизираното прилагане на 
конкретни разпоредби на 
настоящата директива и на 
специалните директиви. В този 
случай, проектът за мярка не се 
приема в продължение на още три 
месеца след уведомлението на 
Комисията.
“

Or. en

Изменение 757
Франческо Де Анджелис

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – точка 3 – буква а
Директива 2002/21/EО
Член 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

– а) следната алинея се вмъква между 
първата и втората алинея на 
параграф 1:

заличава се
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“
При оценката на това дали даден 
пазар притежава характеристики, 
които биха оправдали налагането ex 
ante на регулаторни задължения и 
следователно трябва да бъде включен 
в препоръката, Комисията отчита 
преди всичко необходимостта от 
съгласуваност в регулирането в целия 
ЕС, нуждата да се насърчават 
ефективните инвестиции и иновации 
в интерес на крайните ползватели и 
на общата конкурентоспособност на 
икономиката на ЕС и значението на 
въпросния пазар, наред с други 
фактори, като съществуващата 
основана на инфраструктура 
конкуренция при продажбите на 
дребно, за конкуренцията при цените, 
разнообразието и качеството на 
продуктите, предлагани на крайните 
ползватели. Комисията взема предвид 
всички съответни ограничения, 
породени от конкуренцията, 
независимо дали мрежите, услугите 
или приложенията, които налагат 
такива ограничения се смятат за 
електронни съобщителни мрежи, 
електронни съобщителни услуги или 
други видове услуги или приложения, 
които са сравними от гледна точка 
на крайния ползвател, за да определи 
дали като цяло в ЕС или в значителна 
част от него следните три критерия 
са изпълнени кумулативно:
а) наличие на сериозни и трайни 
структурни, правни или регулаторни 
бариери за навлизане на пазара;
б) структурата на пазара не
предразполага към ефективна 
конкуренция в съответния времеви 
хоризонт, предвид състоянието на 
основаната на инфраструктура 
конкуренция и другите видове 
конкуренция, които стоят зад 
бариерата пред навлизането на даден 
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пазар;
в) конкурентното право само по себе 
си не е достатъчно, за да бъде 
неутрализирана констатираната 
пазарна неефективност.
“

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 758
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – точка 3 – буква а
Директива 2002/21/EО
Член 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

– а) следната алинея се вмъква между 
първата и втората алинея на 
параграф 1:

заличава се

“
При оценката на това дали даден 
пазар притежава характеристики, 
които биха оправдали налагането ex 
ante на регулаторни задължения и 
следователно трябва да бъде включен 
в препоръката, Комисията отчита 
преди всичко необходимостта от 
съгласуваност в регулирането в целия 
ЕС, нуждата да се насърчават 
ефективните инвестиции и иновации 
в интерес на крайните ползватели и 
на общата конкурентоспособност на 
икономиката на ЕС и значението на 
въпросния пазар, наред с други 
фактори, като съществуващата 
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основана на инфраструктура 
конкуренция при продажбите на 
дребно, за конкуренцията при цените, 
разнообразието и качеството на 
продуктите, предлагани на крайните 
ползватели. Комисията взема предвид 
всички съответни ограничения, 
породени от конкуренцията, 
независимо дали мрежите, услугите 
или приложенията, които налагат 
такива ограничения се смятат за 
електронни съобщителни мрежи, 
електронни съобщителни услуги или 
други видове услуги или приложения, 
които са сравними от гледна точка 
на крайния ползвател, за да определи 
дали като цяло в ЕС или в значителна 
част от него следните три критерия 
са изпълнени кумулативно:
а) наличие на сериозни и трайни 
структурни, правни или регулаторни 
бариери за навлизане на пазара;
б) структурата на пазара не 
предразполага към ефективна 
конкуренция в съответния времеви 
хоризонт, предвид състоянието на 
основаната на инфраструктура 
конкуренция и другите видове 
конкуренция, които стоят зад 
бариерата пред навлизането на даден 
пазар;
в) конкурентното право само по себе 
си не е достатъчно, за да бъде 
неутрализирана констатираната 
пазарна неефективност.
“

Or. en

Изменение 759
Джайлс Чичестър

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – точка 3 – буква а
Директива 2002/21/EО
Член 15
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Текст, предложен от Комисията Изменение

– а) следната алинея се вмъква между 
първата и втората алинея на 
параграф 1:

заличава се

„
При оценката на това дали даден 
пазар притежава характеристики, 
които биха оправдали налагането ex 
ante на регулаторни задължения и 
следователно трябва да бъде включен 
в препоръката, Комисията отчита 
преди всичко необходимостта от 
съгласуваност в регулирането в целия 
ЕС, нуждата да се насърчават 
ефективните инвестиции и иновации 
в интерес на крайните ползватели и 
на общата конкурентоспособност на 
икономиката на ЕС и значението на 
въпросния пазар, наред с други 
фактори, като съществуващата 
основана на инфраструктура 
конкуренция при продажбите на 
дребно, за конкуренцията при цените, 
разнообразието и качеството на 
продуктите, предлагани на крайните 
ползватели. Комисията взема предвид 
всички съответни ограничения, 
породени от конкуренцията, 
независимо дали мрежите, услугите 
или приложенията, които налагат 
такива ограничения се смятат за 
електронни съобщителни мрежи, 
електронни съобщителни услуги или 
други видове услуги или приложения, 
които са сравними от гледна точка 
на крайния ползвател, за да определи 
дали като цяло в ЕС или в значителна 
част от него следните три критерия 
са изпълнени кумулативно:
а) наличие на сериозни и трайни 
структурни, правни или регулаторни 
бариери за навлизане на пазара;
б) структурата на пазара не 
предразполага към ефективна 
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конкуренция в съответния времеви 
хоризонт, предвид състоянието на 
основаната на инфраструктура 
конкуренция и другите видове 
конкуренция, които стоят зад 
бариерата пред навлизането на даден 
пазар;
в) конкурентното право само по себе 
си не е достатъчно, за да бъде 
неутрализирана констатираната 
пазарна неефективност.
“

Or. en

Изменение 760
Катрин Тротман

Предложение за регламент
Член 37 – точка 1
Регламент (ЕО) № 531/2012
Член 1 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

1) В член 1, параграф 1, се добавя 
следната трета алинея:

заличава се

„
Настоящият регламент се прилага 
само по отношение на роуминг 
услугите, предоставяни в ЕС на 
крайни ползватели, чиито местен 
доставчик е доставчик на 
обществени електронни 
съобщителни услуги в дадена държава 
членка.
“

Or. en

Изменение 761
Жан-Пиер Оди
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Предложение за регламент
Член 37 – точка 1
Регламент (ЕО) № 531/2012 
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент се прилага само 
по отношение на роуминг услугите, 
предоставяни в ЕС на крайни 
ползватели, чиито местен доставчик е 
доставчик на обществени електронни 
съобщителни услуги в дадена държава 
членка.

Настоящият регламент се прилага само 
по отношение на регулираните
роуминг услуги, предоставяни в ЕС на 
крайни ползватели, чийто местен 
доставчик е доставчик на обществени 
електронни съобщителни услуги в 
дадена държава членка

Or. en

Изменение 762
Катрин Тротман

Предложение за регламент
Член 37 – точка 2
Регламент (ЕО) № 531/2012
Член 2 – параграф 2 – буква р (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2) В член 2, параграф 2 се добавя 
следната буква р):

заличава се

„
р) „двустранни или многостранни 
споразумения за роуминг“ означава 
едно или повече търговски или 
технически споразумения между 
доставчици на роуминг, които 
позволяват виртуалното разширяване 
на покритието на местната 
мрежата и устойчивото 
предоставяне от всеки доставчик на 
роуминг на регулирани роуминг услуги
на дребно на цените, на които 
предлагат местни мобилни 
съобщителни услуги.
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“

Or. en

Изменение 763
Катрин Тротман

Предложение за регламент
Член 37 – точка 3
Регламент (ЕО) № 531/2012
Член 4 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

3) В член 4 се добавя следният 
параграф 7:

заличава се

„
7. Настоящият член не се прилага за 
доставчиците на роуминг, които 
предоставят регулирани роуминг 
услуги на дребно в съответствие с 
член 4а.
“

Or. en

Изменение 764
Херберт Ройл

Предложение за регламент
Член 37 – точка 3
Регламент (ЕС) № 531/2012
Член 4 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Настоящият член не се прилага за 
доставчиците на роуминг, които 
предоставят регулирани роуминг 
услуги на дребно в съответствие с 
член 4а.

7. Прилагането на настоящия член се 
преустановява с премахването на 
таксите за роуминг.
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Or. de

Изменение 765
Юрген Кройцман

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият член не се прилага за 
доставчиците на роуминг, които 
предоставят регулирани роуминг 
услуги на дребно в съответствие с 
член 4а.

Настоящият член се прилага до 30 юни 
2016 г.

Or. en

Обосновка

С предложението на Комисията отделната продажба на роуминг услуги в Европа на 
практика беше възпрепятствана поради настъпилата несигурност на пазара до 
момента на приемане на предложението. В контекста на премахването на таксите 
за роуминг, предложено от докладчика, съоръженията за отделяне вече не се 
използват, ето защо от доставчиците не следва да се изисква да продължат да 
заделят ресурси за тази цел.

Изменение 766
Катрин Тротман

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. en
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Изменение 767
Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 531/2012
Член 4a

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. en

Изменение 768
Джайлс Чичестър

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият член се прилага за
доставчиците на роуминг, които:

1. Доставчиците на роуминг имат 
право да ограничат ползването на 
регулирани роуминг услуги на дребно 
до цените на националните услуги,
въз основа на критерии за разумно 
ползване. Критерият за разумно 
ползване се прилага по начин, който 
позволява на самите потребители, 
ползващи различни местни пакетни 
услуги на дребно на въпросния 
доставчик на роуминг, без 
притеснение да запазят типичния за 
тях модел на потребление, свързан 
със съответните им местни пакетни 
услуги на дребно, когато пътуват в 
ЕС. Доставчик на роуминг, който се 
възползва от тази възможност, 
разпространява в съответствие с 
член 26, параграф 1, буква б) от 
Регламент ХХХ/2014 г. и включва в 
своите договори, в съответствие с 
член 26, параграф 1, букви б) и в) от 



PE526.176v01-00 184/240 AM\1013978BG.doc

BG

същия регламент, подробна 
информация как се прилага 
критерият за разумно ползване в 
сравнение с основното 
ценообразуване, обем или други 
параметри на въпросната пакетна 
услуга на дребно.
2. До 31 декември 2014 г. ОЕРЕС, след 
консултации със заинтересованите 
страни и в тясно сътрудничество с 
Комисията, установява общи насоки 
за прилагането на критерии за 
разумно ползване в договорите за 
услуги на дребно, предоставяни от 
доставчици на роуминг, които се 
възползват от настоящия член. 
ОЕРЕС разработва тези насоки 
предвид поставената в параграф 1 
обща цел и отчита по-специално 
развитието на ценообразуването и 
моделите на потребление в 
държавите членки; степента на 
сближаване на ценовите нива на 
местните услуги в рамките на ЕС; 
всяко забележимо въздействие на 
роуминга на цените на местните 
услуги върху изменението на тези 
цени, както и промените в цените за 
роуминг на едро за небалансиран 
трафик между доставчиците на 
роуминг.
3. Компетентният национален 
регулаторен орган наблюдава и 
контролира прилагането на 
критериите за разумно ползване, 
отчитайки в максимална степен 
насоките на ОЕРЕС, и гарантира, че 
не се предявяват необосновани 
изисквания. 

Or. en

Изменение 769
Силвия-Адриана Цикъу
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Предложение за регламент
Член 37 – точка 4
Регламент (ЕО) № 531/2012
Член 4a – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Параграфи 1, 6 и 7 се прилагат, без да 
се засяга възможността доставчик на 
роуминг да ограничи ползването на 
регулирани роуминг услуги на дребно 
на цените на национални услуги въз 
основа на критерии за разумно 
ползване. Критерият за разумно 
ползване се прилага по начин, който 
позволява на потребителите, 
ползващи различни местни пакетни 
услуги на дребно на въпросния 
доставчик на роуминг, без 
притеснение да запазят типичния за 
тях модел на потребление, свързан 
със съответните им местни пакетни 
услуги на дребно, когато пътуват в 
ЕС. Доставчик на роуминг, който се 
възползва от тази възможност, 
разпространява в съответствие с 
член 25, параграф 1, буква б) от 
Регламент ХХХ/2014 г. и включва в 
своите договори, в съответствие с 
член 26, параграф 1, букви б) и в) от 
същия регламент, подробна 
информация с количествени 
показатели как се прилага критерият 
за разумно ползване в сравнение с 
основното ценообразуване, обем или 
други параметри на въпросната 
пакетна услуга на дребно.

заличава се

Or. ro

Изменение 770
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за регламент
Член 37 – точка 4
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Регламент (ЕО) № 531/2012
Член 4a – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

До 31 декември 2014 г. ОЕРЕС, след 
консултации със заинтересованите 
страни и в тясно сътрудничество с 
Комисията, установява общи насоки 
за прилагането на критерии за 
разумно ползване в договорите за 
услуги на дребно, предоставяни от 
доставчици на роуминг, които се 
възползват от настоящия член.
ОЕРЕС разработва тези насоки
предвид поставената обща цел, 
посочена в първа алинея, и отчита по-
специално развитието на 
ценообразуването и моделите на 
потребление в държавите членки; 
степента на сближаване на ценовите 
нива на местните услуги в рамките на 
ЕС; всяко забележимо въздействие на 
роуминга на цените на местните услуги 
върху изменението на тези цени, както и 
промените в цените за роуминг на едро 
за небалансиран трафик между 
доставчиците на роуминг.

ОЕРЕС разработва тези насоки 
предвид поставената обща цел, 
посочена в първа алинея, и отчита по-
специално развитието на 
ценообразуването и моделите на 
потребление в държавите членки; 
степента на сближаване на ценовите 
нива на местните услуги в рамките на 
ЕС; всяко забележимо въздействие на 
роуминга на цените на местните услуги 
върху изменението на тези цени, както и 
промените в цените за роуминг на едро 
за небалансиран трафик между 
доставчиците на роуминг.

Or. ro

Изменение 771
Херберт Ройл

Предложение за регламент
Член 37 – точка 4
Регламент (ЕО) № 531/2012
Член 6a

Текст, предложен от Комисията Изменение

До 31 декември 2014 г. ОЕРЕС, след 
консултации със заинтересованите 
страни и в тясно сътрудничество с 
Комисията, установява общи насоки за 
прилагането на критерии за разумно 

До 31 декември 2016 г. ОЕРЕС, след 
консултации със заинтересованите 
страни и в тясно сътрудничество с 
Комисията, установява общи насоки за 
прилагането на критерии за разумно 
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ползване в договорите за услуги на 
дребно, предоставяни от доставчици на 
роуминг, които се възползват от 
настоящия член. ОЕРЕС разработва тези 
насоки предвид поставената обща цел, 
посочена в първа алинея, и отчита по-
специално развитието на 
ценообразуването и моделите на 
потребление в държавите членки; 
степента на сближаване на ценовите 
нива на местните услуги в рамките на 
ЕС; всяко забележимо въздействие на 
роуминга на цените на местните услуги 
върху изменението на тези цени, както и 
промените в цените за роуминг на едро 
за небалансиран трафик между 
доставчиците на роуминг.

ползване в договорите за услуги на 
дребно, предоставяни от доставчици на 
роуминг, които се възползват от 
настоящия член. ОЕРЕС разработва тези 
насоки предвид поставената обща цел, 
посочена в първа алинея, и отчита по-
специално развитието на 
ценообразуването и моделите на 
потребление в държавите членки; 
степента на сближаване на ценовите 
нива на местните услуги в рамките на 
ЕС; всяко забележимо въздействие на 
роуминга на цените на местните услуги 
върху изменението на тези цени, както и 
промените в цените за роуминг на едро 
за небалансиран трафик между 
доставчиците на роуминг.

Or. de

Изменение 772
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за регламент
Член 37 – точка 4
Регламент (ЕО) № 531/2012
Член 4a – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентният национален регулаторен 
орган наблюдава и контролира 
прилагането на критериите за 
разумно ползване, отчитайки в 
максимална степен общите насоки на 
ОЕРЕС, и гарантира, че не се 
предявяват необосновани изисквания.

Компетентният национален регулаторен 
орган гарантира, че не се предявяват 
необосновани изисквания.

Or. ro

Изменение 773
Херберт Ройл

Предложение за регламент
Член 37 – точка 3a (нова)
Регламент (ЕО) № 531/2012
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Член 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a) В член 5 се добавя следният 
параграф 7:
7. Прилагането на настоящия член се 
преустановява с премахването на 
таксите за роуминг.

Or. de

Изменение 774
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 37 – точка 3а (нова)
Регламент (ЕО) № 531/2012
Член 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а) В член 5 се добавя следният 
параграф 7:
7. Настоящият член се прилага до 
30 юни 2016 г.

Or. en

Обосновка

С предложението на Комисията отделната продажба на роуминг услуги в Европа на 
практика беше възпрепятствана поради настъпилата несигурност на пазара до 
момента на приемане на предложението. В контекста на премахването на таксите 
за роуминг, предложено от докладчика, съоръженията за отделяне вече не се 
използват, ето защо от доставчиците не следва да се изисква да продължат да 
заделят ресурси за тази цел.

Изменение 775
Катрин Тротман, Димитриос Друцас

Предложение за регламент
Член 37 – точка 4а (нова)
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Регламент (ЕО) № 531/2012
Член 6а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a) Добавя се следният член:
Член 6a
Премахване на таксите за крайните 
потребители
Считано от 1 юли 2016 г. 
доставчиците на роуминг не налагат 
на клиенти на роуминг никаква 
допълнителна такса, в сравнение с 
таксите за мобилни съобщителни 
услуги на местно равнище, в която и 
да е държава членка, за каквото и да 
било регулирано входящо или 
изходящо роуминг повикване, за 
каквото и да било 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.
С цел предотвратяване на 
неограниченото ползване на роуминг 
услуги на дребно на национални 
ценови нива и оттук — на всеки 
ефект с обратно действие, който 
може да окаже влияние върху цените, 
прилагани за всички клиенти, 
включително онези, които не 
използват роуминг услуги, 
доставчиците следва да имат право 
да прилагат в своите пакети за 
крайни ползватели клауза за 
справедливо ползване, която включва 
не повече от 5 седмици годишно.
До декември 2015 г. Комисията, след 
публични консултации и след искане 
на становище от ОЕРЕС и 
съобразяване с него във възможно най-
голяма степен, установява общи 
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насоки за прилагането на разумни 
цени на дребно, когато клиент 
надвишава тази клауза за справедливо 
ползване. Във всеки случай тези цени 
не трябва да надвишават 
възстановяването на разходите за 
предоставяне на такива услуги.

Or. en

Изменение 776
Йенс Роде, Фил Бениън, Катрин Биърдър, Фиона Хол, Бил Нютън Дън, Сара 
Лъдфорд, Ребека Тейлър, Едуард Макмилан-Скот, Джордж Лайън, Греъм Уотсън, 
Андрю Дъф, Юдит А. Меркис

Предложение за регламент
Член 37 – точка 3а (нова)
Регламент (ЕО) № 531/2012
Член 6a

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а) В член 37, точка 4 (нова) се добавя 
следният член:
Член 6a
Премахване на таксите за роуминг за 
крайните потребители
Считано от 1 юли 2015 г. 
доставчиците на роуминг не налагат 
никаква допълнителна такса, в 
сравнение с таксите за мобилни 
съобщителни услуги на местно 
равнище, на клиенти на роуминг за 
каквото и да било регулирано входящо 
или изходящо роуминг повикване, за 
каквото и да било 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.
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Or. en

Обосновка

This amendment brings the abolishment of the roaming surcharges in line with the European 
Parliament`s resolution of 12 September 2013 on "the Digital Agenda for Growth, Mobility 
and Employment: time to move up a gear", in which the European Parliament calls for the 
abolishment of roaming in 2015.By including MMS messages in this provision we address 
unexpectedly high bills as an emerging issue (often the consumer thinks they have sent an 
SMS but it is actually an MMS for which separate charges apply). As this article very 
specifically refers to the individual types of services offered, the inclusion of wording “or any 
general charge to enable the terminal equipment or service to be used abroad” seeks to 
prevent the introduction of more general charges for, e.g. ‘enabling the phone to be used 
abroad’ (some operators require consumers to contact them before they will enable roaming 
on handsets).

Изменение 777
Гунар Хьокмарк

Предложение за регламент
Член 37 – точка 4
Регламент (ЕО) № 531/2012
Член 6a

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 31 декември 2015 г. ОЕРЕС, след 
консултации със заинтересованите 
страни и в тясно сътрудничество с 
Комисията, установява общи насоки 
за прилагане от доставчици на 
роуминг на критерии за разумно 
ползване. ОЕРЕС отчита по-
специално развитието на 
ценообразуването и моделите на 
потребление в държавите членки; 
степента на сближаване на ценовите 
нива на местните услуги в рамките 
на ЕС; всяко забележимо въздействие 
на роуминга, който е на цените на 
местните услуги, върху изменението 
на тези цени, както и промените в 
действителните цени за роуминг на 
едро за небалансиран трафик между 
доставчиците на роуминг от 
различен мащаб.
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Or. en

Изменение 778
Джайлс Чичестър

Предложение за регламент
Член 37 – точка 4
Регламент (ЕО) № 531/2012
Член 6a

Текст, предложен от Комисията Изменение

Считано от 1 юли 2016 г. 
доставчиците на роуминг не налагат 
на клиенти на роуминг никаква 
допълнителна такса, в сравнение с 
таксите за мобилни съобщителни 
услуги на местно равнище, за каквото 
и да било регулирано входящо или 
изходящо роуминг повикване, за 
каквото и да било 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

Обосновка

БЕЛЕЖКА: MMS са включени с цел избягване на ситуация, при която операторите 
имаха възможност да прилагат допълнителна такса за MMS по време на роуминг.

Изменение 779
Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн

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

4а) Член 7 се заменя със следното:
„Член 7 „Член 7

Цени на едро за осъществяване на 
регулирани роуминг повиквания

Цени на едро за осъществяване на 
регулирани роуминг повиквания

1. Считано от 1 юли 2012 г., средната 
цена на едро, която операторът на 
посетена мрежа може да начисли на 
доставчика на роуминг на клиента за 
предоставянето на регулирано роуминг 
повикване, генерирано в тази посетена 
мрежа, включваща, inter alia, разходите 
по генериране, транзитиране и 
терминиране на повикването, не 
превишава 0,14 EUR на минута.

1. Считано от 1 юли 2014 г., средната 
цена на едро, която операторът на 
посетена мрежа може да начисли на 
доставчика на роуминг на клиента за 
предоставянето на регулирано роуминг 
повикване, генерирано в тази посетена 
мрежа, включваща, inter alia, разходите 
по генериране, транзитиране и 
терминиране на повикването, не 
превишава 0,05 EUR на минута.

2. Средната цена на едро, посочена в 
параграф 1, се прилага между всеки два 
оператора и се изчислява за период от 
12 месеца или за всякакъв по-кратък 
период, оставащ до края на периода на 
прилагане на максималната средна цена 
на едро, посочена в настоящия 
параграф, или преди 30 юни 2022 г. 
Максималната средна цена на едро се 
понижава до 0,10 EUR на 1 юли 2013 г. 
и до 0,05 EUR на 1 юли 2014 г., и остава 
0,05 EUR до 30 юни 2022 г., без да се 
засягат разпоредбите на член 19.

2. Средната цена на едро, посочена в 
параграф 1, се прилага между всеки два 
оператора и се изчислява за период от 
12 месеца или за всякакъв по-кратък 
период, оставащ до края на периода на 
прилагане на максималната средна цена 
на едро, посочена в настоящия 
параграф, или преди 30 юни 2022 г. 
Максималната средна цена на едро се 
понижава до 0,01 EUR на 1 юли 2016 г. 
и остава на това равнище до 30 юни 
2022 г.

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

3. Цените за терминиране в мобилна 
мрежа за гласови повиквания в 
роуминг не надвишават 0,005 EUR 
считано от 1 юли 2016 г. и остават 
на това равнище до 30 юни 2022 г.
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4. Средната цена на едро, посочена в 
параграф 1, се изчислява, като се 
разделят получените общи приходи от 
роуминг на едро на общия брой минути 
роуминг на едро, реално използвани от 
съответния оператор за предоставянето 
на роуминг повиквания на едро в 
рамките на Съюза за съответния период, 
изчислено на база секунда, коригирано 
така, че да се вземе предвид 
възможността за оператора на 
посетената мрежа да прилага 
първоначален минимален период на 
таксуване, който не надвишава 
30 секунди.“

Or. en

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

Обосновка

В редица държави членки средната цена за крайни ползватели за повиквания в 
рамките на националната мрежа е под 0,05 EUR. Запазването на цената на едро за 
гласови повиквания в роуминг на настоящото равнище от 0,05 EUR след 1 юли 2016 г., 
когато операторите ще са задължени да таксуват потребителите в роуминг по 
национални тарифи, би довело до сериозни изкривявания на пазара. Следователно 
цените на едро за гласови повиквания следва допълнително да бъдат намалени, за да 
се създадат условия за по-голяма конкуренция. Цените за терминиране в мобилна 
мрежа за роуминг следва да бъдат намалени, за да се избегнат изкривявания на 
пазара.

Изменение 780
Йенс Роде

Предложение за регламент
Член 37 – точка 4а (нова)
Регламент (ЕО) № 531/2012
Член 7 – параграфи 1 и 2

Текст в сила Изменение

4а) В член 7 параграфи 1 и 2 се 
заменят със следния текст:

„1. Считано от 1 юли 2012 г., средната „1. Средната цена на едро, която 
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цена на едро, която операторът на 
посетена мрежа може да начисли на 
доставчика на роуминг на клиента за 
предоставянето на регулирано роуминг 
повикване, генерирано в тази посетена 
мрежа, включваща, inter alia, разходите 
по генериране, транзитиране и 
терминиране на повикването, не 
превишава 0,14 EUR на минута.

операторът на посетена мрежа може да 
начисли на доставчика на роуминг на 
клиента за предоставянето на 
регулирано роуминг повикване, 
генерирано в тази посетена мрежа, 
включваща, inter alia, разходите по 
генериране, транзитиране и 
терминиране на повикването, не 
превишава границите, определени в 
параграф 2.

2. Средната цена на едро, посочена в 
параграф 1, се прилага между всеки два 
оператора и се изчислява за период от 
12 месеца или за всякакъв по-кратък 
период, оставащ до края на периода на 
прилагане на максималната средна цена 
на едро, посочена в настоящия 
параграф, или преди 30 юни 2022 г. 
Максималната средна цена на едро се 
понижава до 0,10 EUR на 1 юли 2013 г. 
и до 0,05 EUR на 1 юли 2014 г., и 
остава 0,05 EUR до 30 юни 2022 г., без 
да се засягат разпоредбите на член 
19.“

2. Средната цена на едро, посочена в 
параграф 1, се прилага между всеки два 
оператора и се изчислява за период от 
12 месеца или за всякакъв по-кратък 
период, оставащ до края на периода на 
прилагане на максималната средна цена 
на едро, посочена в настоящия 
параграф, или преди 30 юни 2022 г. 
Максималната средна цена на едро не 
превишава 0,10 EUR на 1 юли 2013 г. и 
се понижава до 0,03 EUR на 1 юли 
2014 г., до 0,02 EUR на 1 юли 2015 г. и 
до 0,01 EUR на 1 юли 2016 г.“

Or. en

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

Обосновка

Without creating a wholesale market in which the smaller players can compete, new 
legislation could distort competition and lead to the eviction of smaller and dynamic players 
from the market for international roaming. This amendments reduces wholesale roaming caps 
to a level which enables each provider who so wishes to offer retail services including ‘roam 
like at home’ in the short term. In addition, maximum wholesale charges are reduced in line 
with cost reductions, while leaving a reasonable margin in relation to capped retail charges 
to encourage market entry. This will enable market-led development of retail offers, and is 
certain to achieve the policy objective of putting an end to retail roaming tariffs by 2015, by 
enabling all providers to supply ‘roam like at home’ to mobile user. The levels of the revised 
wholesale roaming caps put forward are not below cost, as is evidenced by: (i) existing retail 
offers on domestic markets, (ii) existing domestic MVNO access offers and agreements, and 
(iii) a small number of bilateral wholesale roaming agreements between mobile network 
operators. Furthermore, the September BEREC benchmark report, which analyzed the 
average EU roaming retail and wholesale rates for the first quarter of 2013, indicated the 
following margins:• Voice a) retail: 0.324 cents per minute, b) wholesale: 0.113 cents per 
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minute.• SMS a) retail:0.084 cents per SMS, b) wholesale: 0.025 cents per SMS.• Data a) 
retail:0.482 cents per MB, b) wholesale:0.069 cents per MB. These numbers therefore 
demonstrate margins of 286% for voice, 336% for SMS and 698% for data.

Изменение 781
Гунар Хьокмарк

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7a
1. Достъп до роуминг на едро 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; което 
създава равнопоставени условия на 
конкуренция за всички оператори на 
пазара.

Or. en

Изменение 782
Гунар Хьокмарк

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Операторите имат право на достъп 
до други мрежи при същите цени и 
условия за търговия на едро, на които 
те предлагат достъп до своите 
собствени мрежи на други оператори, 
освен ако националните регулатори 
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или ОЕРЕС не ги считат за нелоялни 
ценови условия, които водят до 
нарушаване на конкуренцията.

Or. en

Изменение 783
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Член 37 – точка 4а (нова)
Регламент (ЕО) № 531/2012
Член 6а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a) Добавя се следният член:
Член 6a
Премахване на допълнителните 
такси за роуминг за крайните 
ползватели
1. Считано от 1 юли 2016 г. роуминг 
доставчиците няма да налагат 
никаква допълнителна такса в 
сравнение с таксите за мобилни 
съобщителни услуги на местно 
равнище върху клиенти в роуминг за 
каквото и да било регулирано входящо 
или изходящо роуминг повикване, за 
каквото и да било изходящо SMS 
съобщение или за ползването на 
каквито и да било регулирани услуги, 
свързани с роуминг на данни, без с 
това да се засягат мерките, 
предприети за предотвратяване на 
аномално или измамно ползване.“
2. Параграф 1 се прилага, без да се 
засяга възможността доставчик на 
роуминг да ограничи ползването на 
регулирани роуминг услуги на дребно 
на цените на национални услуги въз 
основа на критерии за разумно 
ползване. Доставчиците на роуминг 
услуги публикуват и включат в своите 
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договори подробна количествена 
информация за това как се прилага 
критерият за разумни лимити на 
потребление, като посочват 
основните цени, обеми или други 
параметри на въпросния пакет на 
дребно.
3. Доставчиците на роуминг могат да 
предлагат на своите клиенти 
възможността да изберат 
съзнателно да се откажат от 
ползване на приложимата вътрешна 
цена за регулирани роуминг услуги в 
замяна на други предимства, 
предлагани от този доставчик. В 
такива случаи доставчикът на 
роуминг припомня на тези крайни 
ползватели от какво конкретно няма 
да се възползват при роуминг. 
Националните регулаторни органи 
следят по-специално дали 
доставчикът на роуминг, който се 
възползва от настоящия член, 
прилага търговски похвати, с които 
практически се заобикаля 
стандартният режим.
До 31 декември 2015 г. ОЕРЕС, след 
консултации със заинтересованите 
страни, оценява рисковете от измама 
и арбитраж между регулираните 
роуминг услуги на вътрешните ценови 
равнища и първоначалните вътрешни 
услуги и установява общи насоки за 
прилагането на критерии за разумно 
ползване в договорите за услуги на 
дребно, предоставяни от доставчици 
на роуминг. Компетентният 
национален регулаторен орган 
наблюдава и контролира прилагането 
на критериите за разумно ползване, 
отчитайки в максимална степен 
общите насоки на ОЕРЕС, и 
гарантира, че не се предявяват 
необосновани изисквания.

Or. en
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Изменение 784
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 37 – точка 4а (нова)
Регламент (ЕО) № 531/2012
Член 6а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а) Добавя се следният член:
Премахване на допълнителните 
такси за роуминг за крайните 
ползватели
„1. Считано от 1 юли 2016 г., роуминг 
доставчиците няма да налагат върху 
клиенти в роуминг никаква 
допълнителна такса, в сравнение с 
таксите за мобилни съобщителни 
услуги на местно равнище, за каквото 
и да било регулирано входящо или 
изходящо роуминг повикване, за 
каквото и да било изходящо SMS 
съобщение или за ползването на 
каквито и да било регулирани услуги, 
свързани с роуминг на данни, без с 
това да се засягат мерките, 
предприети за предотвратяване на 
аномално или измамно ползване.“
2. Параграф 1 се прилага, без да се 
засяга възможността доставчик на 
роуминг да ограничи ползването на 
регулирани роуминг услуги на дребно 
на цените на национални услуги, въз 
основа на критерии за разумно 
ползване. Доставчиците на роуминг 
услуги публикуват и включат в своите 
договори подробна количествена 
информация за това как се прилага 
критерият за разумни лимити на 
потребление, като посочват 
основните цени, обеми или други 
параметри на въпросния пакет на 
дребно.
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3. До 31 декември 2016 г. ОЕРЕС, след 
консултации със заинтересованите 
страни, оценява рисковете от 
злоупотреби и арбитраж между 
регулираните роуминг услуги на 
вътрешните ценови равнища и 
вътрешните услуги в приемащата 
държава и установява общи насоки за 
прилагането на критерии за разумно 
ползване в договорите за услуги на 
дребно, предоставяни от доставчици 
на роуминг. Компетентният 
национален регулаторен орган 
наблюдава и контролира прилагането 
на критериите за разумно ползване, 
отчитайки в максимална степен 
общите насоки на ОЕРЕС.“

Or. en

Обосновка

Предлага се цените за роуминг на дребно да бъдат премахнати от юли 2016 г. 
нататък. За да се създаде възможност за това обаче ОЕРЕС следва да приеме насоки 
относно мерки за предотвратяване на последици като злоупотреби и арбитраж, 
които в противен случай могат да окажат неблагоприятно въздействие върху 
вътрешните пазари и стимулирането на инвестициите.

Изменение 785
Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн

Предложение за регламент
Член 37 – точка 4б (нова)
Регламент (ЕО) № 531/2012
Член 8

Текст в сила Изменение

4б) Член 8 се заменя със следното:
„Член 8 „Член 8

Цени на дребно за регулирани роуминг 
повиквания

Цени на дребно за регулирани роуминг 
повиквания

Считано от 1 юли 2013 г. цената на 
дребно (без ДДС) по евротарифата за 
гласова телефония, която доставчик на 

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

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

Or. en

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

Изменение 786
Херберт Ройл

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Считано от 1 юли 2013 г. цената на 
дребно (без ДДС) по евротарифата за 
гласова телефония, която доставчик 
на роуминг може да начислява на 
своите ползващи роуминг клиенти за 
свързване на регулирано роуминг 
повикване, може да е различна за 

заличава се
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всяко роуминг повикване, но не 
надвишава 0,24 EUR на минута за 
всяко изходящо повикване или 
0,07 EUR на минута за всяко входящо 
повикване. Максималната цена на 
дребно за изходящи повиквания се 
понижава до 0,19 EUR от 1 юли 
2014 г. От 1 юли 2014 г. доставчиците 
на роуминг не таксуват входящите 
повиквания за своите клиенти в 
роуминг, без да се засягат мерките, 
взети за предотвратяване на 
неправилни или измамнически 
практики. Без да се засяга член 19, 
максималните цени на дребно по 
евротарифата за гласова телефония 
се запазват до 30 юни 2017 г.

Or. de

Изменение 787
Йенс Роде

Предложение за регламент
Член 37 – точка 5а (нова)
Регламент (ЕО) № 531/2012
Член 9 – параграф 1

Текст в сила Изменение

5a) В член 9 параграф 1 се заменя със 
следното:

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

„1. Считано от 1 юли 2013 г. средната 
цена на едро, която операторът на 
посетена мрежа може да начисли за 
предоставянето на регулирано SMS 
съобщение при роуминг, генерирано в 
тази посетена мрежа, не превишава 
0,02 EUR на SMS съобщение. 
Максималната средна цена на едро се 
понижава на 0,01 EUR на 1 юли, на
0,0075 EUR на 1 юли 2015 г. и на 
0,005 EUR на 1 юли 2016 г.“
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Or. en

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

Обосновка

Without creating a wholesale market in which the smaller players can compete, new 
legislation could distort competition and lead to the eviction of smaller and dynamic players 
from the market for international roaming. This amendments reduces wholesale roaming caps 
to a level which enables each provider who so wishes to offer retail services including ‘roam 
like at home’ in the short term. In addition, maximum wholesale charges are reduced in line 
with cost reductions, while leaving a reasonable margin in relation to capped retail charges 
to encourage market entry. This will enable market-led development of retail offers, and is 
certain to achieve the policy objective of putting an end to retail roaming tariffs by 2015, by 
enabling all providers to supply ‘roam like at home’ to mobile user. The levels of the revised 
wholesale roaming caps put forward are not below cost, as is evidenced by: (i) existing retail 
offers on domestic markets, (ii) existing domestic MVNO access offers and agreements, and 
(iii) a small number of bilateral wholesale roaming agreements between mobile network 
operators. Furthermore, the September BEREC benchmark report, which analyzed the 
average EU roaming retail and wholesale rates for the first quarter of 2013, indicated the 
following margins:• Voice a) retail: 0.324 cents per minute, b) wholesale: 0.113 cents per 
minute.• SMS a) retail:0.084 cents per SMS, b) wholesale: 0.025 cents per SMS.• Data a) 
retail:0.482 cents per MB, b) wholesale:0.069 cents per MB. These numbers therefore 
demonstrate margins of 286% for voice, 336% for SMS and 698% for data.

Изменение 788
Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн

Предложение за регламент
Член 37 – точка 4в (нова)
Регламент (ЕО) № 531/2012
Член 12

Текст в сила Изменение

4в) Член 12 се заменя със следния 
текст:

„Член 12 „Член 12
Цени на едро за регулирани услуги за 
роуминг на данни

Цени на едро за регулирани услуги за 
роуминг на данни

1. Считано от 1 юли 2012 г., средната 
цена на едро, която операторът на 
посетена мрежа може да определи за 
местния доставчик на роуминг клиент за 

1. Считано от 1 юли 2013 г., средната 
цена на едро, която операторът на 
посетена мрежа може да определи за 
местния доставчик на роуминг клиент за 
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предоставянето на регулирани услуги за 
роуминг на данни чрез посетената 
мрежа, не превишава защитната граница 
от 0,25 EUR за мегабайт пренесени 
данни. Защитната граница се понижава 
на 0,15 EUR за мегабайт пренесени 
данни на 1 юли 2013 г. и на 0,05 EUR за 
мегабайт пренесени данни на 1 юли 
2014 г., като остава 0,05 EUR за 
мегабайт пренесени данни до 30 юни 
2022 г., без да се засягат разпоредбите 
на член 19.

предоставянето на регулирани услуги за 
роуминг на данни чрез посетената 
мрежа, не превишава защитната граница 
от 0,15 EUR за мегабайт пренесени 
данни. Защитната граница се понижава 
на 0,05 EUR за мегабайт пренесени 
данни на 1 юли 2014 г. и на 0,0050 EUR 
за мегабайт пренесени данни на 1 юли 
2015 г., като остава 0,0050 EUR за 
мегабайт пренесени данни до 30 юни 
2022 г.

2. Средната цена на едро, посочена в 
параграф 1, се прилага между всеки два 
оператора и се изчислява за период от 
12 месеца или за всякакъв по-кратък 
период, оставащ до 30 юни 2022 г.

2. Средната цена на едро, посочена в 
параграф 1, се прилага между всеки два 
оператора и се изчислява за период от 
12 месеца или за всякакъв по-кратък 
период, оставащ до 30 юни 2022 г.

3. Средната цена на едро, посочена в 
параграф 1, се изчислява, като общите 
приходи по цени на едро, получени от 
оператора на посетената мрежа или 
оператора на местната мрежа за 
предоставянето на регулирани услуги за 
роуминг на данни за съответния период, 
се разделят на общия обем в мегабайти 
на данните, реално потребени при 
предоставянето на тези услуги в 
рамките на този период, изчислени на 
база килобайт пренесени данни от 
страна на съответния доставчик на 
роуминг или оператор на местна мрежа 
в рамките на този период.“

3. Средната цена на едро, посочена в 
параграф 1, се изчислява, като общите 
приходи по цени на едро, получени от 
оператора на посетената мрежа или 
оператора на местната мрежа за 
предоставянето на регулирани услуги за 
роуминг на данни за съответния период, 
се разделят на общия обем в мегабайти 
на данните, реално потребени при 
предоставянето на тези услуги в 
рамките на този период, изчислени на 
база килобайт пренесени данни от 
страна на съответния доставчик на 
роуминг или оператор на местна мрежа 
в рамките на този период.“

Or. en

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

Изменение 789
Йенс Роде

Предложение за регламент
Член 37 – точка 5б (нова)
Регламент (ЕО) № 531/2012
Член 12 – параграф 1
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Текст в сила Изменение

5б) В член 12, параграф 1 се заменя със 
следния текст:

„1. Считано от 1 юли 2012 г., средната 
цена на едро, която операторът на 
посетена мрежа може да определи за 
местния доставчик на роуминг клиент за 
предоставянето на регулирани услуги за 
роуминг на данни чрез посетената 
мрежа, не превишава защитната граница 
от 0,25 EUR за мегабайт пренесени 
данни. Защитната граница се понижава 
на 0,15 EUR за мегабайт пренесени 
данни на 1 юли 2013 г. и на 0,05 EUR за 
мегабайт пренесени данни на 1 юли 
2014 г., като остава 0,05 EUR за 
мегабайт пренесени данни до 30 юни 
2022 г., без да се засягат разпоредбите 
на член 19.“

„1. Считано от 1 юли 2013 г., средната 
цена на едро, която операторът на 
посетена мрежа може да определи за 
местния доставчик на роуминг клиент за 
предоставянето на регулирани услуги за 
роуминг на данни чрез посетената 
мрежа, не превишава защитната граница 
от 0,15 EUR за мегабайт пренесени 
данни. Защитната граница се понижава 
на 0 015 EUR за мегабайт пренесени 
данни на 1 юли 2014 г., на 0,0050 EUR 
на 1 юли 2015 г. и на 0,0025 EUR на 
1 юли 2016 г.“

Or. en

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

Обосновка

Without creating a wholesale market in which the smaller players can compete, new 
legislation could distort competition and lead to the eviction of smaller and dynamic players 
from the market for international roaming. This amendments reduces wholesale roaming caps 
to a level which enables each provider who so wishes to offer retail services including ‘roam 
like at home’ in the short term. In addition, maximum wholesale charges are reduced in line 
with cost reductions, while leaving a reasonable margin in relation to capped retail charges 
to encourage market entry. This will enable market-led development of retail offers, and is 
certain to achieve the policy objective of putting an end to retail roaming tariffs by 2015, by 
enabling all providers to supply ‘roam like at home’ to mobile user. The levels of the revised 
wholesale roaming caps put forward are not below cost, as is evidenced by: (i) existing retail 
offers on domestic markets, (ii) existing domestic MVNO access offers and agreements, and 
(iii) a small number of bilateral wholesale roaming agreements between mobile network 
operators. Furthermore, the September BEREC benchmark report, which analyzed the 
average EU roaming retail and wholesale rates for the first quarter of 2013, indicated the 
following margins:• Voice a) retail: 0.324 cents per minute, b) wholesale: 0.113 cents per 
minute.• SMS a) retail:0.084 cents per SMS, b) wholesale: 0.025 cents per SMS.• Data a) 
retail:0.482 cents per MB, b) wholesale:0.069 cents per MB. These numbers therefore 
demonstrate margins of 286% for voice, 336% for SMS and 698% for data.
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Изменение 790
Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн

Предложение за регламент
Член 37 – точка 4г (нова)
Регламент (ЕО) № 531/2012
Член 13

Текст в сила Изменение

4г) Член 13 се заменя със следното:
„Член 13 „Член 13

Цени на дребно за регулирани услуги за 
роуминг на данни

Цени на дребно за регулирани услуги за 
роуминг на данни

1. Доставчиците на роуминг осигуряват 
на разположение и активно предлагат на 
всички свои роуминг клиенти по ясен и 
прозрачен начин Евротарифа за данни, 
както е предвидено в параграф 2. Тази 
Евротарифа за данни не е свързана с 
абонамент или други фиксирани или 
периодични такси и може да се 
комбинира с всяка тарифа на дребно.

1. Доставчиците на роуминг осигуряват 
на разположение и активно предлагат на 
всички свои роуминг клиенти по ясен и 
прозрачен начин Евротарифа за данни, 
както е предвидено в параграф 2. Тази 
Евротарифа за данни не е свързана с 
абонамент или други фиксирани или 
периодични такси и може да се 
комбинира с всяка тарифа на дребно.

При отправянето на тази оферта 
доставчиците на роуминг напомнят на 
тези свои роуминг клиенти, които са 
избрали конкретна тарифа за роуминг 
или пакет, приложимите условия към 
съответната тарифа или пакет.

При отправянето на тази оферта 
доставчиците на роуминг напомнят на 
тези свои роуминг клиенти, които са 
избрали конкретна тарифа за роуминг 
или пакет, приложимите условия към 
съответната тарифа или пакет.

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

2. Считано от 1 юли 2013 г., цената на 
дребно (без ДДС) по Евротарифа за 
данни, която доставчик на роуминг 
може да начисли на своите роуминг 
клиенти за предоставяне на регулирана 
услуга за роуминг на данни, не 
превишава 0,45 EUR за потребен 
мегабайт. Максималната цена на дребно 
за потребени данни се понижава на 
0,20 EUR за потребен мегабайт на 1 юли 
2014 г.и на 0,10 EUR за потребен 
мегабайт на 1 юли 2015 г., като остава 
0,10 EUR за потребен мегабайт до 
30 юни 2016 г.
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разпоредбите на член 19.
Всеки доставчик на роуминг таксува 
своите роуминг клиенти за предоставяне 
на регулирана услуга за роуминг на 
данни, за която се прилага Евротарифа 
за данни, на база килобайт пренесени 
данни, освен за мултимедийните 
съобщения (ММS), които може да се 
таксуват на бройка. В този случай 
цената на дребно, която доставчик на 
роуминг може да начисли на свой 
роуминг клиент за изпращане или 
получаване на MMS съобщение при 
роуминг, не надвишава максималната 
цена на дребно, установена в първата 
алинея.

Всеки доставчик на роуминг таксува 
своите роуминг клиенти за предоставяне 
на регулирана услуга за роуминг на 
данни, за която се прилага Евротарифа 
за данни, на база килобайт пренесени 
данни, освен за мултимедийните 
съобщения (ММS), които може да се 
таксуват на бройка. В този случай 
цената на дребно, която доставчик на 
роуминг може да начисли на свой 
роуминг клиент за изпращане или 
получаване на MMS съобщение при 
роуминг, не надвишава максималната 
цена на дребно, установена в първата 
алинея.

3. От 1 юли 2012 г. доставчиците на 
роуминг прилагат автоматично 
Евротарифа за данни за всички 
съществуващи роуминг клиенти, с 
изключение на тези от тях, които вече са 
направили изричен избор на конкретна 
тарифа за роуминг или които вече 
ползват значително по-ниска тарифа от 
Евротарифата за данни, или които вече 
са направили избор на пакет, чрез който 
се възползват от тарифа за регулирани 
услуги за роуминг на данни, която е 
различна от тази, която биха ползвали, 
ако не бяха направили този избор.

3. От 1 юли 2012 г. доставчиците на 
роуминг прилагат автоматично 
Евротарифа за данни за всички 
съществуващи роуминг клиенти, с 
изключение на тези от тях, които вече са 
направили изричен избор на конкретна 
тарифа за роуминг или които вече 
ползват значително по-ниска тарифа от 
Евротарифата за данни, или които вече 
са направили избор на пакет, чрез който 
се възползват от тарифа за регулирани 
услуги за роуминг на данни, която е 
различна от тази, която биха ползвали, 
ако не бяха направили този избор.

4. От 1 юли 2012 г. доставчиците на 
роуминг прилагат Евротарифа за данни 
за всички нови роуминг клиенти, които 
не са избрали изрично различна тарифа 
за роуминг на данни или тарифен пакет 
за роуминг услуги, който включва 
различна тарифа за регулирани услуги 
за роуминг на данни.

4. От 1 юли 2012 г. доставчиците на 
роуминг прилагат Евротарифа за данни 
за всички нови роуминг клиенти, които 
не са избрали изрично различна тарифа 
за роуминг на данни или тарифен пакет 
за роуминг услуги, който включва 
различна тарифа за регулирани услуги 
за роуминг на данни.

5. Всеки роуминг клиент може по всяко 
време да поиска да премине към 
Евротарифа за данни или да 
преустанови използването на такава 
тарифа, като спазва договорните 
условия. Преминаването или 
преустановяването се извършва 
безплатно в срок от един работен ден от 

5. Всеки роуминг клиент може по всяко 
време да поиска да премине към 
Евротарифа за данни или да 
преустанови използването на такава 
тарифа, като спазва договорните 
условия. Преминаването или 
преустановяването се извършва 
безплатно в срок от един работен ден от 
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получаването на искането и не е 
обвързвано с условия или ограничения, 
свързани с други елементи на 
абонамента, различни от роуминга в 
рамките на Съюза. Доставчикът на 
роуминг може да отложи такова 
преминаване или преустановяване до 
изтичането на определен минимален 
период, не по-дълъг от два месеца, от 
началото на прилагането на предишната 
роуминг тарифа. Евротарифата за данни 
може винаги да бъде комбинирана с 
Евро-SMS тарифа и Евротарифа за 
гласови услуги.

получаването на искането и не е 
обвързвано с условия или ограничения, 
свързани с други елементи на 
абонамента, различни от роуминга в 
рамките на Съюза. Доставчикът на 
роуминг може да отложи такова 
преминаване или преустановяване до 
изтичането на определен минимален 
период, не по-дълъг от два месеца, от 
началото на прилагането на предишната 
роуминг тарифа. Евротарифата за данни 
може винаги да бъде комбинирана с 
Евро-SMS тарифа и Евротарифа за 
гласови услуги.

6. До 30 юни 2012 г. доставчиците на 
роуминг информират лично всички свои 
роуминг клиенти по ясен и разбираем 
начин и на траен носител относно 
Евротарифата за данни и за това, че тя 
ще започне да се прилага най-късно от 
1 юли 2012 г. за всички роуминг 
клиенти, които не са направили изричен 
избор на специална тарифа или пакет,
приложими към регулираните услуги за 
роуминг на данни, както и за правото да 
преминат към тази тарифа или да 
преустановят нейното използване в 
съответствие с параграф 5.“

6. До 30 юни 2012 г. доставчиците на 
роуминг информират лично всички свои 
роуминг клиенти по ясен и разбираем 
начин и на траен носител относно 
Евротарифата за данни и за това, че тя 
ще започне да се прилага най-късно от 
1 юли 2012 г. за всички роуминг 
клиенти, които не са направили изричен 
избор на специална тарифа или пакет, 
приложими към регулираните услуги за 
роуминг на данни, както и за правото да 
преминат към тази тарифа или да 
преустановят нейното използване в 
съответствие с параграф 5.“

Or. en

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

Изменение 791
Херберт Ройл

Предложение за регламент
Член 37 – точка 6
Регламент (ЕС) № 531/2012
Член 14 – параграф 1а

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато потреблението на регулирани 
роуминг услуги на дребно на 

Считано от 1 юли 2017 г., когато 
потреблението на регулирани роуминг 
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приложимите цени за местни услуги се 
ограничава въз основа на критерии за 
разумно ползване, в съответствие с 
член 4а, параграф 2, доставчиците на 
роуминг информират клиентите си в 
роуминг, когато повикванията и 
текстовите съобщения в роуминг 
достигнат лимита за разумно ползване и 
едновременно с това предоставят на 
клиентите си в роуминг базисна 
персонализирана информация за цените 
на роуминга за гласова телефония или 
текстови съобщения извън 
националната услуга или пакет в 
съответствие с втора, четвърта и 
пета алинеи от параграф 1 на 
настоящия параграф.

услуги на дребно на приложимите цени 
за местни услуги се ограничава въз 
основа на критерии за разумно ползване 
в съответствие с член 6а, параграф 2, 
доставчиците на роуминг информират 
клиентите си в роуминг, когато 
повикванията и текстовите съобщения в 
роуминг достигнат лимита за разумно 
ползване и едновременно с това 
предоставят на клиентите си в роуминг 
базисна персонализирана информация 
за цените на роуминга за гласова 
телефония или текстови съобщения 
извън националната услуга или пакет.

Or. de

Изменение 792
Херберт Ройл

Предложение за регламент
Член 37 – точка 7
Регламент (ЕС) № 531/2012
Член 15 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Когато потреблението на регулирани 
роуминг услуги на дребно на 
приложимите цени за местни услуги се 
ограничава въз основа на критерии за 
разумно ползване, в съответствие с 
член 4а, параграф 2, доставчиците на 
роуминг информират клиентите си в 
роуминг, когато потреблението на 
данни в роуминг достигне лимита за 
разумно ползване и едновременно с това 
предоставят на клиентите си в роуминг 
базисна персонализирана информация 
за цените на роуминга за обмен на 
данни извън националната услуга или 
пакет в съответствие с параграф 2 от 
настоящия член. Параграф 3 от 

2a. Считано от 1 юли 2017 г., когато 
потреблението на регулирани роуминг 
услуги на дребно на приложимите цени 
за местни услуги се ограничава въз 
основа на критерии за разумно ползване 
в съответствие с член 6а, параграф 2, 
доставчиците на роуминг информират 
клиентите си в роуминг, когато 
потреблението на данни в роуминг 
достигне лимита за разумно ползване и 
едновременно с това предоставят на 
клиентите си в роуминг базисна 
персонализирана информация за цените 
на роуминга за обмен на данни извън 
националната услуга или пакет в 
съответствие с параграф 2 от настоящия 
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настоящия член се прилага за услугите 
за обмен на данни в роуминг, ползвани 
извън приложимите цени или пакети за 
национални услуги, посочени в член 4а, 
параграф 2.

член. Параграф 3 от настоящия член се 
прилага за услугите за обмен на данни в 
роуминг, ползвани извън приложимите
цени или пакети за национални услуги, 
посочени в член 6а, параграф 2.

Or. de

Изменение 793
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Член 37 – точка 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) [...] заличава се

Or. en

Изменение 794
Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн

Предложение за регламент
Член 37 – точка 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) [...] заличава се

Or. en

Изменение 795
Джайлс Чичестър

Предложение за регламент
Член 37 – точка 8 – буква а – подточка i
Регламент (ЕО) № 531/2012
Член 8а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията прави преглед на действието 
на настоящия регламент и, след 
публична консултация, представя 
доклад на Европейския парламент и на 
Съвета най-късно до 31 декември 
2016 г.

„1. Комисията прави преглед на 
действието на настоящия регламент и
представя доклад на Европейския 
парламент и на Съвета в 
съответствие с параграфи 2—6.

2. До 1 юли 2015 г., след публична 
консултация, Комисията представя 
доклад на Европейския парламент и на 
Съвета по въпроса дали да се промени 
срокът или да се преразгледа 
равнището на максималните цени на 
едро, предвидени в членове 7, 9 и 12, 
като взема предвид и цените за 
терминиране.

Or. en

Изменение 796
Гунар Хьокмарк

Предложение за регламент
Член 37 – точка 8 – буква а – подточка i
Регламент (ЕО) № 531/2012
Член 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

С цел да засили конкуренцията, до 
30 юни 2015 г., след публична 
консултация, Комисията предлага на 
Европейския парламент и на Съвета 
преразглеждане на равнището на 
максималните цени на едро, 
предвидени в членове 7, 9 и 12, като 
взема предвид и развитието при 
цените за терминиране в мобилна 
мрежа.

Or. en
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Изменение 797
Катрин Тротман

Предложение за регламент
Член 37 – точка 8 – буква б – подточка i
Регламент № 531/2012
Член 19 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако докладът показва, че тарифните 
варианти, при които цените за 
национални услуги се отнасят и до 
регулираните услуги в роуминг, не се 
предоставят във всички пакетни услуги 
на дребно при условията на разумно 
ползване от поне един доставчик на 
роуминг във всяка държава членка или 
че офертите на алтернативните 
доставчици на роуминг не са 
уеднаквили съществено цените на 
дребно за услуги в роуминг, които са 
лесно достъпни за потребителите в 
целия ЕС, Комисията отправя към 
същата дата подходящи предложения 
към Европейския парламент и Съвета в 
отговор на тази ситуация и за да се 
гарантира еднаквост на цените за 
националните услуги и услугите в 
роуминг в рамките на вътрешния пазар.

Ако докладът показва, че тарифните 
варианти, при които цените за 
национални услуги се отнасят и до 
регулираните услуги в роуминг, не се 
предоставят във всички пакетни услуги 
на дребно при условията на разумно 
ползване от поне един доставчик на 
роуминг във всяка държава членка или 
че офертите на алтернативните 
доставчици на роуминг не са 
уеднаквили съществено цените на 
дребно за услуги в роуминг, които са 
лесно достъпни за потребителите в 
целия ЕС, до юли 2015 г. Комисията 
отправя, след публични консултации и 
след искане на становище от ОЕРЕС 
и съобразяване с него във възможно 
най-голяма степен, подходящи 
предложения към Европейския 
парламент и Съвета в отговор на тази 
ситуация и за да се гарантира еднаквост 
на цените за националните услуги и 
услугите в роуминг в рамките на 
вътрешния пазар.

Or. en

Изменение 798
Катрин Тротман

Предложение за регламент
Член 37 – точка 8 – буква б – подточка ii
Регламент № 531/2012
Член 19 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) да се измени срокът на действие или г) да се измени срокът на действие или 
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да се намали равнището на 
максималните цени на едро, предвидени 
в членове 7, 9 и 12, с оглед на това 
всички доставчици на роуминг да 
разполагат с повече възможности да 
предоставят в рамките на своите 
пакетни услуги и за разумно ползване 
тарифни варианти, при които 
приложимите цени за национални 
услуги се прилагат и за регулирани 
услуги в роуминг, все едно вторите се 
предоставят и ползват в местната 
мрежа.

да се намали равнището на 
максималните цени на едро, предвидени 
в членове 7, 9 и 12, с оглед на това 
всички доставчици на роуминг да 
разполагат с повече възможности да 
предоставят в рамките на своите 
пакетни услуги и за разумно ползване 
тарифни варианти, при които 
приложимите цени за национални 
услуги се прилагат и за регулирани 
услуги в роуминг, все едно вторите се 
предоставят и ползват в местната мрежа 
до юли 2015 г.

Or. en

Изменение 799
Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн

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

Текст в сила Изменение

8а) Член 19 се заменя със следното:
„Член 19 „Член 19

Преглед Преглед
1. Комисията прави преглед на 
действието на настоящия регламент и, 
след публична консултация, представя 
доклад на Европейския парламент и на 
Съвета до 30 юни 2016 г. По-
специално, Комисията преценява дали 
целите на настоящия регламент са 
били постигнати. По този начин 
Комисията прави преглед, inter alia, на 
следните въпроси:

1. Комисията прави преглед на 
действието на настоящия регламент и 
представя доклад на Европейския 
парламент и на Съвета в съответствие 
с параграфи 2—6.

а) дали конкуренцията се е развила 
достатъчно, за да оправдае 
прекратяване на прилагането на
максималните цени на дребно;

2. До 30 септември 2015 г. Комисията, 
след консултации с ОЕРЕС, 
представя доклад на Европейския 
парламент и на Съвета по въпроса
дали да се промени срокът или да се 
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преразгледа равнището на цените за 
терминиране в мобилна мрежа и
максималните цени на едро, предвидени 
в членове 7, 9 и 12.

б) дали конкуренцията ще бъде 
достатъчна за отпадане на 
максималните цени на едро;

3. До 30 юни 2016 г. Комисията, след 
обществени консултации, представя 
доклад пред Европейския парламент и 
пред Съвета, наред с другото, 
относно:

в) развитието и очакваните бъдещи 
тенденции в цените на едро и дребно
за предоставянето на роуминг 
клиенти на гласови услуги, SMS и 
данни в сравнение с цените на 
мобилните съобщителни услуги на 
национално равнище в различните 
държави членки, поотделно за 
клиенти с предплатени карти и 
клиенти с абонамент, както и в 
качеството и бързината на тези 
услуги;

а) дали конкуренцията се е развила 
достатъчно, за да оправдае 
прекратяване на прилагането на 
максималните цени на дребно;

г) наличието и качеството на 
услугите, включително услугите, 
които представляват алтернатива 
на роуминга на гласови услуги, SMS и 
данни, по-специално с оглед на 
технологичното развитие;

б) дали конкуренцията ще бъде 
достатъчна за отпадане на 
максималните цени на едро;

д) степента, в която клиентите са 
извлекли ползи посредством 
действителни намаления на цените на 
роуминг услугите, множеството 
тарифи и продукти, налични за 
потребителите с различни навици на 
използване, както и разликата между 
тарифите за роуминг и националните 
тарифи, включително наличието на 
оферти за единна тарифа за 
национални и роуминг услуги;

в) развитието и очакваните бъдещи 
тенденции в цените на едро и дребно за 
предоставянето на роуминг клиенти 
на гласови услуги, SMS и данни в 
сравнение с цените на мобилните 
съобщителни услуги на национално 
равнище в различните държави
членки, поотделно за клиенти с 
предплатени карти и клиенти с 
абонамент, както и в качеството и 
бързината на тези услуги;

е) степента на конкуренция както на 
пазарите на дребно, така и на 
пазарите на едро, и по-специално 
конкурентното положение на по-
малки, независими или нови 
оператори на пазара, включително
влиянието на конкуренцията върху 
търговските споразумения и 

г) наличието и качеството на 
услугите, включително услугите, 
които представляват алтернатива 
на роуминга на гласови услуги, SMS и 
данни, по-специално с оглед на 
технологичното развитие;
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степента на взаимно свързване между 
операторите;

ж) степента, в която въвеждането на
структурните мерки, предвидени в 
членове 3 и 4, е дало резултати за 
развитие на конкуренцията на 
вътрешния пазар на роуминг услуги до 
степен, в която разликата между 
тарифите за роуминг и националните 
тарифи се е приближила до нула;

д) степента, в която клиентите са 
извлекли ползи посредством 
действителни намаления на цените 
на роуминг услугите, множеството 
тарифи и продукти, налични за 
потребителите с различни навици на 
използване, както и разликата между 
тарифите за роуминг и националните 
тарифи, включително наличието на 
оферти за единна тарифа за 
национални и роуминг услуги;

з) степента, в която равнищата на
максималните цени на едро и дребно 
са осигурили подходящи защитни 
мерки срещу прекомерни цени за 
клиентите, като същевременно са 
позволили развитието на 
конкуренцията на вътрешния пазар на 
роуминг услуги.

е) степента на конкуренция както на 
пазарите на дребно, така и на
пазарите на едро, и по-специално 
конкурентното положение на по-
малки, независими или нови 
оператори на пазара, включително 
влиянието на конкуренцията върху 
търговските споразумения и 
степента на взаимно свързване между 
операторите;

2. Ако докладът покаже, че 
предвидените в настоящия регламент 
структурни мерки не са били 
достатъчни, за да се насърчи
конкуренцията на вътрешния пазар на 
роуминг услуги в полза на всички 
европейски потребители, или че 
разликите между тарифите за роуминг 
и националните тарифи не са се 
приближили до нула, Комисията 
прави подходящи предложения към 
Европейския парламент и Съвета, за 
да се преодолее тази ситуация и по 
пози начин да се постигне вътрешен 
пазар на мобилните съобщителни 
услуги, на който в крайна сметка 
няма да има разлика между 
националните тарифи и тарифите за 
роуминг. Комисията разглежда по-
специално дали е необходимо:

ж) степента, в която въвеждането 
на структурните мерки, предвидени в 
членове 3 и 4, е дало резултати за
развитие на конкуренцията на 
вътрешния пазар на роуминг услуги до 
степен, в която разликата между 
тарифите за роуминг и националните 
тарифи се е приближила до нула;

а) да се предвидят допълнителни 
технически и структурни мерки;

з) степента, в която равнищата на 
максималните цени на едро и дребно 
са осигурили подходящи защитни
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мерки срещу прекомерни цени за 
клиентите, като същевременно са 
позволили развитието на 
конкуренцията на вътрешния пазар 
на роуминг услуги.

б) да се изменят структурните 
мерки;

4. Ако докладът, посочен в параграф 2, 
покаже, че е налице необходимост от 
промяна на срока или преразглеждане 
на равнището на максималните цени 
на едро или цените за терминиране в 
мобилна мрежа за роуминг, до 
31 декември 2015 г. Комисията прави 
подходящи предложения към 
Европейския парламент и Съвета, за
да се преодолее тази ситуация.

в) да се удължи срокът на действие и 
евентуално да се преразгледа 
равнището на максималните цени на 
дребно, предвидени в членове 8, 10 и 
13;

Ако докладът, посочен в параграф 3, 
покаже, че предвидените в 
настоящия регламент структурни 
мерки не са били достатъчни, за да се
насърчи конкуренцията на 
вътрешния пазар на роуминг услуги в 
полза на всички европейски 
потребители, или че разликите 
между тарифите за роуминг и 
националните тарифи не са се 
приближили до нула, до 31 декември 
2015 г. Комисията прави подходящи 
предложения до Европейския 
парламент и Съвета, за да се
преодолее тази ситуация и по пози 
начин да се постигне вътрешен пазар 
на мобилните съобщителни услуги, на 
който в крайна сметка няма да има 
разлика между националните тарифи 
и тарифите за роуминг.

г) да се измени срокът на действие 
или да се преразгледа равнището на 
максималните цени на едро, 
предвидени в членове 7, 9 и 12;

5. Освен това, на всеки две години след 
доклада, посочен в параграф 1, 
Комисията представя на Европейския
парламент и Съвета доклад. Всеки 
доклад включва обобщение на 
резултатите от наблюдението върху 
предоставянето на роуминг услуги в 
Съюза и оценка на напредъка в 
постигане на целите на настоящия 
регламент, включително по 
отношение на въпросите, посочени в 
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параграфи 2 и 3.
д) да се въведат други необходими 
изисквания, включително да не се 
допуска разграничение между 
тарифите за роуминг и националните 
тарифи.

6. С цел да се оцени развитието на 
конкуренцията на пазарите на 
роуминг услуги в рамките на Съюза 
ОЕРЕС редовно събира данни от 
националните регулаторни органи за 
тенденциите при цените на едро и 
дребно на роуминг на гласови услуги, 
SMS и данни. Тези данни се 
съобщават на Комисията най-малко 
два пъти годишно. Комисията ги 
оповестява публично.

3. Освен това, на всеки две години след 
доклада, посочен в параграф 1,
Комисията представя на Европейския 
парламент и Съвета доклад. Всеки 
доклад включва обобщение на 
резултатите от наблюдението върху 
предоставянето на роуминг услуги в 
Съюза и оценка на напредъка в 
постигане на целите на настоящия 
регламент, включително по 
отношение на въпросите, посочени в 
параграфи 1 и 2.

ОЕРЕС също така ежегодно събира 
от националните регулаторни органи 
информация относно прозрачността 
и сравнимостта на различните 
тарифи, предлагани от операторите 
на техните клиенти. Комисията
оповестява публично тези данни и 
констатации.“

4. С цел да се оцени развитието на 
конкуренцията на пазарите на 
роуминг услуги в рамките на Съюза 
ОЕРЕС редовно събира данни от 
националните регулаторни органи за 
тенденциите при цените на едро и 
дребно на роуминг на гласови услуги, 
SMS и данни. Тези данни се 
съобщават на Комисията най-малко 
два пъти годишно. Комисията ги 
оповестява публично.
ОЕРЕС също така ежегодно събира 
от националните регулаторни органи 
информация относно прозрачността 
и сравнимостта на различните 
тарифи, предлагани от операторите 
на техните клиенти. Комисията 
оповестява публично тези данни и 
констатации.“

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

Изменение 800
Пилар дел Кастильо Вера

Предложение за регламент
Член 37 – точка 8а (нова)
Регламент (ЕО) № 231/2012
Член 19

Текст в сила Изменение

8а) Член 19 се заменя със следното:
„Преглед „„1. Комисията прави преглед на 

действието на настоящия регламент 
и представя доклад на Европейския 
парламент и на Съвета в 
съответствие с параграфи 2—6.

1. Комисията прави преглед на 
действието на настоящия регламент 
и, след публична консултация, 
представя доклад на Европейския 
парламент и на Съвета до 30 юни 2016 г. 
По-специално, Комисията преценява 
дали целите на настоящия регламент 
са били постигнати. По този начин 
Комисията прави преглед, inter alia, на 
следните въпроси:

2. До 30 юни 2015 г., след публична 
консултация, Комисията представя 
доклад на Европейския парламент и на 
Съвета по въпроса дали да се промени 
срокът или да се преразгледа 
равнището на максималните цени на 
едро, предвидени в членове 7, 9 и 12, 
като взема предвид и цените за 
терминиране.

а) дали конкуренцията се е развила 
достатъчно, за да оправдае 
прекратяване на прилагането на 
максималните цени на дребно;

До 30 юни 2015 г., след публична 
консултация, ОЕРЕС изготвя насоки 
относно мерки за предотвратяване на 
неправилни или измамнически 
практики за целите на член 6a.

б) дали конкуренцията ще бъде 
достатъчна за отпадане на 
максималните цени на едро;

3. Комисията, до 30 юни 2016 г., след 
обществени консултации, представя 
доклад пред Европейския парламент и 
пред Съвета, наред с другото, 
относно:

в) развитието и очакваните бъдещи 
тенденции в цените на едро и дребно 
за предоставянето на роуминг 
клиенти на гласови услуги, SMS и 
данни в сравнение с цените на 
мобилните съобщителни услуги на 

а) наличието и качеството на
услугите, включително услугите, 
които представляват алтернатива 
на роуминга на гласови услуги, SMS и 
данни, по-специално с оглед на 
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национално равнище в различните 
държави-членки, поотделно за 
клиенти с предплатени карти и 
клиенти с абонамент, както и в 
качеството и бързината на тези 
услуги;

технологичното развитие;

г) наличието и качеството на 
услугите, включително услугите, 
които представляват алтернатива 
на роуминга на гласови услуги, SMS и 
данни, по-специално с оглед на 
технологичното развитие;

б) степента на конкуренция както на 
пазарите на дребно, така и на 
пазарите на едро, и по-специално 
конкурентното положение на по-
малки, независими или нови 
оператори на пазара, включително
влиянието на конкуренцията върху 
търговските споразумения и 
степента на взаимно свързване между 
операторите;

д) степента, в която клиентите са 
извлекли ползи посредством 
действителни намаления на цените 
на роуминг услугите, множеството 
тарифи и продукти, налични за 
потребителите с различни навици на 
използване, както и разликата между 
тарифите за роуминг и националните 
тарифи, включително наличието на 
оферти за единна тарифа за 
национални и роуминг услуги;

в) степента, в която въвеждането на
структурните мерки, предвидени в 
членове 3 и 4, е дало резултати за 
развитие на конкуренцията на 
вътрешния пазар на роуминг услуги.

е) степента на конкуренция както на 
пазарите на дребно, така и на 
пазарите на едро, и по-специално 
конкурентното положение на по-
малки, независими или нови 
оператори на пазара, включително 
влиянието на конкуренцията върху 
търговските споразумения и 
степента на взаимно свързване между 
операторите;

Комисията разглежда по-специално 
дали е необходимо да се предвидят 
допълнителни технически и 
структурни мерки или да се изменят 
структурните мерки.

ж) степента, в която въвеждането 
на структурните мерки, предвидени в 
членове 3 и 4, е дало резултати за 
развитие на конкуренцията на 
вътрешния пазар на роуминг услуги до 
степен, в която разликата между 
тарифите за роуминг и националните 
тарифи се е приближила до нула;

4. Ако докладът, посочен в параграф 2, 
покаже, че е налице необходимост от 
промяна на срока или преразглеждане 
на равнището на максималните цени 
на едро, Комисията прави подходящи 
предложения към Европейския 
парламент и Съвета, за да се 
преодолее тази ситуация.

з) степента, в която равнищата на Ако докладът, посочен в параграф 3, 
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максималните цени на едро и дребно 
са осигурили подходящи защитни 
мерки срещу прекомерни цени за 
клиентите, като същевременно са 
позволили развитието на
конкуренцията на вътрешния пазар на 
роуминг услуги.

покаже, че предвидените в 
настоящия регламент структурни 
мерки не са били достатъчни, за да се 
насърчи конкуренцията на вътрешния 
пазар на роуминг услуги в полза на 
всички европейски потребители, 
Комисията прави подходящи 
предложения към Европейския 
парламент и Съвета, за да се 
преодолее тази ситуация.

2. Ако докладът покаже, че 
предвидените в настоящия регламент 
структурни мерки не са били 
достатъчни, за да се насърчи 
конкуренцията на вътрешния пазар 
на роуминг услуги в полза на всички 
европейски потребители, или че 
разликите между тарифите за 
роуминг и националните тарифи не 
са се приближили до нула, Комисията 
прави подходящи предложения към 
Европейския парламент и Съвета, за 
да се преодолее тази ситуация и по 
пози начин да се постигне вътрешен 
пазар на мобилните съобщителни 
услуги, на който в крайна сметка 
няма да има разлика между 
националните тарифи и тарифите за 
роуминг. Комисията разглежда по-
специално дали е необходимо:

И в двата случая, предложения за 
всякакви необходими мерки се 
представят едновременно с 
докладите.

а) да се предвидят допълнителни 
технически и структурни мерки;

5. Освен това, на всеки две години след 
доклада, посочен в параграф 3, 
Комисията представя на Европейския 
парламент и Съвета доклад. Всеки 
доклад включва резюме на 
мониторинга върху предоставянето 
на роуминг услуги в рамките на Съюза 
и оценка на напредъка към постигане 
на целите на настоящия регламент.

б) да се изменят структурните 
мерки;

6. С цел да се оцени развитието на 
конкуренцията на пазарите на 
роуминг услуги в рамките на Съюза 
ОЕРЕС редовно събира данни от 
националните регулаторни органи за 
тенденциите при цените на едро и 
дребно на роуминг на гласови услуги, 
SMS и данни. Тези данни се 
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съобщават на Комисията най-малко 
два пъти годишно. Комисията ги 
оповестява публично.

в) да се удължи срокът на действие и 
евентуално да се преразгледа 
равнището на максималните цени на 
дребно, предвидени в членове 8, 10 и 
13;

ОЕРЕС също така ежегодно събира 
от националните регулаторни органи 
информация относно прозрачността 
и сравнимостта на различните 
тарифи, предлагани от операторите 
на техните клиенти. Комисията 
оповестява публично тези данни и 
констатации.““

г) да се измени срокът на действие 
или да се преразгледа равнището на 
максималните цени на едро, 
предвидени в членове 7, 9 и 12;
д) да се въведат други необходими 
изисквания, включително да не се 
допуска разграничение между 
тарифите за роуминг и националните 
тарифи.
3. Освен това, на всеки две години след 
доклада, посочен в параграф 1, 
Комисията представя на Европейския 
парламент и Съвета доклад. Всеки 
доклад включва обобщение на 
резултатите от наблюдението върху 
предоставянето на роуминг услуги в 
Съюза и оценка на напредъка в 
постигане на целите на настоящия 
регламент, включително по 
отношение на въпросите, посочени в 
параграфи 1 и 2.
4. С цел да се оцени развитието на 
конкуренцията на пазарите на 
роуминг услуги в рамките на Съюза 
ОЕРЕС редовно събира данни от 
националните регулаторни органи за 
тенденциите при цените на едро и 
дребно на роуминг на гласови услуги, 
SMS и данни. Тези данни се 
съобщават на Комисията най-малко 
два пъти годишно. Комисията ги 
оповестява публично.
ОЕРЕС също така ежегодно събира 
от националните регулаторни органи 
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информация относно прозрачността 
и сравнимостта на различните 
тарифи, предлагани от операторите 
на техните клиенти. Комисията 
оповестява публично тези данни и 
констатации.“

Or. en

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

Изменение 801
Катрин Тротман, Патриция Тоя, Тереса Риера Мадурей, Димитриос Друцас, Едит 
Херцог

Предложение за регламент
Член 38 – точка 1а (нова)
Регламент (ЕО) № 531/2012
Член 4 – параграф 6a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а) В член 3 се добавя нов параграф 2а:
Консултативната роля на ОЕРЕС 
преди изготвянето на 
законодателните предложения, 
засягащи сектора на електронните 
комуникации, следва да бъде 
систематизирана

Or. en

Изменение 802
Джайлс Чичестър

Предложение за регламент
Член 38а (нов)
Решение № 243/2012/ЕС
Член 4 – параграф 6a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 38a
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Изменения на Решение № 243/2012/ЕС
При установяване на структурата на 
лицензионните такси, дължими за 
предоставяне на радиочестотен 
спектър, националните компетентни 
органи гарантират, че избраната 
структура на таксите съкращава до 
минимум необходимото време за 
предоставяне на нови мрежа и услуги 
на ползвателите и гражданите чрез:
а) отчитане на относителните 
предимства на алтернативни 
структури на таксите, включително 
плащането на многократни годишни 
такси за срока на лицензията, от 
гледна точка на влиянието, което те 
имат върху инвестициите, 
иновациите и наличието на 
определена услуга на цялата 
територия на Европейския съюз; и
б) обмисляне на възможност 
събирането на такива такси да 
започне считано от датата на 
стартирането на услугите, които 
разчитат на предоставения 
радиочестотен спектър.

Or. en

Обосновка

Сегашната структура на таксите, използвана в преобладаващата част от случаите 
в рамките на Съюза, се характеризира с големи първоначални плащания, които не 
съответстват добре на профила на планиране на необходимите инвестиции в 
мрежата, нито на сроковете за генериране на приходи, което позволява 
експлоатацията на предоставения спектър. Необходим е един по-балансиран подход, 
който да разгледа цялостното въздействие, което алтернативни структури на 
таксите имат върху инвестициите и иновациите.

Изменение 803
Паул Рюбиг

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1
Регламент (ЕО) № 531/2012
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Член 4 – параграф 6a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията редовно представя на 
Европейския парламент и на Съвета 
доклади относно оценката и 
преразглеждането на настоящия 
регламент. Първият доклад се 
представя не по-късно от 1 юли 
2018 г. Следващите доклади се 
представят на всеки четири години 
след това. Комисията представя, ако е 
необходимо, подходящи предложения 
за изменение на настоящия регламент и 
за привеждане в съответствие на други 
правни инструменти, като отчита по-
специално развитието на 
информационните технологии и 
напредъка в информационното 
общество. Докладите се оповестяват 
публично.

Комисията редовно представя на 
Европейския парламент и на Съвета 
доклади относно оценката и 
преразглеждането на настоящия 
регламент. При всички случаи до 
30 юни 2015 г. Комисията следва да 
преразгледа и да направи оценка на 
цялата правна рамка в областта на 
електронните съобщителни услуги и 
да представи на Европейския 
парламент и на Съвета доклад с
подходящи предложения за изменение 
на настоящия регламент и за 
привеждане в съответствие на други 
правни инструменти.

Оценката следва да съдържа по-
специално следните аспекти:
— анализ дали асиметричната 
значима пазарна цена и регламентите 
за достъп могат евентуално да бъдат 
уредени по друг начин
— оценка на необходимостта от 
допълнително регулиране в тази 
област и неговата приложимост по 
отношение на всички участници на 
пазара по цялата верига за създаване 
на стойност
— уверение, че ползвателите на 
цифрови услуги могат да ги 
контролират и че преносимостта 
при смяна на доставчика между 
различните операционни системи е 
гарантирана
— всички участници на пазара следва 
да могат да оперират при еднакви 
условия, това следва съответно да 
важи за ОТТ (over the top) онлайн 
услуги, както и за доставчиците на 
далекосъобщителни услуги; освен 
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това следва да се гарантира, че 
ползвателите на ОТТ (over the top) 
онлайн услуги, какъвто вече е случаят 
при доставчиците на 
далекосъобщителни услуги, са 
защитени чрез принципи, като 
прозрачност, недискриминация, 
откритост, преносимост, 
оперативна съвместимост и 
улесняване при смяната на 
доставчика.

Or. de

Изменение 804
Едит Херцог

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1
Регламент (ЕО) № 531/2012
Член 4 – параграф 6a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията редовно представя на
Европейския парламент и на Съвета
доклади относно оценката и 
преразглеждането на настоящия 
регламент. Първият доклад се 
представя не по-късно от 1 юли 2018
г. Следващите доклади се представят 
на всеки четири години след това. 
Комисията представя, ако е 
необходимо, подходящи предложения 
за изменение на настоящия 
регламент и за привеждане в 
съответствие на други правни 
инструменти, като отчита по-
специално развитието на 
информационните технологии и 
напредъка в информационното 
общество. Докладите се оповестяват 
публично.

Комисията извършва цялостна оценка 
и преглед на цялата регулаторна 
рамка за електронните съобщителни 
услуги и представя доклад с подходящи 
предложения на Европейския 
парламент и на Съвета до 30 юни 2015 г.

Прегледът се осъществява с оглед на:
– оценката на това дали 
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асиметричното, основано на 
операторите с особено силно влияние 
върху пазара (SMP оператори) 
регулиране на цените и достъпа в 
регулаторната рамка на ЕС може да 
бъде изчистено
– оценката на продължаващата 
необходимост от запазено регулиране, 
което да се прилага симетрично за 
всички участници на пазара по 
веригата на конвергенция за създаване 
на стойност
– гарантиране на това ползвателите 
на цифрови услуги да бъдат в 
състояние да контролират своя 
цифров живот и данни чрез 
премахване на пречките пред смяната 
на операционни системи, без да се 
губят приложения и данни
– осигуряването на условия на 
равнопоставеност и предоставянето
на достатъчна защита на 
ползвателите, потребяващи 
преобладаващо онлайн услуги без 
намесата на интернет доставчика 
(услуги „over the top“), в сравнение с 
далекосъобщителните услуги, чрез 
създаване на правила, които да 
гарантират прилагането към „over 
the top“ услугите на добре установени 
принципи за предоставяне на 
електронни съобщителни услуги, 
като например прозрачност, 
недопускане на дискриминация, 
откритост, лекота на смяна на 
доставчиците, оперативна 
съвместимост, комуникация „всеки-
към-всеки“ и преносимост.

Or. en

Обосновка

In its Communication accompanying this legislative proposal the Commission acknowledges 
the transitory nature of SMP based asymmetric ex-ante regulation and the need to establish a 
level playing field with so called ‘over the top’ online services in a converging all IP market. 
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These are two basic requirements to provide for competitive framework conditions for the 
European ICT industry and we cannot afford to postpone these changes, essential for the 
recovery of our strategically important ICT sector. When the next revised framework will 
enter into force, we will have experienced two decades of transitory sector specific ex-ante 
SMP regulation. Already today we clearly observe that telecommunications markets are 
competitive and with the underlying market structure and established wholesale markets 
competition rules are already today able to sufficiently guarantee the competitive functioning 
of telecommunications markets in Europe. This does not mean that we do not need to continue 
to provide for symmetric rules, applicable to all market players independent of any SMP to 
ensure basic security requirements and to sufficiently protect consumers. Well established 
principles which have proven their value in protecting consumers and keeping markets open 
for competition like any-to-any-communication, portability, non-discrimination, openness of 
platforms, transparency and the like should be applied in an appropriate way to all players in 
the converging all IP world.

Изменение 805
Вернер Ланген, Херберт Ройл

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1
Регламент (ЕО) № 531/2012
Член 4 – параграф 6a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията редовно представя на 
Европейския парламент и на Съвета
доклади относно оценката и 
преразглеждането на настоящия 
регламент. Първият доклад се 
представя не по-късно от 1 юли 
2018 г. Следващите доклади се 
представят на всеки четири години 
след това. Комисията представя, ако 
е необходимо, подходящи 
предложения за изменение на 
настоящия регламент и за 
привеждане в съответствие на други 
правни инструменти, като отчита 
по-специално развитието на 
информационните технологии и 
напредъка в информационното 
общество. Докладите се оповестяват 
публично.

Комисията прави всеобхватна оценка 
на общата регулаторна рамка, 
отнасяща се до електронните 
съобщителни услуги, и извършва 
анализ на резултатите, като ги
представя, включително съответните 
предложения за изменение, на 
Европейския парламент и на Съвета 
най-късно до 31 май 2015 г.

Or. de
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Изменение 806
Ангелика Ниблер

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията редовно представя на 
Европейския парламент и на Съвета
доклади относно оценката и 
преразглеждането на настоящия 
регламент. Първият доклад се 
представя не по-късно от 1 юли 
2018 г. Следващите доклади се 
представят на всеки четири години 
след това. Комисията представя, ако 
е необходимо, подходящи предложения 
за изменение на настоящия 
регламент и за привеждане в 
съответствие на други правни 
инструменти, като отчита по-
специално развитието на 
информационните технологии и 
напредъка в информационното 
общество. Докладите се оповестяват 
публично.

Комисията извършва всеобхватна
оценка и преразглеждане на общата 
правна рамка за електрони 
съобщителни услуги и до 30 юни 
2015 г. и представя на Европейския 
парламент и на Съвета доклад с 
подходящи предложения.

Or. de

Изменение 807
Гунар Хьокмарк

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията редовно представя на 
Европейския парламент и на Съвета 
доклади относно оценката и 
преразглеждането на настоящия 
регламент. Първият доклад се представя 
не по-късно от 1 юли 2018 г. 

Комисията редовно представя на 
Европейския парламент и на Съвета 
доклади относно оценката и 
преразглеждането на настоящия 
регламент. Първият доклад се представя 
не по-късно от 1 юли 2018 г. 
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Следващите доклади се представят на 
всеки четири години след това. 
Комисията представя, ако е необходимо, 
подходящи предложения за изменение 
на настоящия регламент и за 
привеждане в съответствие на други 
правни инструменти, като отчита по-
специално развитието на 
информационните технологии и 
напредъка в информационното 
общество. Докладите се оповестяват 
публично.

Следващите доклади се представят на 
всеки четири години след това. 
Комисията представя, ако е необходимо, 
подходящи предложения за изменение 
на настоящия регламент и за 
привеждане в съответствие на други 
правни инструменти, като отчита по-
специално развитието на 
информационните технологии и 
напредъка в информационното 
общество. Прегледът включва, наред с 
другото: 

Or. en

Изменение 808
Вернер Ланген, Херберт Ройл

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1 – алинея 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

При преразглеждането Комисията:

Or. de

Изменение 809
Джайлс Чичестър

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1 – буква а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) прегледът включва препоръката на 
Комисията от 17 декември 2007 г. 
относно релевантните пазари на 
продукти и услуги от сектора на 
електронните съобщения, 
подлежащи на регулиране ex ante в 
съответствие с 
Директива 2002/21/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета относно 
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общата регулаторна рамка за 
електронните съобщителни мрежи и 
услуги, включително т. нар. тест по 
три критерия. Препоръката на 
Комисията от 17 декември 2007 г. 
относно релевантните пазари на 
продукти и услуги остава в сила до 
извършването на цялостен преглед на 
регулаторната рамка;

Or. en

Обосновка

Потенциалната промяна на действащия модел на регулиране и конкуренция на ЕС 
трябва да се извърши при условията на цялостен преглед, публични консултации и 
оценка на въздействието. Настоящият регламент или актовете за изпълнение на 
Комисията не следва да засягат този преглед; в този контекст промяната на 
приложимия в момента списък на релевантните пазари не може да бъде оправдана 
преди съзаконодателите да са постигнали съгласие по нея в резултат на прегледа.

Изменение 810
Гунар Хьокмарк

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1 – подточка i (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) паневропейските услуги и 
оператори, като се взема под 
внимание възможността Комисията 
да определи транснационални пазари 
съгласно член 15, параграф 4 от 
Директива 2002/21/ЕО;

Or. en

Изменение 811
Андраш Дюрк

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1 – подточка i (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

i) улесняване на развитието на 
конкурентни в световен мащаб 
паневропейски доставчици и 
осигуряването на трансгранични 
стопански услуги.

Or. en

Изменение 812
Вернер Ланген, Херберт Ройл

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1 – точка 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1) оценява дали асиметричното и 
основано на МСП регулиране на 
цените и достъпа може да бъде 
преустановено;

Or. de

Изменение 813
Гунар Хьокмарк

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1 – подточка ii (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) определяне на транснационалните 
пазари, първоначално поне по 
отношение на стопанските услуги; 
предоставяне на възможност на 
доставчиците да осведомяват ОЕРЕС 
за своето намерение да обслужват 
такива пазари и контрол върху 
доставчиците, обслужващи такива 
пазари, от страна на ОЕРЕС
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Or. en

Изменение 814
Вернер Ланген, Херберт Ройл

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1 – точка 2 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2) преценява доколко е необходимо в 
бъдеще съществуващото регулиране, 
което се прилага по един и същ начин 
спрямо всички участници на пазара по 
веригата за създаване на стойност;

Or. de

Изменение 815
Вернер Ланген, Херберт Ройл

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1 – точка 3 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3) гарантира, че потребителите и 
ползвателите на цифрови услуги са в 
състояние да контролират своята 
цифрова самоличност и данни, като 
преминаването между различните 
операционни системи се улеснява и 
става възможно без загуба на 
приложения и данни;

Or. de

Изменение 816
Гунар Хьокмарк

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1 – подточка iii (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) единно разрешение от страна на 
Съюза, включително паневропейски 
търгове за радиочестотен спектър, и 
надзорната структура за рамката 
като цяло;

Or. en

Изменение 817
Вернер Ланген, Херберт Ройл

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1 – точка 4 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4) гарантира, че се прилагат 
единните условия за излизане и 
конкуренция на пазара за 
далекосъобщителни и ОТТ услуги и по 
този начин може да се гарантира 
достатъчна защита на ползвателите 
на ОТТ услуги; особено внимание се 
отделя на принципите на 
прозрачност, недискриминация и 
оперативна съвместимост, както и 
на улесняването при смяната на 
доставчика.

Or. de

Изменение 818
Гунар Хьокмарк

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1 – подточка iv (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) засилено прилагане на 
функционалното разделение като 
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средство за защита чрез премахване 
на изключителния характер на 
задължението, което да засили 
стимулите за инвестиции в мрежата 
и да спомогне за по-нататъшно 
развитие на вътрешния пазар на 
електронните съобщителни услуги.

Or. en

Изменение 819
Гунар Хьокмарк

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1 – подточка v (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

v) насърчаване на глобалната 
конкурентоспособност на ЕС и на 
европейската цифрова индустрия, 
както и на инвестициите и 
иновациите.

Or. en

Изменение 820
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Член 39а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 39а
Европейски орган за регулиране и 

наблюдение на единния европейски 
пазар на електронни съобщителни 

услуги
Създава се независим европейски орган 
за регулиране и наблюдение на 
единния европейски пазар на 
електронни съобщителни услуги, 
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който има за цел да регулира и да 
наблюдава доброто функциониране на 
европейския пазар на електронни 
съобщителни услуги. Оперативните 
разходи на този независим орган се 
осигуряват от задължителна вноска, 
с която се облагат електронните 
съобщителни услуги.

Or. fr

Изменение 821
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Приложение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 [...] заличава се

Or. en

Изменение 822
Катрин Тротман

Предложение за регламент
Приложение I – заглавие 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

МИНИМАЛНИ ПАРАМЕТРИ ЗА 
ПРЕДЛАГАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИ 
ПРОДУКТИ ЗА ВИРТУАЛЕН 
ШИРОКОЛЕНТОВ ДОСТЪП

МИНИМАЛНИ ПАРАМЕТРИ ЗА 
ПРЕДЛАГАНЕТО НА 
ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОДУКТИ ЗА 
ДОСТЪП ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА 
ПАНЕВРОПЕЙСКИ БИЗНЕС 
СЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ

Or. en

Изменение 823
Катрин Тротман
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Предложение за регламент
Приложение I – част 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. [...] заличава се

Or. en

Изменение 824
Катрин Тротман

Предложение за регламент
Приложение I – част 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Продукт за достъп на едро през 
стационарна мрежа, предлаган в слой 3 
от седемслойния модел за протоколи за 
комуникация (мрежови слой) на 
Международната организация по 
стандартизация на ниво IP-битстрйим с 
точки на прехвърляне, позволяващи по-
високо агрегиране на ресурси като 
например на национално и/или 
регионално равнище

ОФЕРТА 1: Висококачествен продукт 
за достъп на едро през стационарна 
мрежа, предлаган в слой 3 от 
седемслойния модел за протоколи за 
комуникация (мрежови слой) на 
Международната организация по 
стандартизация на ниво IP-битстрйим с 
точки на прехвърляне, позволяващи по-
високо агрегиране на ресурси като 
например на национално и/или 
регионално равнище

Or. en

Изменение 825
Катрин Тротман

Предложение за регламент
Приложение I – част 2 – точка 2.2 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възможност за поддържане на различно
качество на услугата (напр. ниво на 
качество 1, 2 и 3) по отношение на:

Възможност за поддържане на високи 
нива на качество на услугата по 
отношение на:

Or. en
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Изменение 826
Катрин Тротман

Предложение за регламент
Приложение I – част 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. ОФЕРТА 3: 3. ОФЕРТА 2:

Or. en

Изменение 827
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Приложение II

Текст, предложен от Комисията Изменение

МИНИМАЛНИ ПАРАМЕТРИ НА 
ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПРОДУКТИ ЗА 
ВРЪЗКА С ГКУ

заличава се

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

Or. en

Изменение 828
Маритйе Схаке

Предложение за регламент
Приложение II

Текст, предложен от Комисията Изменение

МИНИМАЛНИ ПАРАМЕТРИ НА 
ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПРОДУКТИ ЗА 
ВРЪЗКА С ГКУ

заличава се

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

Or. en

Изменение 829
Петра Камереверт
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Предложение за регламент
Приложение ІІ

Текст, предложен от Комисията Изменение

МИНИМАЛНИ ПАРАМЕТРИ НА 
ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПРОДУКТИ ЗА 
ВРЪЗКА С ГКУ

заличава се

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

Or. de

Изменение 830
Катрин Тротман

Предложение за регламент
Приложение II

Текст, предложен от Комисията Изменение

МИНИМАЛНИ ПАРАМЕТРИ НА 
ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПРОДУКТИ ЗА 
ВРЪЗКА С ГКУ

заличава се

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

Or. en


