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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив.  Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език).  Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.

Антетката на всяко изменение към съществуващ  акт, който проектът на 
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста, се обозначават по следния начин: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета 
относно мерки за намаляване на разходите за разгръщане на високоскоростни 
електронни съобщителни мрежи
(COM(2013)0147 – C7-0082/2013 – 2013/0080(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета 
(COM(2013)0147),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането 
на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента 
(C7-0082/2013),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 
10 юли 2013 г.1,

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика 
(A7-0000/2013),

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

2. изисква Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Цифровата икономика променя 
радикално единния пазар. Предвид 
нейната новаторска същност, скорост и 
трансграничен обсег тя има потенциала 

(1) Цифровата икономика променя 
радикално единния пазар. Предвид 
нейната новаторска същност, скорост и 
трансграничен обсег тя има потенциала 

                                               
1 OВ C 0, 0.0.0000 г., стр. 0./Все още непубликувано в Официален вестник.
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да доведе интеграцията на вътрешния 
пазар до ново равнище. Целта на 
Комисията е изграждането на цифрова 
икономика, която осигурява устойчиви 
икономически и социални ползи на 
базата на съвременни онлайн услуги и 
бързи интернет връзки. Една 
висококачествена цифрова 
инфраструктура е в основата на почти 
всички сектори на модерната и 
новаторска икономика и е от 
стратегическо значение за социалното и 
териториалното сближаване. 
Следователно всички граждани и 
предприятия трябва да имат 
възможност да участват в цифровата 
икономика.

да доведе интеграцията на вътрешния 
пазар до ново равнище. Целта на 
Комисията е изграждането на цифрова 
икономика, която осигурява устойчиви 
икономически и социални ползи на 
базата на съвременни онлайн услуги и 
бързи интернет връзки. Една 
висококачествена цифрова 
инфраструктура е в основата на почти 
всички сектори на модерната и 
новаторска икономика и е от 
стратегическо значение за социалното и 
териториалното сближаване. 
Следователно всички граждани, както 
и частният и публичният сектор
трябва да имат възможност да участват 
в цифровата икономика.

Or. en

Обосновка

Публичните услуги като например услугите в областта на здравеопазването, 
държавното образование и културата, обществената сигурност и социалните услуги 
трябва също да бъдат подобрени във всички държави членки с помощта на 
цифровите технологии.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Осъзнавайки важността на 
разгръщането на високоскоростен 
широколентов достъп, държавите 
членки потвърдиха амбициозните цели 
относно широколентовия достъп, 
определени в съобщението на 
Комисията до Европейския парламент, 
Съвета, Европейския икономически и 
социален комитет и Комитета на 
регионите „Програма в областта на 
цифровите технологии за Европа: 
цифровите технологии — двигателна 
сила на европейския икономически 

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

растеж“(„Програма в областта на 
цифровите технологии“): Като се има 
предвид обаче бързото развитие на 
технологиите, което води до още по-
бързи интернет връзки, както и 
нарастващото потребителско 
търсене на електронни услуги, 
уместно е поставянето на по-
амбициозни цели по отношение на 
скоростта на интернет връзките.

Or. en

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Голяма част от тези разходи могат да 
бъдат отдадени на недостатъци в 
процеса на разгръщане, свързани с 
използването на съществуващата 

(6) Голяма част от тези разходи могат да 
бъдат отдадени на недостатъци в 
процеса на разгръщане, свързани с 
използването на съществуващата 



PE516.982v01-00 8/23 PR\1001696BG.doc

BG

пасивна инфраструктура (като 
например канали, кабелопроводи, 
шахти, разпределителни кутии, 
стълбове, мачти, антенни 
съоръжения, кули и други 
поддържащи конструкции),
затруднения, свързани с 
координирането на строежи, тежките 
административни процедури за издаване 
на разрешения, както и 
затрудненията във връзка с 
разгръщането на мрежите в самите 
сгради.

пасивна инфраструктура, затруднения, 
свързани с координирането на строежи
и с разгръщането на мрежите в 
самите сгради, тежките 
административни процедури за издаване 
на разрешения, строгите финансови 
ограничения и липсата на 
осъществими бизнес планове за 
разгръщане на широколентовия 
достъп в селските райони.

Or. en

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(7) Мерките, насочени към повишаване 
на ефикасността на използване на 
съществуващата инфраструктура и към 
намаляване на разходите и пречките за 
извършване на нови граждански 
инженерно-строителни дейности, следва 
да имат съществен принос за 
осигуряване на бързото и широко 
разгръщане на високоскоростни 
електронни съобщителни мрежи, 
замяна на остарели мрежи и 
осъвременяването им за „достъп от 
следващо поколение“ като 
същевременно се запази ефективната 
конкуренция.

Or. en
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Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) В случай че възникнат спорове 
относно достъпа до информация за 
физическите инфраструктури с оглед на 
разгръщането на високоскоростни 
електронни съобщителни мрежи, 
единният информационен център 
следва да е в състояние да решава 
такива спорове чрез обвързващо 
решение, без да се засяга възможността 
на всяка от страните да отнесе случая до 
съда.

(20) В случай че възникнат спорове 
относно достъпа до информация за 
физическите инфраструктури с оглед на 
разгръщането на високоскоростни 
електронни съобщителни мрежи,
компетентният единен
информационен център следва да е в 
състояние да решава такива спорове 
чрез обвързващо решение, без да се 
засяга възможността на всяка от 
страните да отнесе случая до съда. 

Or. en

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 26 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26a) За сгради и жилища следва да се 
въведе нов етикет на Съюза 
„подготвен за широколентов достъп“, 
който да позволява на купувачите и 
наемателите да идентифицират 
сградите с достъп до 
високоскоростни електронни 
съобщителни мрежи. Етикетът на 
Съюза „подготвен за широколентов 
достъп“ следва да се поставя 
доброволно и да насърчава 
създаването на вътрешна 
инфраструктура за високоскоростен 
достъп.

Or. en
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Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) Независимо кой е органът, 
определен от държавата членка за 
уреждане на спорове, той следва да 
гарантира безпристрастност и 
независимост по отношение на 
засегнатите страни. Освен това 
определените органи следва да 
разполагат с подходящи ресурси и 
правомощия за налагане на санкции в 
случай на неспазване на приетите 
решения.

(30) Независимо кой е органът, 
определен от държавата членка за 
уреждане на спорове, той следва да 
гарантира безпристрастност и 
независимост по отношение на 
засегнатите страни. Освен това 
определените органи следва да 
разполагат с подходящи 
компетентности, ресурси и 
правомощия за налагане на санкции в 
случай на неспазване на приетите 
решения.

Or. en

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 2 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 2 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(2) „физическа инфраструктура“ 
означава елементът от физическа 
мрежа, който не е активен, като 
например тръбопроводи, мачти, канали, 
помещения за контрол, шахти, 
разпределителни кутии, сгради или 
подстъпи към сгради, антенни 
съоръжения, кули и стълбове и 
съответни принадлежности, с 
изключение на елементите, 
използвани за пренос на питейна вода, 
предназначена за консумация от 
човека;

Or. en

Обосновка

Включването на какъвто и да било материал в тръбопроводите, използвани за пренос 
на вода, предназначена за консумация от човека, представлява потенциален риск за 
общественото здраве и нарушава безопасността и целостта на мрежата, като 
прави тази инфраструктура неподходяща. Подобна формулировка може да е в 
противоречие с член 10 от Директивата за питейната вода, в който се поставят 
някои минимални изисквания за качеството на материалите, които са в контакт с 
вода.

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 2 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) „високоскоростна електронна 
съобщителна мрежа“ означава 
електронна съобщителна мрежа, която е 
в състояние да доставя услуги за 

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

високоскоростен и 
свръхвисокоскоростен широколентов 
достъп.

Or. en

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. При наличие на специално писмено 
искане от страна на предприятие, 
притежаващо разрешение за 
предоставяне на електронни 
съобщителни мрежи, всеки мрежов 
оператор е задължен да удовлетворява 
всички разумни искания за достъп до 
своята физическа инфраструктура при 
справедливи условия, включително 
цена, като се придържа към принципа 
на реципрочност, с оглед на 
инсталиране на елементи на 
високоскоростни електронни 
съобщителни мрежи. Участващите 
органи следва да хармонизират 
принципите си за определяне на реда 
и условията и да проведат 
консултации с мрежовите оператори 
или техните асоциации до  [Служба 
за публикации  моля въведете точната 
дата: датата на влизане в сила на 
настоящия регламент + 12 месеца].

Or. en
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Изменение 14

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква д а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

a) местоположение, маршрут и гео-
референтни координати;

a) местоположение, маршрут и гео-
референтни координати;

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

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

в) име на собственика или на 
притежателя на правата за използване 
на физическа инфраструктура и звено за 
контакт.

в) име на собственика или на 
притежателя на правата за използване 
на физическа инфраструктура и звено за 
контакт.

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

посочва района, в който ще се 
разполагат елементи на 
високоскоростни електронни 
съобщителни мрежи.

Достъп до минималната информация за 
определения район се предоставя 
незабавно в електронен формат при 
пропорционални, недискриминационни 
и прозрачни условия.

Достъп до минималната информация за 
определения район се предоставя 
незабавно в електронен формат при 
пропорционални, недискриминационни 
и прозрачни условия, като се спазва 
принципът на поверителност.
Единният информационен център 
информира съответния мрежов 
оператор за обмена на информация.

Единният информационен център може 
да ограничава достъпа до минималната 
информация само когато това се счита 
за необходимо с оглед на сигурността на 
мрежите и тяхната цялост или на 
опазването на оперативни и търговски 
тайни.

Единният информационен център може 
да ограничава достъпа до минималната 
информация само когато това се счита 
за необходимо с оглед на сигурността на 
мрежите и тяхната цялост или на 
опазването на оперативни и търговски 
тайни.

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

Единният информационен център 
гарантира предоставянето на достъп до 
минималната информация съгласно 
настоящия параграф най-късно до: 
[Служба за публикации: моля въведете 
точната дата: датата на влизане в 
сила на настоящия регламент + 12 
месеца].

Or. en

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всеки орган от обществения сектор, 
разполагащ в електронен формат и по 
силата на своите задължения с 
минималната информация, посочена в 
параграф 1, засягаща физическата 
инфраструктура на даден мрежов 
оператор, предоставя достъп до нея чрез 

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

единния център за информация преди 
[Служба за публикации: моля въведете 
точната дата: датата на влизане в 
сила на настоящия регламент + 12 
месеца]. Всяко актуализиране на тази 
информация и всяка нова минимална 
информация, посочена в параграф 1, 
получени от орган от обществения 
сектор, се предоставят на единния 
информационен център в рамките на 
един месец от тяхното получаване, 
като се спазва принципът на 
поверителност. Единният 
информационен център информира 
съответния мрежов оператор за 
обмена на информация.

Or. en

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

a) място и вид на дейностите; a) място и вид на дейностите;

б) засегнати елементи на мрежата; б) засегнати елементи на мрежата;
в) предполагаема дата на започване на в) предполагаема дата на започване на 
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работите и тяхната продължителност; работите и тяхната продължителност;
г) звено за контакт. г) звено за контакт.

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

С цел защита на търговската тайна 
описът на заплануваните 
строителни дейности не се включва в 
същата база данни като тази на 
описа на общата инфраструктура. В 
искането на дадено предприятие, което 
има разрешение за предоставяне на 
електронни съобщителни мрежи, се 
посочва районът, в който ще се 
разполагат елементи на 
високоскоростни електронни 
съобщителни мрежи. В рамките на две 
седмици след писмено искане, 
мрежовите оператори предоставят 
исканата информация при 
пропорционални, недискриминационни 
и прозрачни условия, без да се засягат 
ограниченията съгласно параграф 1.

Or. en

Обосновка

Ако информацията за заплануваните инвестиции се съхранява съвместно с 
информацията за съществуващата инфраструктура директно в същата  база данни, 
това може да даде на операторите известна възможност да прозрат стратегията 
на конкурентите им. От гледна точка на конкуренцията тази информация е много 
чувствителна и следва да се съхранява отделно.

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Компетентните органи издават или 
отказват издаването на разрешения в 
срок от шест месеца след постъпване 
на искането, без да се засягат други 
конкретни срокове или задължения, 
предвидени за правилното провеждане 
на процедурата, приложими към 
процедурата за издаване на разрешение 

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

разрешение в съответствие с 
националното право или правото на 
Съюза. Всеки отказ следва да е 
надлежно обоснован на основата на 
обективни, прозрачни, 
недискриминационни и 
пропорционални критерии.

Or. en

Обосновка

Шест месеца са прекалено дълъг период за получаването на разрешение, този срок 
следва да бъде съкратен значително.

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Всички новопостроени сгради в 
местоположението на крайния 
потребител, включващи елементи, които 
представляват съвместна собственост, за 
които са били подадени заявления за 
разрешения за строителство след 
[Служба за публикации: моля въведете 
точната дата: датата на влизане в 
сила на настоящия регламент + 12 
месеца], се оборудват с подготвена за 
високоскоростен достъп физическа 
инфраструктура в сградата, 
включително до крайните точки на 
мрежата. След това тези сгради или 
жилища получават етикета на 
Съюза „подготвен за широколентов 
достъп“. Същото задължение се 
прилага и в случай на дейности по 
основен ремонт, за които са били 
подадени заявления за разрешения за 
строителство след [Служба за 
публикации: моля въведете точната 
дата: датата на влизане в сила на 
настоящия регламент + 12 месеца].
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Or. en

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Всички новопостроени 
многофамилни сгради, включително 
тези със социални жилища, за които 
са били подадени заявления за 
разрешение за строителство след 
[Служба за публикации: моля въведете 
точната дата: датата на влизане в 
сила на настоящия регламент + 12 
месеца], се оборудват с точка на 
концентрация, намираща се в или извън 
сградата и достъпна за доставчиците на 
електронни съобщителни мрежи, която 
дава възможност за свързване с 
подготвената за високоскоростен достъп 
инфраструктура в сградата. Същото 
задължение се прилага и в случай на 
дейности по основен ремонт, засягащи 
многофамилни сгради, за които са били 
подадени заявления за разрешения за 
строителство след [Служба за 
публикации: моля въведете точната 
дата: датата на влизане в сила на 
настоящия регламент + 12 месеца], 
както и в съществуващите сгради на 
държавни институции.

Or. en

Обосновка

Задължението за оборудване на новите сгради, както и на сградите, които 
преминават през съществен ремонт, с физическа инфраструктура в сградата, 
подготвена за разгръщане на високоскоростен достъп, следва да се отнася и до 
съществуващите сгради на публични институции, които съхраняват значителни 
колекции от данни, като например библиотеки, архиви, културни институти и висши 
учебни заведения. Освен това, за да се осигурят равни възможности за всички 
социални групи, при строителството на социални жилища не следва да се правят 
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икономии от разходите за разгръщане на високоскоростни мрежи.

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 9 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 9 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всеки друг национален орган за 
уреждане на спорове, определен от 
държави членки в съответствие с 
параграф 1, е правно обособен и 
функционално независим от всички 
мрежови оператори. Той има 
правомощия да налага на мрежовите 
оператори подходящи, ефективни, 
пропорционални и възпиращи санкции в 
случай на нарушение на задълженията, 
произтичащи от решенията, приети при 
уреждането на спора.

2. Всеки друг национален орган за 
уреждане на спорове, определен от 
държави членки в съответствие с 
параграф 1, има правомощия да налага 
на мрежовите оператори подходящи, 
ефективни, пропорционални и 
възпиращи санкции в случай на 
нарушение на задълженията, 
произтичащи от решенията, приети при 
уреждането на спора.

Or. en
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Изменение 23

Предложение за регламент
Член 9 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Докладчикът счита, че наличието на висококачествена цифрова инфраструктура е в 
основата на почти всички сектори на модерната и новаторска икономика и на 
модерното и новаторско общество, в което високоскоростната широколентова 
инфраструктура е предпоставка за глобалната конкурентоспособност и стълб на 
европейския цифров единен пазар. Ето защо докладчикът подкрепя целта на настоящия 
регламент, а именно намаляване на себестойността на разгръщането на 
високоскоростни и свръхвисокоскоростни мрежи за електронна комуникация чрез 
предоставянето на инструменти за икономически по-ефективно разгръщане на нова 
физическа инфраструктура, намаляване на административната тежест, съвместно 
използване на съществуващата инфраструктура и хармонизиране на дейностите в 
областта на  гражданското строителство. 
Липсата на взаимодействие между различните оператори и собствениците на 
физическата инфраструктура, както и множеството местни разпоредби, с които 
операторите трябва да се съобразяват, доведоха до увеличаване на разходите, сроковете 
и трудностите за получаването на разрешителни и впоследствие за разгръщане и 
осъвременяване на високоскоростните електронни съобщителни мрежи. Ето защо по 
мнение на докладчика настоящият регламент, като се основава на най-добрите 
практики на държавите членки и в същото време подкрепя нова култура на достъп до 
високоскоростен широколентов достъп, има за цел да гарантира на държавите членки, 
че ще продължат да се ползват с широка оперативна самостоятелност по отношение на 
организационните въпроси, и че местните и регионалните органи запазват основната си 
роля при координирането на строителната дейност в рамките на своята компетентност. 
Докладчикът е съгласен с комплексния подход за оптимизиране на взаимодействията 
между мрежите с помощта на регламент, насочен не само към доставчиците на 
електронни съобщителни мрежи, но и към всеки собственик на физическа 
инфраструктура, който може да поеме елементи на електронните комуникационни 
мрежови елементи, като например електроенергия, газ, водоснабдяване, канализация, 
отопление и транспортни услуги. Като се има предвид, че дейностите в областта на 
гражданското строителство представляват преобладаващ дял от общите разходи за 
разгръщане на мрежите, докладчикът счита, че основна законодателна крачка напред 
представлява предоставянето на всеки мрежов оператор на правото да предлага или да 
се възползва от предлагането (на разумна цена и при справедливи условия) на достъп 
до неговата физическа инфраструктура, и в крайна сметка предоставянето на 
възможност на заинтересованите страни да използват полезните взаимодействия и да 
намалят неефективността в процеса на разгръщане, като се акцентира върху 
подобряването на координацията и прозрачността и върху хармонизирането на 
минималните инструменти.  
Докладчикът признава, че достъпът до гражданската инфраструктура не е „магическа 
формула“, които би разрешила наболелите проблеми във връзка с конкуренцията в 
телекомуникационния сектор, но все пак достъпът до гражданската инфраструктура 
може значително да улесни разгръщането на високоскоростни широколентови мрежи 
от всеки един оператор. Следователно потенциалът, предлаган от по-бързото развитие 
на мрежата на базата на регламента, може да се използва в пълна степен за 
разработване на трансгранични публични услуги, за създаване на растящ, действащ 
успешно и динамичен общоевропейски пазар за създаване и разпространение на 



PR\1001696BG.doc 23/23 PE516.982v01-00

BG

законно цифрово съдържание и онлайн услуги, както и за предоставяне на 
потребителите на лесен, сигурен и гъвкав достъп до цифрово съдържание и до пазарите 
на услуги. 
Също така от гледна точка на възможностите развитието на услугите в областта на 
информационните и комуникационните технологии както в публичния, така и в 
частния сектор следва да се използва като средство за подобряване на публичните 
услуги като например услугите в областта на здравеопазването, държавното 
образование и културата, обществената сигурност и социалните услуги, а също така то 
може да повиши икономическата активност на МСП и да стимулира тяхното развитие. 
Докладчикът подчертава, че достъпът до широколентови услуги, както и 
информационните и комуникационните технологии следва да задоволяват нуждите на 
всички членове на обществото, да повишават все повече качеството на живот на 
гражданите, да подобряват техните социални и икономически дейности и да спомагат 
за преодоляване на цифровото разделение. Във връзка с това докладчикът настоятелно 
изтъква, че макар и да съществуват ясни търговски основания за осигуряването на 
широколентов достъп в гъсто населените райони, следва да се обърне специално 
внимание на насърчаването на инвестициите от частния сектор в селските и 
отдалечените райони, като по този начин се осигури достъп до широколентов интернет 
на поносими цени и в регионите, в които пазарните механизми се оказват 
недостатъчни. 

Докладчикът съзнава факта, че от финансова гледна точка събирането и предоставянето
на данни и създаването на единен информационен център изискват значителни разходи, 
но припомня, че това създава реална европейска добавена стойност. Това много 
трудоемко и доста скъпо картографиране може да представлява важно средство за 
създаване на работни места в Европа, поради което за тази дейност следва да се 
предвиди финансиране от ЕС с цел облекчаване на финансовата тежест, която се носи 
от държавите членки и предприятията. По мнението на докладчика значително 
намаленият бюджет по направлението за ИКТ на Механизма за свързване на Европа би 
могъл да се използва за цели, свързани с генерирането на данни и единния 
информационен център.
И накрая, според докладчика мерките, предложени в регламента, са очевидно в 
съответствие с принципа на субсидиарност, като се има предвид, че намаляването на 
разходите за разгръщане на високоскоростна инфраструктура за електронни 
комуникации налага предприемането на действия от страна на ЕС за подобряване на 
условията за изграждането и функционирането на вътрешния пазар и за отстраняване 
на пречките, възникващи вследствие на сложната схема от правила и административни 
практики на национално и поднационално равнище. Докладчикът счита, че 
предложените мерки предлагат ясна европейска добавена стойност в сравнение с 
отделни мерки на национално, регионално или местно равнище и отбелязва също така, 
че един общ европейски подход към въпросните проблеми носи добавена стойност, 
като се избягва ненужно дублиране и се дава възможност за икономии от мащаба. 
Докладчикът е на мнение, че мерките, предложени от регламента, са също така в 
съответствие с принципа на пропорционалност, тъй като те признават първостепенното 
значение на търговските преговори, не нарушават прекомерно правата на собственост и 
не надвишават необходимото за намаляване на пречките пред достъпа до физическата 
инфраструктура.


