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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

Изменения в две колони, внесени от Парламента

Заличаванията се обозначават с получер курсив в лявата колона.
Заместванията се обозначават с получер курсив в двете колони. Новият 
текст се обозначава с получер курсив в дясната колона.

В първия и втория ред на антетката на всяко изменение се посочва 
съответната част от текста в разглеждания проект на акт. Ако 
изменението се отнася до съществуващ акт, който проектът на акт има 
за цел да измени, антетката съдържа и трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и съответната разпоредба от 
него.

Изменения, внесени от Парламента под формата на консолидиран 
текст

Новите части от текста се посочват с получер курсив. Заличените части 
от текста се посочват със символа ▌ или се зачеркват. Заместванията се 
обозначават, като се посочва с получер курсив новият текст и се 
заличава или зачерква заместваният текст.
По изключение не се отбелязват измененията с чисто техническо 
естество, които се нанасят от службите с оглед изготвянето на 
окончателния текст.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
определяне на мерки относно единния европейски пазар на електронни 
съобщителни услуги, за изграждане на континентална мрежа и за изменение на 
директиви 2002/20/ЕО, 2002/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на 
Регламент (ЕО) № 1211/2009 и Регламент (ЕС) № 531/2012
(COM(2013)0627 – C7-0267/2013 – 2013/0309(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета 
(COM(2013)0627),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането 
на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента 
(C7-0267/2013),

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

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и 
енергетика, както и становищата на комисията по вътрешния пазар и защита на 
потребителите, комисията по регионално развитие, комисията по култура и 
образование, комисията по правни въпроси и комисията по граждански свободи, 
правосъдие и вътрешен ред (A7-0000/2013),

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

2. изисква от 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
Заглавие 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предложение за Предложение за
РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
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ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
за определяне на мерки относно 
единния европейски пазар на 
електронни съобщителни услуги, за 
изграждане на континентална мрежа
и за изменение на директиви 
2002/20/ЕО, 2002/21/ЕО и 2002/22/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета и 
на Регламент (ЕО) № 1211/2009 и 
Регламент (ЕС) № 531/2012

за определяне на мерки относно 
единния европейски пазар на 
електронни съобщителни услуги и за 
изменение на директиви 2002/20/ЕО, 
2002/21/ЕО и 2002/22/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета и 
на Регламент (ЕО) № 1211/2009 и
Регламент (ЕС) № 531/2012 и Решение 
№ 243/2012/ЕС.

Or. en

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Следва да се гарантира свободата на 
предоставяне на електронни 
съобщителни мрежи и услуги на всеки 
клиент в ЕС и правото на всеки краен 
потребител да избере най-добрата 
оферта на пазара и тази свобода не бива 
да бъде спъвана от разпокъсаност на 
пазара, дължаща се на национални 
граници. Действащата регулаторна 
рамка за електронните съобщения не 
дава окончателно решение на тази 
фрагментарност, с най-различно 
национално приложение на режима за 
общи разрешения, национални схеми за 
разпределяне на радиочестотния 
спектър и различни набори от правила 
за потребителите, приложими за 
конкретния отрасъл. Например, макар 
Директивата за разрешението да 
ограничава вида на информацията, 
която може да се изисква, 12 от 
държавите членки изискват 
допълнителни подробности, като 
например категоризация на 
предвидените видове дейности, 
географски обхват на дейността, 
целеви пазар, структура на 
дружеството, включително имена на 
акционерите и акционери на 
акционерите, удостоверение от 
търговската камара и свидетелство 
за съдимост на представителя на
предприятието. Допълнителни 
изисквания като тези подчертават 
значението на една твърда политика 
от страна на Комисията по 
отношение на производствата за 
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установяване на неизпълнение на 
задължения от държава членка.

Or. en

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

6. Настоящият регламент цели да 
гарантира по-нататъшния напредък 
към доизграждане на единния пазар за 
електронните съобщения чрез действия 
по три широки, преплитащи се оси.
Първо, регламентът трябва да утвърди 
свободата за трансгранично
предоставяне на електронни 
съобщителни услуги и мрежи в 
различни държави членки, чрез 
хармонизиране на прилагането на 
общата схема за издаване на 
разрешителни. Второ, необходимо е да 
се обърне внимание на условията и 
процедурите за предоставяне на
лицензи за ползване на честотен 
спектър за безжичните широколентови 
съобщения, както и за използване на 
нелицензирания радиочестотен 
спектър. Трето, с оглед съгласуването на 
условията за бизнес и за изграждане на 
увереност у гражданите да ползват 
цифровите технологии, настоящият 
регламент следва да се занимае с
правилата за защита на крайните 
ползватели, особено на потребителите.
Това включва правилата за 
недискриминация, договорна 
информация, прекратяване и 
прехвърляне на договори, в допълнение 
към правилата за достъп до онлайн 
съдържание, приложения и услуги и за 
управление на трафика, които не само 
защитават крайните ползватели, но 
едновременно с това и гарантират, че
„екосистемата“ Интернет ще продължи 
да функционира гладко като двигател за 
иновациите. Освен това, по-
нататъшните реформи при роуминга би 
трябвало да накарат потребителите да 
не изключват телефоните си, докато 
пътуват в ЕС и с времето би трябвало да 
доведат до сближаване при 
ценообразуването и другите условия за 
услугата в ЕС.
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трябвало да накарат потребителите да 
не изключват телефоните си, докато 
пътуват в ЕС и с времето би трябвало да 
доведат до сближаване при 
ценообразуването и другите условия за 
услугата в ЕС.

Or. en

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Следователно настоящият регламент 
следва да допълни съществуващата 
регулаторна рамка на ЕС (Директива 
2002/19/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета14, Директива 2002/20/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета15, 
Директива 2002/21/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета16, Директива 
2002/22/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета17, Директива 2002/58/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета18, 
Директива 2002/77/ЕО19 на Комисията, 
както и Регламент (ЕО) № 1211/2009 на 
Европейския парламент и на Съвета20, 
Регламент (ЕС) № 531/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета21 и 
Решение № 243/2012/ЕС на 
Европейския парламент22) и 
действащите национални 
законодателства, приети в съответствие 
с правото на ЕС, чрез въвеждането на 
специфични права и задължения както 
за доставчиците на електронни 
съобщителни услуги, така и за крайните 
ползватели, чрез значителни изменения 
в съществуващите директиви и в 
Регламент (ЕС) № 531/2012, за да се 
осигури по-голямо сближаване и някои 
значителни изменения за постигане на 
един по-конкурентен единен пазар.

7. Следователно настоящият регламент 
следва да прибави към съществуващата 
регулаторна рамка на ЕС (Директива 
2002/19/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета14, Директива 2002/20/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета15, 
Директива 2002/21/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета16, Директива 
2002/22/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета17, Директива 2002/58/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета18, 
Директива 2002/77/ЕО19 на Комисията, 
както и Регламент (ЕО) № 1211/2009 на 
Европейския парламент и на Съвета20, 
Регламент (ЕС) № 531/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета21 и 
Решение № 243/2012/ЕС на 
Европейския парламент22) и 
действащите национални 
законодателства, приети в съответствие 
с правото на ЕС, чрез въвеждане на
определени целенасочени мерки за 
установяване на специфични права и 
задължения както за доставчиците на 
електронни съобщителни услуги, така и 
за крайните ползватели, чрез значителни 
изменения в съществуващите директиви 
и в Регламент (ЕС) № 531/2012, за да се 
осигури по-голямо сближаване и някои 
значителни изменения за постигане на 
един по-конкурентен единен пазар.
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__________________ __________________
14 Директива 2002/19/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 7 
март 2002 година относно достъпа до 
електронни съобщителни мрежи и 
тяхната инфраструктура и 
взаимосвързаността между тях
(Директива за достъпа) (ОВ L 108, 
24.4.2002 г., стр. 7).

14 Директива 2002/19/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 7 
март 2002 година относно достъпа до 
електронни съобщителни мрежи и 
тяхната инфраструктура и 
взаимосвързаността между тях
(Директива за достъпа) (ОВ L 108, 
24.4.2002 г., стр. 7).

15 Директива 2002/20/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 7 
март 2002 г. относно разрешаването на 
електронните съобщителни мрежи и 
услуги (Директивата за разрешаването) 
(ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 21).

15 Директива 2002/20/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 7 
март 2002 г. относно разрешаването на 
електронните съобщителни мрежи и 
услуги (Директивата за разрешаването) 
(ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 21).

16 Директива 2002/21/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 7 
март 2002 година относно общата 
регулаторна рамка за електронните 
съобщителни мрежи и услуги (Рамкова 
директива) (ОВ L 108, 24.4.2002 г., стp. 
33).

16 Директива 2002/21/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 7 
март 2002 година относно общата 
регулаторна рамка за електронните 
съобщителни мрежи и услуги (Рамкова 
директива) (ОВ L 108, 24.4.2002 г., стp. 
33).

17 Директива 2002/22/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 7 
март 2002 година относно 
универсалната услуга и правата на 
потребителите във връзка с 
електронните съобщителни мрежи и 
услуги (Директива за универсалната 
услуга) (ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 51).

17 Директива 2002/22/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 7 
март 2002 година относно 
универсалната услуга и правата на 
потребителите във връзка с 
електронните съобщителни мрежи и 
услуги (Директива за универсалната 
услуга) (ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 51).

18 Директива 2002/58/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
12 юли 2002 година относно 
обработката на лични данни и защита на 
правото на неприкосновеност на личния 
живот в сектора на електронните 
комуникации (Директива за правото на 
неприкосновеност на личния живот и 
електронни комуникации) (ОВ L 201, 
31.7.2002 г., стр. 37)

18 Директива 2002/58/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
12 юли 2002 година относно 
обработката на лични данни и защита на 
правото на неприкосновеност на личния 
живот в сектора на електронните 
комуникации (Директива за правото на 
неприкосновеност на личния живот и 
електронни комуникации) (ОВ L 201, 
31.7.2002 г., стр. 37)

19 Директива 2002/77/ЕО на Комисията 
от 16 септември 2002 година относно 
конкуренцията на пазарите на 
електронни съобщителни мрежи и 
услуги (ОВ L 249, 17.9.2002 г., стр. 21).

19 Директива 2002/77/ЕО на Комисията 
от 16 септември 2002 година относно 
конкуренцията на пазарите на 
електронни съобщителни мрежи и 
услуги (ОВ L 249, 17.9.2002 г., стр. 21).

20 Регламент (ЕО) № 1211/2009 на 20 Регламент (ЕО) № 1211/2009 на 
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Европейския парламент и на Съвета от 
25 ноември 2009 г. за създаване на 
Орган на европейските регулатори в 
областта на електронните съобщения
(ОЕРЕС) и на Служба (ОВ L 337, 
18.12.2009 г., стр. 1).

Европейския парламент и на Съвета от 
25 ноември 2009 г. за създаване на 
Орган на европейските регулатори в 
областта на електронните съобщения
(ОЕРЕС) и на Служба (ОВ L 337, 
18.12.2009 г., стр. 1).

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

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

22 Решение № 243/2012/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета от 
14 март 2012 година за създаване на 
многогодишна програма за политиката в 
областта на радиочестотния спектър 
(ОВ L 81, 21.3.2012 г., стр. 7)

22 Решение № 243/2012/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета от 
14 март 2012 година за създаване на 
многогодишна програма за политиката в 
областта на радиочестотния спектър 
(ОВ L 81, 21.3.2012 г., стр. 7)

Or. en

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Предоставянето на трансгранични 
електронни съобщителни услуги все 
още среща повече трудности от своя 
аналог в рамките на националните 
граници. По-специално, доставчиците 
на трансгранични услуги все още 
трябва да уведомяват и заплащат 
такси в отделни приемащи държави 
членки. Притежателите на единно 
европейско разрешение следва да се 
ползват от система за единна 
нотификация в държавата членка,
където е основното им седалище 
(държавата членка по произход),
което ще намали 
административната тежест за 
трансграничните оператори.
единното европейско разрешение
следва да се прилага за всяка фирма, 

9. Известно хармонизиране на идеята 
за общо разрешение, включващо 
ОЕРЕС като получател на 
уведомления, следва допълнително да
гарантира практическата 
ефективност на свободата за
предоставяне на електронни 
съобщителни услуги и мрежи в целия
Съюз. В допълнение към това 
уведомяването не е задължително, за 
да се усетят ползите от общата 
схема за издаване на разрешителни, и 
не всички държави членки го 
изискват. Тъй като изискването за 
уведомяване поставя 
административна тежест върху 
оператора, държавите членки, които 
изискват уведомяване, следва да 
покажат, че това изискване е 
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която предоставя или възнамерява да 
предоставя електронни съобщителни 
услуги и мрежи в повече от една 
държава членка, което Й осигурява да 
се ползва от правата, свързани със 
свободното предоставяне на 
електронни съобщителни услуги и 
мрежи, в съответствие с настоящия 
регламент, в произволна държава 
членка. Въвеждането на единно 
европейско разрешение, определящо 
правната рамка, приложима спрямо 
операторите на електронни 
съобщителни мрежи, предоставящи 
услуги във всички държави членки въз 
основа на общо разрешение от 
държавата членка по произход, следва 
да осигури действително свободно 
предоставяне на електронни 
съобщителни услуги и мрежи в целия
ЕС.

обосновано, в съответствие с 
политиката на Съюза за премахване 
на ненужните регулаторни тежести. 
Комисията следва да се задължи да 
извърши оценка на тези изисквания и 
когато това е целесъобразно, да й 
бъдат предоставени правомощия да 
изисква тяхното премахване.

Or. en

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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достъп до мрежите в дадена държава 
членка или маркетинг на интернет 
сайт на езика на целевата държава 
членка.

Or. en

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 12
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Текст, предложен от Комисията Изменение

12. Единното европейско разрешение 
следва да се основава на общото 
разрешение, издадено в държавата 
членка по произход. То не следва да се 
обвързва с условия, които вече са 
приложими по силата на други 
нормативни актове на националното 
право, които не се отнасят 
конкретно за отрасъла на 
електронните съобщения. Освен 
това, разпоредбите на настоящия 
регламент и на Регламент (ЕС) 
№ 531/2012 следва да се прилагат и за 
европейските доставчици на 
електронни съобщителни услуги.

заличава се

Or. en

Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

13. Повечето специфични за сектора 
условия, например изискванията 
относно достъпа до или сигурността 
и целостта на мрежите, или достъпа 
до услуги за спешна помощ, са тясно 
свързани с мястото, където е 
разположена мрежата или се 
предоставя услугата. Следователно 
на всеки европейски доставчик на 
електронни съобщителни услуги 
могат да бъдат наложени условия, 
приложими в държавите членки, в 
които той извършва дейност, 
доколкото в настоящия Регламент не 
е предвидено друго.

заличава се

Or. en
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Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

15. Принципът за равно третиране е 
общ принцип на законодателството 
на Европейския съюз, заложен в 
членове 20 и 21 от Хартата на 
основните права на Европейския съюз.
Съгласно установената съдебна 
практика този принцип изисква 
сходни положения да не се третират 
по различен начин, а също така 
различни положения да не се 
третират по един и същ начин, освен 
ако такова третиране не е обективно 
обосновано. Необходимо е да се 
гарантира, че при сходни обстоятелства 
всички доставчици на електронни 
съобщителни услуги се третират 
недискриминационно в различните 
държави членки и че в единния пазар се 
прилагат последователни регулаторни 
практики, по-специално по отношение 
на мерките, които са в обхвата на 
членове 15 или 16 от Директива 
2002/21/ЕО или на членове 5 или 8 от 
Директива 2002/19/ЕО.

Or. en

Изменение 14

Предложение за регламент
Съображение 16



PE522.762v01-00 18/121 PR\1007625BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 15

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

безжичните широколентови съобщения 
спомага за изпълнението на програмата 
в областта на цифровите технологии за 
Европа и по-специално за осигуряването 
на достъп до широколентова връзка със 
скорост не по-малко от 30 Mbps до 
2020 г. за всички граждани на ЕС, както 
и за осигуряването на широколентов 
достъп в ЕС с възможно най-висока 
скорост и капацитет. Докато обаче
някои области на Съюза бележат 
значителен напредък, както по 
отношение на програмата в областта 
на цифровите технологии за Европа, 
така и в глобален план, други области 
хронично изостават. По специално 
това се дължи на разпокъсването на 
процеса в рамките на Съюза за 
превръщане на наличния честотен 
спектър в особено подходящ за 
високоскоростен безжичен 
широколентов достъп, което поставя 
под съмнение постигането на тези цели 
на политиката за Съюза като цяло.
Неорганизираният процес на издаване 
на разрешителни и на предоставяне на 
лентата от 800 MHz за безжични 
широколентови съобщения и фактът, че
на повече от половината държави 
членки Комисията е предоставила
дерогация или по други причини не са 
предоставили тази лента в срока, 
предвиден в Решение № 243/2012/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета23, 
свидетелства, че са необходими спешни 
действия дори в рамките на срока на 
действие на сегашната RSPP. Той 
показва и нуждата от подобрено 
упражняване на правомощията от 
страна на Комисията, които са от 
ключово значение за лоялното 
изпълнение на мерките на равнище 
Съюз и искреното сътрудничество 
между държавите членки. Строгите 
усилия на Комисията за прилагане на 
вече приетите мерки на ЕС за 
хармонизиране на условията за 
осигуряване и ефективно използване на 
радиочестотния спектър за безжични 
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широколентови съобщения по силата на 
Решение 676/2002/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета24 следва сами по 
себе си да допринесат в значителна 
степен за решаването на този проблем.

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

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

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

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

Or. en

Изменение 16

Предложение за регламент
Съображение 17 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

17a. Търговията и отдаването под 
наем на честотен спектър, 
хармонизиран за безжични 
широколентови комуникации, 
увеличава гъвкавостта и води до по-
ефикасно разпределение на ресурсите 
на честотния спектър. По тази 
причина следва да се осигури неговото 
допълнително облекчаване и 
насърчаване, включително като се 
гарантира, че всички права на 
ползване, включително вече 
предоставените такива, ще бъдат с 
достатъчна продължителност.

Or. en
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Изменение 17

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 18

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 19

Предложение за регламент
Съображение 24
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 20

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

известни също като „Wi-Fi“), както и на 
мрежи от маломощни малогабаритни 
клетъчни точки за достъп (наричани 
също фемто-, пико- или метроклетки).

Or. en

Изменение 21

Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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Изменение 22

Предложение за регламент
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 23

Предложение за регламент
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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Or. en

Изменение 24

Предложение за регламент
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

33. Внимание следва да се обърне на 
оперативните нужди, обслужвани от 
различни виртуални продукти.
Европейските продукти за виртуален 
широколентов достъп следва да 
бъдат на разположение в случаите, 
когато от оператор със значителна 
пазарна мощ се изисква, съгласно 
разпоредбите на Рамковата 
директива и Директивата за достъп, 
да предоставя достъп при 
регламентирани условия в конкретна 
точка за достъп от своята мрежа.
Първо, едни хармонизирани продукти 
биха улеснили ефикасното навлизане 
на пазара на трансгранични услуги. Те 
биха позволили първоначалното и 
непосредствено предоставяне от 
страна на трансграничните 
доставчици на достатъчно 
качествени услуги на техните крайни 
потребители, включително на услуги 
за бизнес клиенти с няколко 
представителства в различни 
държави членки, когато това е 
необходимо и пропорционално 
съгласно с пазарните анализи. Тези 
хармонизирани продукти следва да са 
на разположение за достатъчно дълъг 
период, за да се даде възможност на 
търсещите достъп страни и на 
доставчиците да планират 
средносрочни и дългосрочни 
инвестиции.
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Изменение 25

Предложение за регламент
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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Изменение 26

Предложение за регламент
Съображение 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

35. И трето, необходимо е 
хармонизирането на продукт за 
достъп на едро на терминални 
сегменти на наети линии с 
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усъвършенствани интерфейси, за да 
се позволи предоставянето на 
трансгранични услуги за свързаност, 
които са от решаващо значение за 
изпълнението на конкретни проекти 
на най-взискателните бизнес
потребители.

Or. en

Изменение 27

Предложение за регламент
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

36. В контекста на постепенния 
преход към изцяло базирани на IP 
мрежи, недостигът на продукти за 
свързаност, базирани на IP за 
различните класове услуги с 
гарантирано качество на услугата, 
което позволява комуникационни 
пътеки през множество мрежови 
домейни в мрежови граници, в една, но 
също и в няколко държави членки, 
спъва развитието на приложения, 
които разчитат на достъпа до други 
мрежи и по този начин ограничава 
технологичните иновации. Освен 
това настоящата ситуация не 
позволява масовото разпространение 
на ползите, свързани с управлението и 
предоставянето на базирани на IP 
мрежи и продукти за връзка с 
гарантирано качество на услугата, а 
именно подобрена сигурност, 
надеждност и гъвкавост, 
рентабилност и по-бързо 
предоставяне, което е от полза за 
операторите на мрежи, 
доставчиците на услуги и крайните 
ползватели. Необходим е прочее 
хармонизиран подход към 
проектирането и предоставянето на 
такива продукти при разумни 
условия, включително, когато е 
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необходимо, възможност за 
кръстосани доставки от страна на 
съответните предприятия за 
електронни съобщителни услуги.

Or. en

Изменение 28

Предложение за регламент
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 29

Предложение за регламент
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 30

Предложение за регламент
Съображение 44

Текст, предложен от Комисията Изменение

44. Продължават да се наблюдават 
много съществени ценови разлики, 
както при стационарните, така и 
при мобилните съобщения, между 
националните телефонни разговори и 
SMS съобщения и тези до друга 
държава членка. Докато са налице 
съществени различия между 
отделните страни, оператори и цени 
на пакетните услуги, а също и между 
услугите по мобилни и стационарни 
мрежи, биват засегнати по-
уязвимите групи клиенти и се 
създават пречки пред безпроблемната 
комуникация в рамките на ЕС. Това се 
наблюдава въпреки наистина 
значителното намаляване и 
сближаване в абсолютно изражение 
на таксите за осъществяване на 
крайна връзка в различните държави 
членки и ниските цени на 
транзитните пазари. Освен това 
преходът към „изцяло базирани на IP” 
електронни съобщителни услуги 
трябва да доведе до допълнително 
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намаляване на разходите. Затова е 
необходимо обективно аргументиране 
на всяко значително различие в 
тарифите на дребно между 
националните разговори на далечни 
разстояния по стационарни мрежи, 
т.е. разговори между области с 
различен телефонен код в 
националния номерационен план, и 
разговорите по стационарни мрежи 
до друга държава членка. Тарифите 
на дребно на международните 
мобилни съобщения не трябва да 
надвишават европейските тарифи за 
гласови услуги и SMS съобщения 
съответно за регулирани повиквания 
и SMS съобщения при роуминг, 
предвидени в Регламент (ЕС) 
№ 531/2012, освен ако не бъдат 
представени обективни аргументи.
Такива аргументи могат да включват 
допълнителни разходи и съответния 
разумен марж. Други обективни 
фактори могат да бъдат и разликите 
в гъвкавостта на цените на свързани 
продукти и лесният достъп на всички 
крайни ползватели било до 
алтернативни тарифи от 
доставчици на обществени 
електронни съобщителни услуги, 
които предлагат безплатно или 
срещу минимално доплащане 
трансгранични съобщителни услуги в 
ЕС, било до услуги на 
информационното общество със 
сходни функционални възможности, 
при условие, че доставчиците 
активно разпространяват 
информация за тези алтернативи 
сред своите крайни ползватели.

Or. en

Изменение 31

Предложение за регламент
Съображение 46
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

46. Свободата на крайните ползватели 
да имат достъп до и да разпространяват 
информация, както и законно 
съдържание, да работят с приложения и 
да ползват услуги по техен избор зависи 
от спазването на съответното 
европейско и национално 
законодателство. Настоящият регламент 
определя граници за всякакви 
ограничения на тази свобода от страна 
на доставчиците на обществени 
електронни съобщителни услуги, но без 
да се засягат други разпоредби от 
законодателството на ЕС, включително 
тези относно авторското право, 
Директива 2000/31/ЕО и Директива 
2011/93/ЕС, по-специално член 25 от 
нея, който позволява на държавите 
членки да предприемат мерки за 
блокиране на достъпа до интернет 
страници, които съдържат или чрез 
които се разпространява детска 
порнография, при условие, че се 
осигуряват подходящи гаранции.

Or. en

Изменение 32

Предложение за регламент
Съображение 46 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 33

Предложение за регламент
Съображение 47

Текст, предложен от Комисията Изменение

47. В един отворен интернет, 
доставчиците на обществени 
електронни съобщителни услуги следва, 
в рамките на договорно установени 
ограничения на обема от данни и 
скорости на услуги за интернет достъп, 
да не блокират, забавят, влошават 
качеството или налагат ограничения на 
определено съдържание, приложения 
или услуги, или на конкретни части от 
тях, освен в случаите на ограничен брой 
разумни мерки за управление на 

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

разумни мерки за управление на 
трафика. Подобни мерки следва да 
бъдат прозрачни, пропорционални и 
недискриминационни. Свеждането до 
минимум на последствията от 
претоварването на мрежата следва да се 
смята за разумно действие, при условие 
че претоварването на мрежата е 
временно или при изключителни 
обстоятелства.

Or. en

Изменение 34

Предложение за регламент
Съображение 49

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

49. Налице е и търсене при крайните 
ползватели на услуги и приложения, 
които изискват по-високо и гарантирано 
качество на услугата от страна на 
доставчиците на обществени 
електронни съобщителни услуги или от 
страна на доставчиците на съдържание, 
приложения или услуги. Такива услуги 
могат да включват inter alia, излъчване 
по интернет протокол (телевизия по 
интернет протокол), видеоконферентни 
връзки и някои свързани със 
здравеопазването приложения.
Крайните ползватели също следва да 
разполагат със свободата да сключват 
договори за предоставяне на 
специализирани услуги с по-високо 
качество било с доставчиците на 
обществени електронни съобщителни 
услуги, било с доставчиците на 
съдържание, приложения и услуги.
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съдържание, приложения и услуги. Когато такива договори се сключват 
с доставчика на интернет достъп, 
въпросният доставчик следва да 
гарантира, че услугата с по-високо 
качество не оказва неблагоприятно 
въздействие върху общото качество 
на достъпа до интернет, освен ако 
това не е действително необходимо, 
като се вземат предвид използваните 
високи технологии, за гарантиране на 
доставката на услугата с по-високо 
качество. В допълнение към това 
мерките за управление на трафика не 
следва да се прилагат по такъв начин, 
че да третират дискриминационно 
услугите, които се конкурират с тези, 
предлагани от доставчика на 
интернет достъп.

Or. en

Изменение 35

Предложение за регламент
Съображение 50

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

50. Освен това е налице търсене от 
страна на доставчиците на приложения, 
съдържание и услуги за предоставяне на 
преносни услуги, разчитащи на гъвкави 
параметри на качеството, включително 
по-ниски нива на приоритет за трафика, 
който не е спешен. Действащото 
законодателство на ЕС не съдържа 
нищо, което да възпрепятства 
предоставянето на такива преносни 
услуги. На доставчиците на съдържание, 
приложения и на услуги може да се 
наложи да договарят такива гъвкави 
параметри на качеството с доставчиците 
на обществени електронни съобщителни 
услуги с оглед предоставянето на
определени услуги, като например 
междумашинната комуникация.
Същевременно подобна гъвкавост би 
позволила на доставчиците на 
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на обществени електронни съобщителни 
услуги да регулират по-добре трафика и 
да предотвратяват претоварването на 
мрежата. Доставчиците на съдържание, 
приложения и услуги и доставчиците на 
обществени електронни съобщителни 
услуги следва да са в състояние 
свободно да сключват специални 
договори за услуги на определено ниво 
на качество на услугата, доколкото тези 
споразумения не навреждат сериозно на 
общото качество на услугите за достъп 
до интернет.

обществени електронни съобщителни 
услуги да регулират по-добре трафика и 
да предотвратяват претоварването на 
мрежата. Доставчиците на съдържание, 
приложения и услуги и доставчиците на 
обществени електронни съобщителни 
услуги следва да продължават да 
бъдат в състояние свободно да 
сключват специални договори за услуги 
на определено ниво на качество на 
услугата, доколкото тези споразумения 
не навреждат на общото качество на 
услугите за достъп до интернет.

Or. en

Изменение 36

Предложение за регламент
Съображение 51

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

подобрено качество и качеството във 
възприятието на крайните ползватели.
Националните регулаторни органи 
следва да разполагат с правомощия да 
налагат изисквания за минимално 
качество на услугите на всички или на 
отделни доставчици на обществени 
електронни съобщителни услуги, ако 
това е нужно, за да се предотврати общо 
влошаване/намаляване на качеството на 
достъпа до интернет услуги.

Or. en

Изменение 37

Предложение за регламент
Съображение 68

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en
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Изменение 38

Предложение за регламент
Съображение 70

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изпълнителните правомощия, свързани 
с хармонизацията и координацията на 
издаването на разрешения за ползване 
на радиочестотен спектър, 
характеристиките на точките за 
безжичен достъп в ограничени зони,
координацията между държавите 
членки по отношение на разпределянето 
на радиочестотния спектър, по-
подробните технически и 
методически правила относно 
европейските продукти за виртуален 
достъп и защитата на достъпа до 
интернет и на разумното управление 
на трафика и качеството на 
услугата, следва да бъдат упражнявани 
в съответствие с Регламент (ЕС) 
№ 182/2011 на Европейския парламент 
и на Съвета25.

Изпълнителните правомощия, свързани 
с хармонизацията и координацията на 
издаването на разрешения за ползване 
на радиочестотен спектър, 
характеристиките на точките за 
безжичен достъп в ограничени зони и
координацията между държавите 
членки по отношение на разпределянето 
на радиочестотния спектър следва да 
бъдат упражнявани в съответствие с 
Регламент (ЕС) № 182/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета25.

____________________ ____________________
25 Регламент (ЕС) № 182/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета за 
установяване на общите правила и 
принципи относно реда и условията за 
контрол от страна на държавите членки 
върху упражняването на 
изпълнителните правомощия от страна 
на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., 
стр. 13).

25 Регламент (ЕС) № 182/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета за 
установяване на общите правила и 
принципи относно реда и условията за 
контрол от страна на държавите членки 
върху упражняването на 
изпълнителните правомощия от страна 
на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., 
стр. 13).

Or. en

Изменение 39

Предложение за регламент
Съображение 71

Текст, предложен от Комисията Изменение

71. За да се осигури съгласуваност 71. За да се осигури съгласуваност 
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между целта, необходимите мерки за
доизграждане на единния пазар за 
електронни съобщителни услуги 
съгласно настоящия регламент и някои 
специфични съществуващи разпоредби,
както и за да бъдат отразени някои 
ключови елементи от изменящия се 
процес на вземане на решения, следва 
да се изменят Директива 2002/21/EО, 
Директиви 2002/20/EО и 2002/22/EО и 
Регламент № 531/2012. Това включва да 
се предвиди Директива 2002/21/ЕО и 
свързаните с нея директиви да се 
четат във връзка с настоящия 
регламент; с въвеждането на 
засилени правомощия на Комисията 
за осигуряване на съгласуваност на 
корективните мерки, налагани на 
европейските доставчици на 
електронни съобщителни услуги със 
значителна пазарна мощ в рамките 
на европейския механизъм за 
консултации; с хармонизирането на 
критериите, приети при оценката на 
определението и 
конкурентоспособността на съответните 
пазари; с адаптирането на системата за 
нотифициране съгласно Директива 
2002/20/ЕО с оглед на единното 
европейско разрешение, както и с
отмяната на разпоредбите за минимална 
хармонизация на правата на крайните 
ползватели съгласно Директива 
2002/22/ЕО, които стават излишни с 
пълното хармонизиране, предвидено в 
настоящия регламент.

между целта, необходимите мерки за
постигане на целите на настоящия 
регламент и някои специфични 
съществуващи разпоредби, следва да се 
изменят Директива 2002/21/EО, 
Директиви 2002/20/EО и 2002/22/EО и 
Регламент № 531/2012 и Регламент 
(ЕО) № 1211/2009, както и Решение № 
243/2012/ЕС. Това включва 
хармонизирането на критериите, приети 
при оценката на определението и 
конкурентоспособността на съответните 
пазари, адаптирането на системата за 
нотифициране съгласно Директива 
2002/20/ЕО, както и отмяната на 
разпоредбите за минимална 
хармонизация на правата на крайните 
ползватели съгласно Директива 
2002/22/ЕО, които стават излишни с 
пълното хармонизиране, предвидено в 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 40

Предложение за регламент
Съображение 72

Текст, предложен от Комисията Изменение

72. Пазарът за мобилни комуникации 
в ЕС остава разпокъсан като нито 

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

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

Or. en

Изменение 41

Предложение за регламент
Съображение 73

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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следователно да се стимулира 
разнообразието и конкуренцията на 
пазара на дребно.

Or. en

Изменение 42

Предложение за регламент
Съображение 74

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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физически лица; пакетни услуги на 
дребно с цени на консумирана единица 
и такива на консумиран ‘обем’ от 
единици (напр. минути за гласова 
телефония, мегабайти от данни) при 
фиксирана такса, независимо от 
действителното потребление.
Разнообразието от абонаментни 
планове и пакетни услуги на дребно 
задоволява потребителите на 
националните пазари на мобилни 
съобщителни услуги в целия ЕС, 
чиито нужди също са разнообразни и 
отразяват един конкурентен пазар.
Тази гъвкавост на националните 
пазари следва да се наблюдава и при 
роуминга в ЕС, имайки предвид, че 
необходимостта доставчиците на 
роуминг да закупуват роуминг услуги 
на едро от независими оператори на 
мрежи в различни държави членки 
може да е основание за налагането на 
ограничения в смисъл на разумно 
потребление, ако подобно 
потребление в роуминг се таксува по 
национални тарифи.

Or. en

Изменение 43

Предложение за регламент
Съображение 75

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 44

Предложение за регламент
Съображение 76

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

76. За да се осигури яснота и правна 
сигурност, следва да се определи дата 
за постигане на окончателното 
отпадане на допълнителните такси за 
роуминг за крайните потребители, 
започнало с Регламент (ЕО) № 
717/2007. Освен това Комисията 
следва предварително – преди 
окончателното премахване на 
допълнителните такси за крайните 
потребители – да докладва дали са 
необходими някакви промени по 
цените за роуминг на едро, като вземе 
предвид и цените за прекратяване на 
територията на целия Съюз.

Or. en
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Изменение 45

Предложение за регламент
Съображение 77

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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Изменение 46

Предложение за регламент
Съображение 78

Текст, предложен от Комисията Изменение

78. Директиви 2002/20/ЕО, 2002/21/ЕО и 
2002/22/ЕО и Регламенти (ЕО) 
№ 1211/2009 и (ЕС) № 531/2012 следва 
да бъде съответно изменени.

78. Директиви 2002/20/ЕО, 2002/21/ЕО и 
2002/22/ЕО и Регламенти (ЕО) 
№ 1211/2009 и (ЕС) № 531/2012, както 
и Решение № 243/2012/ЕС, следва да
бъдат съответно изменени.

Or. en

Изменение 47

Предложение за регламент
Съображение 79

Текст, предложен от Комисията Изменение

79. Комисията може да потърси 
становището на ОЕРЕС в съответствие с
Регламент 1211/2009, когато прецени
това за необходимо с оглед прилагането 
на разпоредбите на настоящия 
регламент.

79. Комисията следва да потърси 
становището на ОЕРЕС в съответствие с
Регламент (ЕО) № 1211/2009, когато 
това е необходимо с оглед прилагането 
на разпоредбите на настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 48

Предложение за регламент
Съображение 79 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

79а. Регулаторната рамка за 
електронните съобщителни услуги 
следва да бъде преразгледана, за което 
се призовава и в резолюцията на 
Европейския парламент относно 
доклада за изпълнението относно 
регулаторната рамка в областта на 
електронните комуникации26a. 
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Прегледът следва да бъде основан на 
последваща оценка на въздействието 
на рамката от 2009 г. насам, 
задълбочени консултации и щателна 
предварителна оценка на очакваното 
въздействие на предложенията, 
произтичащи от прегледа. 
Предложенията следва да бъдат 
представени достатъчно рано, за да 
има възможност законодателят да ги 
анализира достатъчно щателно и да 
проведе разисквания по тях.
____________
26a P7_TA(2013)0454

Or. en

Изменение 49

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С настоящия регламент се определят
регулаторните принципи и 
подробните правила, необходими за
доизграждането на единния 
европейски пазар на електронните 
съобщения, при което:

1. С настоящия регламент се определят
правилата, необходими за:

Or. en

Изменение 50

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) доставчиците на електронни 
съобщителни услуги и мрежи имат 
правото, възможността и стимула 
да развиват, разширяват и
експлоатират своите мрежи и да 

a) улесняване на практическото 
упражняване на правото на
доставчиците на електронни 
съобщителни услуги и мрежи да
експлоатират своите мрежи и да 
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предоставят услуги, независимо от това 
къде са установени доставчикът или 
неговите потребители в ЕС,

предоставят услуги, независимо от това 
къде са установени доставчикът или 
неговите потребители в ЕС, 
посредством хармонизирана и 
опростена система за издаване на 
разрешителни,

Or. en

Изменение 51

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) улесняване на практическото 
упражняване на правото на
гражданите и фирмите да разполагат с 
достъп до конкурентно предоставяне на 
сигурни и надеждни електронни 
съобщителни услуги, без да бъдат 
възпрепятствани от трансгранични 
ограничения или неоправдани 
допълнителни разходи.

Or. en

Изменение 52

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) постигане на по-добре 
координирана рамка на ЕС за 
хармонизиран радиочестотен 
спектър за безжични широколентови 
съобщителни услуги;

Or. en
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Изменение 53

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) вземане на мерки във връзка с 
постепенното премахване на 
необоснованите допълнителни такси 
за роуминг в рамките на ЕС.

Or. en

Изменение 54

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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Изменение 55

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да насърчават устойчивата 
конкуренция на единния пазар и 
конкурентоспособността на ЕС в 
световен мащаб и да намалят 
съответно специфичното за сектора 

заличава се
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регулиране на пазара в самия процес и 
когато тези цели бъдат постигнати;

Or. en

Изменение 56

Предложение за регламент
Член 1 - параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) да способстват за новаторски и 
висококачествени услуги;

заличава се
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Изменение 57

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) да гарантират наличието и високо 
ефективното използване на 
радиочестотния спектър, в рамките 
на общо разрешение или на 
индивидуални права за използване, за 
безжични широколентови услуги в 
подкрепа на иновациите, 
инвестициите, заетостта и в полза 
на крайните ползватели.

заличава се
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Изменение 58

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) да служат на интересите на заличава се
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гражданите и крайните ползватели 
относно свързаността, като 
създават условия за инвестиции с цел 
постигане на по-голямо разнообразие 
и по-високо качество на мрежовия 
достъп и услугите, както и чрез 
насърчаване на мобилността в ЕС и 
социалното и териториално 
приобщаване.

Or. en

Изменение 59

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За да осигури изпълнението на 
общите регулаторни принципи, 
определени в параграф 2, настоящият 
регламент също така установява 
необходимите подробни правила за:

заличава се

а) единно европейско разрешение за 
европейските доставчици на 
електронни съобщителни услуги;
б) по-нататъшното сближаване на 
регулаторните условия по отношение 
на необходимостта от и 
пропорционалността на 
корективните мерки, налагани от 
националните регулаторни органи на 
европейските доставчици на 
електронни съобщителни услуги;
в) хармонизираното предоставяне на 
равнище ЕС на някои продукти на 
едро за широколентов достъп при 
сближени регулаторни условия;
г) координирана европейска рамка за 
предоставяне на хармонизиран 
радиочестотен спектър за безжични 
широколентови съобщителни услуги, 
която да създаде европейско безжично 
пространство;
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д) хармонизирането на правилата, 
свързани с правата на крайните 
ползватели и насърчаването на 
ефективната конкуренция на 
пазарите на дребно, което да създаде 
европейско потребителско 
пространство за електронните 
съобщения;
е) постепенното премахване на 
необоснованите допълнителни такси 
при свързване и роуминг в рамките на 
ЕС

Or. en

Изменение 60

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 1)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1) „Европейски доставчик на 
електронни съобщителни услуги“ 
означава предприятие със седалище в 
ЕС, което предоставя или планира да 
предоставя, пряко или посредством 
едно или повече дъщерни дружества, 
електронни съобщителни мрежи или 
услуги, насочени към повече от една 
държава членка, и което не може да 
се разглежда като дъщерно 
дружество на друг доставчик на 
електронни съобщителни услуги;

заличава се

Or. en

Обосновка

Тези разпоредби въвеждат изключително сложна формулировка, включваща 
непредвидима надзорна структура. Всяко подобно предложение следва да премине 
задълбочена и щателна процедура на консултации и след това следва да бъде 
анализирано в хода на преразглеждане на цялостната рамка.
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Изменение 61

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 3)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3) „дъщерно предприятие“ означава 
предприятие, в което друго 
предприятие пряко или непряко:

заличава се

i) има право да упражнява повече от 
половината от правата на глас, или
ii) има право да назначава повече от 
половината от членовете на 
надзорния съвет, управителния съвет 
или на органите, законно 
представляващи предприятието, или
iii) има право да управлява дейността 
на предприятието;

Or. en

Изменение 62

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 4)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4) „единно европейско разрешение“ 
означава правната рамка, приложима 
към европейския доставчик на 
електронни съобщителни услуги в 
целия ЕС, въз основа на общото 
разрешение в държавата членка по 
произход и в съответствие с 
настоящия регламент;

заличава се

Or. en

Изменение 63

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 5)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 64

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 6)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 65

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 7)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7) „приемаща държава членка“ 
означава всяка държава членка, 
различна от държавата членка по 
произход, в която европейският 
доставчик на електронни 
съобщителни услуги предоставя 
електронни съобщителни мрежи или 
услуги;

заличава се

Or. en
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Изменение 66

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 11)

Текст, предложен от Комисията Изменение

11) „виртуален широколентов
достъп“ означава вид достъп на едро 
до широколентови мрежи, който се 
състои от връзка за виртуален 
достъп до помещенията на клиента 
през произволна мрежова 
архитектура, освен при физически 
необвързания достъп, заедно с услуга 
за предаване до определен набор от 
точки за прехвърляне, и включваща 
специфични мрежови елементи, 
специални мрежови функции и 
спомагателни информационни 
системи;

заличава се

Or. en

Изменение 67

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 12)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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гарантирано качество на услугата, на 
базата на конкретни параметри;

Or. en

Изменение 68

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 13)

Текст, предложен от Комисията Изменение

13) „съобщения на далечни 
разстояния“ означава гласова 
телефония или услуги за текстови 
съобщения с крайна точка извън 
зоната на местен обмен и зоните с 
регионално таксуване, определени с 
кодове на географски райони в 
националните номерационни планове;

заличава се

Or. en

Изменение 69

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 15)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 70

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 71

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en
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Изменение 72

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 73

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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съответната държава членка.

Or. en

Изменение 74

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 75

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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спора, националният регулаторен 
орган в приемащата държава членка 
трябва да вземе предвид в максимална 
степен становището, издадено от 
националния регулаторен орган на 
държавата членка по произход.

Or. en

Изменение 76

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Европейските доставчици на 
електронни съобщителни услуги, 
които, към датата на влизане в сила 
на настоящия регламент, имат право 
да предоставят електронни 
съобщителни мрежи и услуги в повече 
от една държава членка представят 
нотификацията по член 4, най-късно 
до 1 юли 2016 г.

заличава се

Or. en

Изменение 77

Предложение за регламент
Член 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. en

Изменение 78

Предложение за регламент
Член 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. en

Изменение 79

Предложение за регламент
Член 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. en

Изменение 80

Предложение за регламент
Член 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. en

Изменение 81

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

При упражняването на правомощията, 
предоставени по настоящия раздел, 
Комисията отчита в максимална степен 
всички съответни становища на Групата 
за политиката в областта на 
радиочестотния спектър (RSPG), 
създадена с Решение 2002/622/ЕО28 на 
Комисията.

При упражняването на правомощията, 
предоставени по настоящия раздел, 
Комисията отчита в максимална степен 
всички съответни становища на Групата 
за политиката в областта на 
радиочестотния спектър (RSPG), 
създадена с Решение 2002/622/ЕО28 на 
Комисията и всяка друга регулаторна 
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добра практика, отчет или съвет от 
страна на ОЕРЕС по въпросите от 
неговата компетентност.

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

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

Or. en

Изменение 82

Предложение за регламент
Член 8 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 8a
Хармонизиране на определени 

аспекти, свързани с прехвърлянето 
или отдаването под наем на 

индивидуални права на ползване на 
радиочестотни честоти и 

продължителност на ползването
1. Без да се засяга прилагането на 
правилата за конкуренцията, които 
са в сила за предприятията, 
посоченото по-долу се прилага спрямо 
прехвърлянето или отдаването под 
наем на права на ползване на 
честотен спектър, или на части от 
него, установени в член 6, параграф 8 
от Решение № 243/2012/ЕС:
a) държавите членки правят 
обществено достояние подробната 
информация относно всички подобни 
права на ползване, в стандартизиран 
електронен формат;
б) държавите членки не могат да 
откажат да позволят прехвърляне 
или отдаване под наем на 
съществуващ притежател на такива 
права на ползване;
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в) в случаи, които не се обхващат от 
буква б), държавите членки могат да 
отказват прехвърляне само когато 
бъде установено, че има явна 
опасност новият носител да не бъде в 
състояние да изпълни 
съществуващите условия за правото 
на ползване;
г) в случаи, които не се обхващат от 
буква б), държавите членки не могат 
да отказват отдаване под наем 
когато лицето, което прехвърля 
правата, поеме задължението да носи 
отговорност за изпълнението на 
съществуващите условия за правото 
на ползване.
2. Всяка административна такса, 
наложена на предприятията във 
връзка с обработване на заявленията 
за прехвърляне или отдаване под наем 
на честотен спектър обхваща, като 
цяло, само административните 
разходи, включително помощните 
стъпки, като например издаване на 
ново право на ползване, възникнали 
при обработката на заявленията.
Всички такива такси се налагат 
обективно, прозрачно и 
пропорционално, което свежда до 
минимум допълнителните 
административни разходи и 
съпътстващите такси. Член 12, 
параграф 2 от Директива 2002/20/ЕО 
се прилага за таксите, наложени 
съгласно настоящия параграф.
3. Всички права на ползване на 
честотен спектър се предоставят с 
минимална продължителност от 30 
години. Държавите членки могат да 
предоставят права на ползване с 
неопределен срок.
4. С настоящата разпоредба 
продължителността на всички 
съществуващи права на ползване на 
честотен спектър се удължава до 30 
години от датата на предоставянето 
им, без да се засягат други условия, 
свързани с правото на ползване и 
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правата на ползване с неопределена 
продължителност.

Or. enОбосновка

Практическата възможност за търговия с честотни спектри следва да бъде 
допълнително подобрена, за да се стимулира създаването на вторичен пазар на 
честотните спектри, който да доведе до по-ефикасно разпределение на 
предоставените ресурси от честотния спектър. Подобен пазар ще получи 
допълнителен стимул чрез увеличаването на минималната продължителност на
разрешителните до 30 години (без с това да се засягат възможностите за по-дълъг 
или неопределен срок).

Изменение 83

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 84

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Националните компетентни органи 
прилагат възможно най-облекчената 
система за издаване на разрешителни за 
ползването на радиочестотния спектър, 
на базата на обективни, прозрачни, 
недискриминационни и 

Националните компетентни органи 
прилагат възможно най-облекчената 
система за издаване на разрешителни за 
ползването на радиочестотния спектър, 
на базата на обективни, прозрачни, 
недискриминационни и 



PE522.762v01-00 66/121 PR\1007625BG.doc

BG

пропорционални критерии, по начин, 
който стимулира гъвкавостта и 
ефикасността в използването на 
радиочестотния спектър и насърчава 
въвеждането на сравними условия в 
целия ЕС за интегрираните 
многотериториални инвестиции и 
дейности на европейските доставчици
на електронни съобщителни услуги;

пропорционални критерии, по начин, 
който стимулира гъвкавостта и 
ефикасността в използването на 
радиочестотния спектър и насърчава 
въвеждането на сравними условия в 
целия ЕС за интегрираните 
многотериториални инвестиции и 
дейности на доставчиците на 
електронни съобщителни услуги;

Or. en

Изменение 85

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 86

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Националните компетентни органи 
изготвят графици за предоставяне или 
преразпределяне на права за ползване 
или за подновяването им при условията 
на съществуващи права, които се 

При пълно зачитане на Директива 
2002/21/ЕО и по-специално членове 7, 
8, 8а, 9 и 9а от нея, Решение № 
676/2002/ЕС и Решение № 243/2012/ЕС 
и по-специално членове 2, 3, 5 и 6 от 
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прилагат към хармонизиран 
радиочестотен спектър за безжични 
широколентови съобщителни услуги.

него, националните компетентни органи 
изготвят графици за предоставяне или 
преразпределяне на права за ползване 
или за подновяването им при условията 
на съществуващи права.

Or. en

Изменение 87

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 88

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

посредством актове за изпълнение, 
които следва да бъдат приети в 
рамките на една година от датата на 
влизане в сила на настоящия 
регламент,:

Or. en

Изменение 89

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) определя минимална валидност, не 
по-кратка от 30 години, на правата, 
предоставени в хармонизираните 
радиочестотни ленти, или да определи, 
че правата следва да се предоставят 
за неопределен срок;

Or. en

Изменение 90

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 

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 
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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.

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 91

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3 – алинея 2

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.

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, срокът на 
действие на тези права на ползване се 
удължава, без да се накърняват 
другите условия, свързани с тези 
права.

Or. en

Изменение 92

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3 – алинея 3
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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.

заличава се

Or. en

Изменение 93

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 

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, така че носителите им 
биват осведомени за възможността 
Комисията да приеме актове за 
изпълнение в съответствие с параграф 2 
за целия ЕС. Тази алинея не се прилага 
спрямо предоставянето на безсрочни 
права.
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спрямо предоставянето на безсрочни 
права.

Or. en

Изменение 94

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 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 95

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 за ползване, който е 
не по-кратък от 30 години;



PE522.762v01-00 72/121 PR\1007625BG.doc

BG

Or. en

Изменение 96

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – алинея 2 – буква й)

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) условия за разпределяне, прехвърляне 
или натрупване на права за ползване;

й) условия за разпределяне,
преразпределяне, прехвърляне или 
натрупване на права за ползване;

Or. en

Изменение 97

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 – алинея 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) всеки акт за изпълнение, приет в 
съответствие с член 12;

г) актове за изпълнение, приети в 
съответствие с член 12;

Or. en

Изменение 98

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 

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 уточнява чрез акт за 
изпълнение, който следва да бъде 
приет в рамките на една година от 
датата на влизане в сила на 
настоящия регламент, техническите 
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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 
Съвета31.

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 
Съвета31.

__________________ __________________
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

Изменение 99

Предложение за регламент
Член 16
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Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. en

Изменение 100

Предложение за регламент
Глава 3 – раздел 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. en

Обосновка

Тези продукти бяха посрещнати с изключително остра критика – от това, че не са 
подходящи за целта, до това, че в основата си са срещу подхода на рамката. Те следва 
да се заличат и да се включат в прегледа. 

Изменение 101

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 
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съобщителни услуги за роуминг на 
гласова телефония и текстови 
съобщения съответно, установени в 
Регламент (ЕО) № 531/2012.

Or. enОбосновка

Стационарните и мобилните международни разговори понастоящем се извършват в 
рамките на дерегулирани конкурентни пазари, които нямат нужда от регулация чрез 
намеса на ЕС.

Изменение 102

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, както и общите 
характеристики на услугите, с 
доставчиците на достъп до интернет.

Or. en

Обосновка

От доставчиците на интернет достъп не следва само да се изисква да посрещат 
основните нужди на потребителите; на тях следва да им се дава и възможност да 
посрещат по-специфични потребности на ползвателите, като например: излъчване 
чрез интернет протокол (телевизия чрез интернет протокол), видеоконферентни 
връзки и някои приложения, свързани със здравеопазването.

Изменение 103

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 

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

услуги или с доставчиците на 
съдържание, приложения и услуги 
предоставянето на специализирани 
услуги с по-високо качество. Когато 
такива договори се сключват с 
доставчика на интернет достъп, 
въпросният доставчик гарантира, че 
услугата с по-високо качество не 
оказва неблагоприятно въздействие 
върху общото качество на достъпа до 
интернет, освен ако това не е 
действително необходимо, като се 
имат предвид използваните високи 
технологии, за гарантиране на 
доставката на услугата с по-високо 
качество.

Or. en

Изменение 104

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, с 
цел да се позволи предоставянето на 
специализирани услуги. Предоставянето 
на специализирани услуги не влошава 
периодично или непрекъснато общото 
качество на услугите за достъп до 
интернет.

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, с цел да се позволи 
предоставянето на специализирани 
услуги. Предоставянето на 
специализирани услуги не влошава 
периодично или непрекъснато общото 
качество на интернет услугите. 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.
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Or. en

Обосновка

Разпоредбите на настоящия регламент трябва да гарантират принципите на 
прозрачност и недопускане на дискриминация.

Изменение 105

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

a) изпълнение на нормативна 
разпоредба или съдебно решение;

Or. en

Обосновка

Настоящото следва да се изпълни без да се засяга Директива 2011/92, параграф 25 от 
която позволява на държавите членки да предприемат мерки за блокиране на достъпа 
до интернет страници, съдържащи или разпространяващи детска порнография, 
обект на мерки за защита.

Изменение 106

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 

1. При упражняването на своите 
права съгласно член 30а във връзка с 
член 23, националните регулаторни 
органи внимателно следят за запазване
на достъпа на недискриминационен 
принцип до интернет услуги с качество, 
съответстващо на технологичния 
напредък. В сътрудничество с други 
национални компетентни органи, те 
също така следят въздействието върху 
културното многообразие и иновациите.
Националните регулаторни органи 
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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.

ежегодно публикуват доклади относно 
своите наблюдения и направените 
констатации и предоставят тези 
доклади на Комисията и на ОЕРЕС.

Or. en

Изменение 107

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.

Or. en

Обосновка

За да се гарантират принципите на прозрачност и недопускане на дискриминация, 
както и еднакво прилагане в целия ЕС, от ОЕРЕС се изисква да изготвя подходящи 
насоки.

Изменение 108

Предложение за регламент
Член 30 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 30а
Контрол и прилагане

1. Националните регулаторни органи 
наблюдават и осъществяват надзор 
над спазването на разпоредбите на 
настоящия регламент в рамките на 
своята територия.
2. Националните регулаторни органи 
предоставят на обществеността 
актуална информация за прилагането 
на настоящия регламент, по начин, 
който позволява на заинтересованите 
страни да получат лесен достъп до 
нея.
3. Националните регулаторни органи 
разполагат с правомощията да 
изискват от предприятията, спрямо 
които се прилагат задълженията, 
предвидени в настоящия регламент, 
да предоставят всякаква информация, 
необходима за изпълнението и 
прилагането на настоящия
регламент. Тези предприятия 
предоставят такава информация 
незабавно при поискване и в 
съответствие със сроковете и 
степента на подробност, изисквани 
от националния регулаторен орган.
4. Националните регулаторни органи 
могат да предприемат действия по 
собствена инициатива, за да 
гарантират спазването на 
настоящия регламент.
5. Когато национален регулаторен 
орган констатира нарушение на 
задълженията по настоящия 
регламент, той може да изисква 
незабавното преустановяване на това 
нарушение.

Or. en
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Изменение 109

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. en

Изменение 110

Предложение за регламент
Член 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. en

Изменение 111

Предложение за регламент
Член 34 – точка 1)
Директива 2002/20/ЕО
Член 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

В член 3, параграф 2 се заличава втора 
алинея.

1) Член 3 се изменя както следва:

Or. en
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Изменение 112

Предложение за регламент
Член 34 – точка 1 – буква a) (нова)
Директива 2002/20/ЕО
Член 3 – параграф 2

Текст в сила Изменение

а) параграф 2 се заменя със следното:
2. Предоставянето на електронни 
съобщителни мрежи или 
предоставянето на електронни 
съобщителни услуги може да бъде обект 
единствено на общо разрешение, без да 
се засягат специфичните задължения, 
посочени в член 6, параграф 2 или 
правата за използване, посочени в 
член 5. От съответното предприятие
може да се изиска да представи
уведомление, но от него не може да се
изисква да получи изрично решение или
какъвто и да е друг административен 
акт от националния регулаторен орган, 
преди да упражни правата, 
произтичащи от разрешението. При 
нотифицирането, ако се изисква 
такова, предприятията могат да 
започнат дейността си, която при 
необходимост се подчинява на 
разпоредбите на членове 5, 6 и 7 за
правата за използване.

„2. Предоставянето на електронни 
съобщителни мрежи или 
предоставянето на електронни 
съобщителни услуги може да бъде обект 
единствено на общо разрешение, без да 
се засягат специфичните задължения, 
посочени в член 6, параграф 2 или 
правата за използване, посочени в 
член 5. Когато държава членка 
прецени, че изискването за 
уведомяване е обосновано, въпросната 
държава членка може да изисква от 
предприятията да представят
уведомление на ОЕРЕС, но не може да 
изисква от тях да получат изрично 
решение или друг административен акт 
от националните регулаторни органи 
или който и да било друг орган, преди 
да упражнят правата, произтичащи от 
разрешението. След уведомлението до 
ОЕРЕС, ако се изисква такова, 
предприятията могат да започнат 
дейността си, която при необходимост 
се подчинява на разпоредбите на
членове 5, 6 и 7 относно правата за 
използване.““

От предприятия, които предоставят 
трансгранични електронни 
съобщителни услуги на предприятия, 
разположени в няколко държави 
членки, не се изисква да внасят повече 
от едно уведомление за съответната 
държава членка.“

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0020:20091219:EN:HTML)
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Обосновка

Стандартизирано уведомление до ОЕРЕС би гарантирало, че доставчиците на услуги 
няма да бъдат обект на дискриминация при подобни обстоятелства във връзка с 
третирането от страна на различни държави членки и че в рамките на единния пазар 
се прилагат последователни регулаторни практики.

Изменение 113

Предложение за регламент
Член 34 – точка 1 – буква б) (нова)
Директива 2002/20/ЕО
Член 3 – параграф 3

Текст в сила Изменение

б) параграф 3 се заменя със следното:
3. Уведомлението, посочено в 
параграф 2, не представлява нещо 
повече от декларация от юридическо 
или физическо лице пред
националните регулаторни органи за 
неговото намерение да започне да 
предоставя електронни съобщителни 
мрежи или услуги и предоставяне на 
минималната информация, която се 
изисква от националните регулаторни 
органи за поддържане на регистъра на 
доставчиците на електронни 
съобщителни мрежи и услуги. Тази 
информация трябва да бъде 
ограничена до необходимото за 
установяване на самоличността на 
доставчика, като например 
регистрационен номер на 
дружеството, лица за контакт с 
доставчика, адрес на доставчика, 
кратко описание на мрежата или 
услугата и ориентировъчна дата за 
започване на дейността.

„3. Уведомлението, посочено в 
параграф 2, не представлява нещо 
повече от декларация, съгласно 
хармонизиран образец под формата, 
представена в част Г от
приложението, от юридическо или 
физическо лице пред ОЕРЕС за 
неговото намерение да започне да 
предоставя електронни съобщителни 
мрежи или услуги и предоставяне на 
минималната информация, която се 
изисква от ОЕРЕС и националните 
регулаторни органи за поддържане на 
регистъра на доставчиците на 
електронни съобщителни мрежи и 
услуги.  Държавите членки не могат 
да налагат каквито и да било 
допълнителни или отделни 
изисквания за уведомяване.“

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0020:20091219:EN:PDF)
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Изменение 114

Предложение за регламент
Член 34 - точка 1 - буква в) (нова)
Директива 2002/20/ЕО
Член 3 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) добавя се следният параграф:
„3а. Държавите членки предоставят 
на Комисията и на останалите 
държави членки мотивирано 
уведомление в рамките на 12 месеца 
от датата на прилагане на 
Регламент № [XX/2014]* ако сметнат, 
че изискването за уведомяване е 
обосновано. Комисията разглежда 
уведомлението и когато е 
целесъобразно, приема решение в срок 
от три месеца от датата на 
уведомлението, с искане въпросната 
държава членка да премахне 
изискването за уведомяване.
______________
* Регламент (ЕС) № [XX/2014] на 
Европейския парламент и на 
Комисията от ... за определяне на 
мерки относно единния европейски 
пазар на електронни съобщителни 
услуги и за изменение на директиви 
2002/20/ЕО, 2002/21/ЕО и 2002/22/ЕО 
на Европейския парламент и на 
Съвета и на Регламент (ЕО) № 
1211/2009 и Регламент (ЕС) № 
531/2012 (ОВ L... , стр. ...).“

Or. en

Изменение 115

Предложение за регламент
Член 34 – точка 1 a (нова)
Директива 2002/20/ЕО
Приложение – част Г (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Към приложението се добавя 
следната част Г:
„Г. Изисквания по отношение на 
информацията, съдържаща се в 
уведомление по силата на член 3
Уведомлението съдържа декларация 
за намерението да се предоставят 
електронни съобщителни мрежи и 
услуги и се придружава единствено от 
следната информация:
1. име на доставчика,
2. правен статут, форма и 
регистрационен номер на доставчика, 
когато доставчикът е регистриран в 
търговски или друг подобен 
обществен регистър,
3. географски адрес на основното 
място на дейност на доставчика,
4. лице за контакт,
5. кратко описание на мрежите или 
услугите, които се планира да бъдат 
предоставяни,
6. засегнати държави членки, и

7. очаквана дата за започване на 
дейността.“

Or. en

Изменение 116

Предложение за регламент
Член 34 а (нов)
Решение № 243/2012/ЕС
Член 6 – параграф 8 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 34а
Изменения на Решение № 243/2012/ЕС
В член 6, параграф 8 от Решение 



PR\1007625BG.doc 85/121 PE522.762v01-00

BG

№ 243/2012/ЕС,
се добавя следната алинея:
„Държавите членки позволяват 
прехвърлянето или отдаването под 
наем на всички допълнителни 
хармонизирани честотни ленти на 
същата основа като описаната в 
първата алинея.“

Or. en

Изменение 117

Предложение за регламент
Член 35 – точка 1)
Директива 2002/21/ЕО
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1) В член 1 се добавя следният 
параграф 6:

заличава се

„Настоящата директива и 
специалните директиви се тълкуват 
и прилагат във връзка с разпоредбите 
на Регламент № [ХХ/2014].“

Or. en

Изменение 118

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

Текст в сила Изменение

1а. В член 2 буква ж) се изменя, както 
следва:

„национален регулаторен орган“ 
означава органът или органите, 
натоварени от държава членка с някоя 
от регулаторните задачи, посочени в 

„национален регулаторен орган“ 
означава органът, натоварен от 
държава членка с регулаторните задачи, 
посочени в настоящата директива и в 



PE522.762v01-00 86/121 PR\1007625BG.doc

BG

настоящата директива и в 
Специфичните директиви;

Специфичните директиви;

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0020:20091219:EN:PDF)

Изменение 119

Предложение за регламент
Член 35 – точка 1 б (нова)
Директива 2002/21/ЕО
Член 3 – параграф 3 а

Текст в сила Изменение

1б. В член 3 параграф 3а се заменя със 
следното:

3а. Без да се засягат разпоредбите на 
параграфи 4 и 5, националните 
регулаторни органи, отговарящи за 
регулиране на пазара ex-ante или за 
разрешаването на спорове между 
предприятията съгласно членове 20 и 21 
от настоящата директива, действат 
независимо и не търсят, нито 
приемат указания от други органи във 
връзка с изпълнението на тези задачи, 
възложени им съгласно националното 
законодателство, което прилага 
правото на Общността. Това не 
пречи на упражняването на надзор 
съгласно националното 
конституционно право. Единствено 
апелативни органи, създадени 
съгласно член 4, имат правомощия да 
спрат действието или да отменят 
решения на националните 
регулаторни органи.

„3а. Без да се засягат разпоредбите на 
параграфи 4 и 5, всеки национален 
регулаторен орган отговаря най-малко
за регулиране на пазара ex-ante съгласно 
членове 7, 7a, 15 и 16 от настоящата 
директива и членове 9 до 13б от 
Директива 2002/19/ЕО; за
номерацията, имената и адресите, 
съвместното разполагане и споделяне 
на мрежови елементи и свързани 
съоръжения и за разрешаването на 
спорове между предприятията съгласно
членове 10, 12, 20 и 21 от настоящата 
директива и за достъпността на 
тарифите, качеството на услугите, 
предлагани от определените 
предприятия, остойностяването на 
задължението за универсалност на 
услугите, регулаторния контрол върху 
услугите за крайните потребители, 
договорите, прозрачността и 
публикуването на информация, 
качеството на обслужването, 
гарантирането на равнопоставеност 
при достъпа и избора за крайни 
ползватели с увреждания, услугите за 
спешна помощ и единния европейски 
номер за спешни повиквания, достъпа 
до номера и услуги, предоставянето 
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на допълнителни съоръжения и 
улесняването на смяната на 
доставчици съгласно членове 9, 11, 12, 
17, 20, 21, 22, 23а, 26, 28, 29 и 30 от 
Директива 2002/22/ЕО, както и 
Директива 2002/58/ЕО.

Държавите членки гарантират, че 
ръководителят на национален 
регулаторен орган или, където е 
приложимо, членовете на колективния 
орган, изпълняващ тази функция в 
рамките на национален регулаторен 
орган, посочен в първа алинея, или 
техният заместник могат да бъдат 
освободени от длъжност, само ако вече 
не отговарят на условията, необходими 
за изпълнение на служебните 
задължения, установени предварително 
в националното законодателство.
Решението за освобождаване от 
длъжност на ръководителя на 
съответния национален регулаторен 
орган или, където е приложимо, на 
членовете на колективния орган, 
изпълняващ тази функция, се 
оповестява в момента на освобождаване 
от длъжност. Освободеният от длъжност 
ръководител на националния 
регулаторен орган или, където е 
приложимо, членовете на колективния 
орган, изпълняващ тази функция, 
получават изложение на мотивите и 
имат право да изискат неговото 
публикуване, когато иначе това няма да 
се извърши, при което то се публикува.

Всеки национален регулаторен орган 
действа независимо и не търси, нито 
приема указания от други органи във 
връзка с изпълнението на тези задачи, 
възложени му съгласно националното 
законодателство, което прилага 
правото на Общността. Това не 
пречи на упражняването на надзор 
съгласно националното 
конституционно право. Единствено 
апелативни органи, създадени 
съгласно член 4, имат правомощия да 
спрат действието или да отменят 
решения на националните 
регулаторни органи. Държавите членки 
гарантират, че ръководителят на 
национален регулаторен орган или, 
където е приложимо, членовете на 
колективния орган, изпълняващ тази 
функция в рамките на национален 
регулаторен орган, посочен в първа 
алинея, или техният заместник могат да 
бъдат освободени от длъжност, само ако 
вече не отговарят на условията, 
необходими за изпълнение на 
служебните задължения, установени 
предварително в националното 
законодателство. Решението за 
освобождаване от длъжност на 
ръководителя на съответния национален 
регулаторен орган или, където е 
приложимо, на членовете на 
колективния орган, изпълняващ тази 
функция, се оповестява в момента на 
освобождаване от длъжност.
Освободеният от длъжност ръководител 
на националния регулаторен орган или, 
където е приложимо, членовете на 
колективния орган, изпълняващ тази 
функция, получават изложение на 
мотивите и имат право да изискат 
неговото публикуване, когато иначе 
това няма да се извърши, при което то 
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се публикува.
Държавите членки гарантират, че 
посочените в първа алинея национални 
регулаторни органи имат отделни 
годишни бюджети. Бюджетите се 
оповестяват публично. Държавите 
членки също така гарантират, че 
националните регулаторни органи 
разполагат с адекватно финансиране и 
човешки ресурси, така че да могат да 
участват активно и да подпомагат 
Органа на европейските регулатори в 
областта на електронните съобщения
(ОЕРЕС)1.

Държавите членки гарантират, че 
посочените в първа алинея национални 
регулаторни органи имат отделни 
годишни бюджети и че бюджетите са 
достатъчни за изпълнението на 
техните задачи. Бюджетите и 
одитираните годишни отчети се 
оповестяват публично от всеки 
национален регулаторен орган. Всеки 
национален регулаторен орган е 
организиран и работи по такъв начин, 
че да защитава обективността и 
безпристрастността на своята 
дейност и разполага с достатъчни на 
брой компетентни служители за 
правилното изпълнение на своите 
задачи. Държавите членки също така 
гарантират, че националните 
регулаторни органи разполагат с 
адекватно финансиране и човешки 
ресурси, така че да могат да участват 
активно и да подпомагат Органа на 
европейските регулатори в областта на 
електронните съобщения (ОЕРЕС)*.

______________________ ______________________
1 Регламент (ЕО) № 1211/2009 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
25 ноември 2009 година за създаване на 
Орган на европейските регулатори в 
областта на електронните съобщения
(ОЕРЕС) и на Служба

* Регламент (ЕО) № 1211/2009 на
Европейския парламент и на Съвета от 
25 ноември 2009 година за създаване на 
Орган на европейските регулатори в 
областта на електронните съобщения
(ОЕРЕС) и на Служба“

Or. en

Обосновка

Наличието на един НРО за всяка държава членка и хармонизирането на техните 
основни правомощия и засилването на техните ресурси не само ще донесе преки ползи 
за надзора и прилагането на рамката в държавите членки, но също така ще 
продължи косвено да оказва подкрепа на съвместната дейност на националните 
регулаторни органи в ОЕРЕС.

Изменение 120

Предложение за регламент
Член 35 – точка 2 – буква б)
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Директива 2002/21/ЕО
Член 7а

Текст, предложен от Комисията Изменение

– б) параграф 2 се заменя със следния 
текст:

заличава се

'2. В рамките на тримесечния срок, 
предвиден в параграф 1, Комисията, 
ОЕРЕС и съответният национален 
регулаторен орган си сътрудничат 
тясно за установяване на най-
подходящата и ефективна мярка 
предвид целите, посочени в член 8, 
като отделят дължимото внимание 
на становищата на участниците на 
пазара и нуждата да се гарантира 
разработването на последователна 
регулаторна практика. Когато 
планираната мярка цели налагане, 
изменяне или оттегляне на 
задължение на европейски доставчик 
на електронни съобщителни услуги по 
смисъла на Регламент [ХХХ/2014 г.] в 
приемаща държава членка, 
националният регулаторен орган на 
държавата членка по произход също 
може да участва в процеса на 
сътрудничество.“

Or. en

Изменение 121

Предложение за регламент
Член 35 – точка 2 – буква в)
Директива 2002/21/ЕО
Член 7а

Текст, предложен от Комисията Изменение

- в) в параграф 5 се добавя следната 
буква аа):

заличава се

'аа) да вземе решение, с което се 
изисква от съответния национален 
регулаторен орган да оттегли 
планираната мярка, заедно с
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конкретни предложения за 
изменението Й. когато тя цели 
налагане, изменяне или оттегляне на 
задължение на европейски доставчик 
на електронни съобщителни услуги по 
смисъла на Регламент [ХХХ/2014 г.].“

Or. en

Изменение 122

Предложение за регламент
Член 35 – точка 2 – буква г)
Директива 2002/21/ЕО
Член 7а

Текст, предложен от Комисията Изменение

– г) в параграф 6 се добавя следната 
алинея:

заличава се

„Член 7, параграф 6 се прилага в 
случаите, когато Комисията взема 
решение в съответствие с параграф 5, 
буква аа).

Or. en

Изменение 123

Предложение за регламент
Член 35 – точка 2 a (нова)
Директива 2002/21/ЕО
Член 8 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. В член 8, параграф 4 се заличава 
буква ж).

Or. en
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Изменение 124

Предложение за регламент
Член 35 – точка 2 б (нова)
Директива 2002/21/ЕО
Член 9б – параграф 3 – алинея 1

Текст в сила Изменение

2б. В член 9б, параграф 3, първа алинея 
се заменя със следното:

Комисията може да приеме подходящи 
мерки за изпълнение, за да се
определят честотните ленти, за 
които права на ползване могат да се 
прехвърлят или отдават под наем 
между предприятия. Тези мерки не 
обхващат честоти, които се използват за 
разпръскване на радио- и телевизионен 
сигнал.

„3. Комисията приема подходящи 
мерки за изпълнение, за да се улесни 
прехвърлянето или отдаването под 
наем на права на ползване на 
радиочестотни ленти между 
предприятия. Тези мерки се приемат в 
рамките на 12 месеца от датата на 
прилагане на Регламент № 
[XXX/2014]*. Тези мерки не обхващат 
честоти, които се използват за 
разпръскване на радио- и телевизионен 
сигнал.

_____________
* Регламент (ЕС) № XXX/20XX на 
Европейския парламент и на 
Комисията от ...... за определяне на 
мерки относно единния европейски 
пазар на електронни съобщителни 
услуги и за изменение на директиви 
2002/20/ЕО, 2002/21/ЕО и 2002/22/ЕО 
на Европейския парламент и на 
Съвета и на Регламент (ЕО) № 
1211/2009 и Регламент (ЕС) № 
531/2012 (ОВ L XXX, XX.XX.20XX, стр. 
X).“

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0021:20091219:EN:HTML)

Изменение 125

Предложение за регламент
Член 35 – точка 4
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Директива 2002/21/ЕО
Член 19 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

„Без да се засяга член 9 от настоящата 
директива и членове 6 и 8 от Директива 
2002/20/ЕО (Директива за 
разрешението), когато Комисията 
установи, че различното прилагане от 
страна на националните регулаторни 
органи на регулаторните задачи, 
определени в настоящата директива, в 
специалните директиви и в Регламент № 
[ХХ/2014 г.], може да създаде пречки за 
вътрешния пазар, Комисията може, 
отчитайки в максимална степен 
становището на ОЕРЕС, да представи
препоръка или решение за 
хармонизираното прилагане на 
разпоредбите на настоящата директива, 
на специалните директиви и на 
Регламент № [ХХ/2014 г.], в подкрепа 
на постигането на целите, определени в 
член 8.“

„Без да се засяга член 9 от настоящата 
директива и членове 6 и 8 от Директива 
2002/20/ЕО (Директива за 
разрешението), когато Комисията 
установи, че различното прилагане от 
страна на националните регулаторни 
органи на регулаторните задачи, 
определени в настоящата директива, в 
специалните директиви и в Регламент № 
[ХХ/2014 г.], може да създаде пречки за 
вътрешния пазар, Комисията, отчитайки 
в максимална степен становището на 
ОЕРЕС, представя препоръка или 
решение за хармонизираното прилагане 
на разпоредбите на настоящата 
директива, на специалните директиви и 
на Регламент № [ХХ/2014 г.], в 
подкрепа на постигането на целите, 
определени в член 8.“

Or. en

Изменение 126

Предложение за регламент
Член 37 – точка 1)
Регламент (ЕС) № 531/2012
Член 1

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.“
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Or. en

Изменение 127

Предложение за регламент
Член 37 – точка 2)
Regulation (EU) No 531/2012
Член 2

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.“

Or. en

Обосновка

Предложението на Комисията за справяне с роуминга чрез доброволни споразумения 
като алтернатива на сегашните задължения, предвидени в третия регламент 
относно роуминга, създава висока степен на несигурност.

Изменение 128

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3) В член 4 се добавя следният 
параграф 7:

заличава се
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'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 129

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Добавя се следният член 4а: заличава се
Член 4a
[...]

Or. en

Изменение 130

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

4a. Създава се следният член:
„Член 6а 
Премахване на таксите за роуминг за 
крайните потребители 
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 
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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.“

Or. en

Обосновка

След три регламента в рамките на шест години, докладчикът предлага окончателно 
премахване на таксите за роуминг за гласови повиквания, SMS съобщения и трафик на 
данни. Това задължение на операторите не следва да влиза в сила преди 1 юли 2016 г., 
за да не възпрепятства принципа на правната сигурност.

Изменение 131

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) първата алинея се заменя със 
следното:

а) първата алинея се заменя със 
следното:

'2. 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 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 гласови услуги се 

„2. Считано от 1 юли 2012 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 всяко роуминг 
повикване, но не надвишава 0,29 EUR
на минута за всяко изходящо повикване 
или 0,08 EUR на минута за всяко 
входящо повикване. Максималната цена 
на дребно за изходящи повиквания се 
понижава на 0,24 EUR на 1 юли 2013 г.
и на 0,19 EUR на 1 юли 2014 г., а 
максималната цена на дребно за 
входящи повиквания се понижава на 
0,07 EUR на 1 юли 2013 г. и на 0,05 
EUR на 1 юли 2014 г. Максималните 
цени на дребно по Евротарифата за 
гласови услуги се запазват до 30 юни
2016 г.“
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запазват до 30 юни 2017 г.'

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:01:EN:HTML)

Изменение 132

Предложение за регламент
Член 37 – точка 5 – буква б
Регламент (ЕС) № 531/2012
Член 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Третата алинея се заменя със 
следното:

заличава се

[...]

Or. en

Изменение 133

Предложение за регламент
Член 37 – точка 5 a (нова)
Регламент (ЕС) № 531/2012
Член 10 – параграф 2

Текст в сила Изменение

5a. В член 10, параграф 2 се заменя със 
следното:

2. Считано от 1 юли 2012 г., цената на 
дребно (без ДДС) по Евро-SMS 
тарифата, която доставчик на роуминг 
може да определи за свой роуминг 
клиент за регулирано SMS съобщение 
при роуминг, изпратено от този клиент, 
може да е различна за всяко регулирано 
SMS съобщение при роуминг, но не 
надвишава 0,09 EUR. Тази максимална 
цена се понижава на 0,08 EUR на 1 юли 
2013 г. и на 0,06 EUR на 1 юли 2014 г., 
като остава 0,06 EUR до 30 юни 2017 г., 
без да се засягат разпоредбите на член 

„2. Считано от 1 юли 2012 г., цената на 
дребно (без ДДС) по Евро-SMS 
тарифата, която доставчик на роуминг 
може да определи за свой роуминг 
клиент за регулирано SMS съобщение 
при роуминг, изпратено от този клиент, 
може да е различна за всяко регулирано 
SMS съобщение при роуминг, но не 
надвишава 0,09 EUR. Тази максимална 
цена се понижава на 0,08 EUR на 1 юли 
2013 г. и на 0,06 EUR на 1 юли 2014 г., 
като остава 0,06 EUR до 30 юни 2016 г.“
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19.

Or. en

Изменение 134

Предложение за регламент
Член 37 – точка 5 б (нова)
Регламент (ЕС) № 531/2012
Член 13 – параграф 2

Текст в сила Изменение

5б. В член 13, параграф 2, първата 
алинея се заменя със следното:

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 
разпоредбите на член 19.

„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 2016 г.“

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:01:EN:HTML)

Изменение 135

Предложение за регламент
Член 37 – точка 6)
Регламент (ЕС) № 531/2012
Член 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

6) В член 14 се добавя следният 6) Член 14 се заличава, в сила от 1 юли 
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параграф 1а: 2016 г.
'1а. 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 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.“

Or. en

Изменение 136

Предложение за регламент
Член 37 – точка 7
Регламент (ЕС) № 531/2012
Член 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

7) В член 15 се добавя следният 
параграф 2а: 

заличава се

2а. 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 
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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 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.

Or. en

Изменение 137

Предложение за регламент
Член 37 – точка 7 a (нова)
Регламент (ЕС) № 531/2012
Член 15

Текст в сила Изменение

7a. Член 15 се заменя със следното, в 
сила от 1 юли 2016 г.:

Прозрачност и защитни механизми за 
услуги на дребно за роуминг на данни

Прозрачност и защитни механизми за 
услуги на дребно за роуминг на данни
за роуминг клиенти, пътуващи извън 
границите на ЕС

1. Доставчиците на роуминг гарантират, 
че техните роуминг клиенти са 
подходящо информирани както преди, 
така и след сключването на договор, 
относно цените, прилагани при 
използването на регулирани услуги за 
роуминг на данни, по начин, който 
помага на клиентите да разберат 
финансовите последици от подобно 
използване на услугите и който им 
позволява да проследяват и контролират 
своите разходи за регулирани услуги за 
роуминг на данни в съответствие с
параграфи 2 и 3.

1. Доставчиците на роуминг гарантират,
по отношение на услугите за роуминг 
на данни, използвани от роуминг 
клиенти, пътуващи извън границите 
на ЕС, и предоставяни от доставчик 
на роуминг услуги, че техните роуминг 
клиенти са подходящо информирани 
както преди, така и след сключването на 
договор, относно цените, прилагани при 
използването на подобни услуги за 
роуминг на данни, по начин, който 
помага на клиентите да разберат 
финансовите последици от подобно 
използване на услугите и който им 
позволява да проследяват и контролират 
своите разходи в съответствие с
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параграфи 2 и 3.
Когато е целесъобразно, доставчиците 
на роуминг информират своите клиенти, 
преди сключването на договор и 
редовно след това, относно риска от 
автоматично и неконтролирано 
свързване и изтегляне на данни при 
роуминг. Освен това доставчиците на 
роуминг уведомяват своите клиенти 
безплатно и по ясен и лесно разбираем 
начин относно начините за изключване 
на тези автоматични връзки за данни 
при роуминг с цел да се избегне 
неконтролираното потребление на 
услуги за роуминг на данни.

Когато е целесъобразно, доставчиците 
на роуминг информират своите клиенти, 
преди сключването на договор и 
редовно след това, относно риска от 
автоматично и неконтролирано 
свързване и изтегляне на данни при 
роуминг. Освен това доставчиците на 
роуминг уведомяват своите клиенти 
безплатно и по ясен и лесно разбираем 
начин относно начините за изключване 
на тези автоматични връзки за данни 
при роуминг с цел да се избегне 
неконтролираното потребление на 
услуги за роуминг на данни.

2. Доставчикът на роуминг информира 
роуминг клиента с автоматично 
съобщение за това, че последният е 
обслужван чрез роуминг, и му 
предоставя основна персонализирана 
тарифна информация относно цените
(изразена в паричната единица, 
използвана за целите на местната 
сметка, предоставяна от местния 
доставчик на клиента), изразени в цена 
за мегабайт, приложими при 
предоставянето на регулирани услуги за 
роуминг на данни за конкретния 
роуминг клиент в конкретната държава 
членка, освен ако клиентът е уведомил 
своя доставчик на роуминг, че не желае 
тази информация.

2. Доставчикът на роуминг информира 
роуминг клиента с автоматично 
съобщение за това, че последният е 
обслужван чрез роуминг, и му 
предоставя основна персонализирана 
тарифна информация относно цените
(изразена в паричната единица, 
използвана за целите на местната 
сметка, предоставяна от местния 
доставчик на клиента), изразени в цена 
за мегабайт, приложими при 
предоставянето на услуги за роуминг на 
данни за конкретния роуминг клиент в 
конкретната посетена държава, освен 
ако клиентът е уведомил своя доставчик 
на роуминг, че не желае тази
информация.

Тази основна персонализирана тарифна 
информация се предоставя на 
мобилното устройство на роуминг 
клиента, например чрез SMS 
съобщение, съобщение по електронната 
поща или в работен прозорец на 
неговото мобилно устройство, всеки 
път, когато роуминг клиентът влезе в 
държава членка, различна от 
държавата членка на неговия местен 
доставчик, и за първи път започне да 
ползва услуга за роуминг на данни в 
тази конкретна държава членка.
Информацията се осигурява безплатно и 
по подходящ начин, който улеснява 
нейното получаване и лесно разбиране, 

Тази основна персонализирана тарифна 
информация се предоставя на 
мобилното устройство на роуминг 
клиента, например чрез SMS 
съобщение, съобщение по електронната 
поща или в работен прозорец на 
неговото мобилно устройство, всеки 
път, когато роуминг клиентът влезе в 
държава извън ЕС и за първи път 
започне да ползва услуга за роуминг на 
данни в тази държава. Информацията се 
осигурява в момента, в който 
клиентът, използващ услугата 
роуминг, открие сесия за услуга за 
роуминг на данни, безплатно и по 
подходящ начин, който улеснява 
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в момента, в който роуминг 
клиентът започне да ползва 
регулирана услуга за роуминг на данни.

нейното получаване и лесно разбиране.

Клиент, който е уведомил своя 
доставчик на роуминг, че не желае да 
получава автоматичната тарифна 
информация, има право по всяко време 
и безплатно да поиска от доставчика на 
роуминг тази услуга да му бъде 
предоставена отново.

Клиент, който е уведомил своя 
доставчик на роуминг, че не желае да 
получава автоматичната тарифна 
информация, има право по всяко време 
и безплатно да поиска от доставчика на 
роуминг тази услуга да му бъде 
предоставена отново.

3. Всеки доставчик на роуминг 
предоставя на всички свои роуминг 
клиенти възможността да избират 
изрично и безплатно услуга, чрез която 
се предоставя информация относно 
извършеното потребление, изразено 
като обем или в паричната единица, в 
която роуминг клиентът получава 
сметките си, за дължимите суми за
регулираните услуги за роуминг на 
данни, като тази информация гарантира, 
че без изрично съгласие на клиента 
извършеното потребление на
регулирани услуги за роуминг на данни 
за определен период на използване на 
услугите, с изключение на MMS 
съобщенията, таксувани на бройка, не 
превишава определена парична граница.

3. По отношение на операторите на 
посетени мрежи в държави извън ЕС, 
които позволяват на доставчика на 
роуминг услуги да следи 
потреблението на своите клиенти в 
реално време, всеки доставчик на 
роуминг предоставя на всички свои 
роуминг клиенти възможността да 
избират изрично и безплатно услуга, 
чрез която се предоставя информация 
относно извършеното потребление, 
изразено като обем или в паричната 
единица, в която роуминг клиентът 
получава сметките си, за дължимите 
суми за услуги за роуминг на данни, 
като тази информация гарантира, че без 
изрично съгласие на клиента 
извършеното потребление на услуги за 
роуминг на данни за определен период 
на използване на услугите, с 
изключение на MMS съобщенията, 
таксувани на бройка, не превишава 
определена парична граница.

За тази цел доставчиците на роуминг 
осигуряват една или повече парични 
максимални граници за определени 
периоди на използване на услугите, при 
условие че клиентът е предварително 
информиран за съответните обеми. Една 
от тези граници (паричната граница по 
подразбиране) се доближава до сумата 
от 50 EUR за дължими такси за период 
на фактуриране от един месец (без 
ДДС), но не я надхвърля.

За тази цел доставчиците на роуминг 
осигуряват една или повече парични 
максимални граници за определени 
периоди на използване на услугите, при 
условие че клиентът е предварително 
информиран за съответните обеми. Една 
от тези граници (паричната граница по 
подразбиране) се доближава до сумата 
от 50 EUR за дължими такси за период 
на фактуриране от един месец (без 
ДДС), но не я надхвърля.

По отношение на операторите на 
посетени мрежи в държави извън ЕС, 
които не позволяват на доставчика 
на роуминг услуги да следи 
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потреблението на неговите клиенти 
в реално време, при влизането си в 
тази държава клиентът се уведомява 
незабавно и безплатно чрез SMS 
съобщение, че не е налична 
информация относно извършеното 
от него потребление, нито гаранция, 
че няма да бъде превишена определена 
финансова граница.

Друга възможност е доставчикът на 
роуминг да може да определя граници, 
изразени в обем, при условие че
клиентът е предварително информиран 
за съответните парични суми. Една от 
тези граници (границата по отношение 
на обем по подразбиране) съответства 
на парична сума, която не надхвърля 50 
EUR за дължими такси за период на 
фактуриране от един месец (без ДДС).

Друга възможност е доставчикът на 
роуминг да може да определя граници, 
изразени в обем, при условие че 
клиентът е предварително информиран 
за съответните парични суми. Една от 
тези граници (границата по отношение 
на обем по подразбиране) съответства 
на парична сума, която не надхвърля 50 
EUR за дължими такси за период на 
фактуриране от един месец (без ДДС).

Освен това доставчикът на роуминг 
може да предложи на своите роуминг 
клиенти други граници, с различни, 
тоест по-високи или по-ниски, месечни 
горни парични граници.

Освен това доставчикът на роуминг 
може да предложи на своите роуминг 
клиенти други граници, с различни, 
тоест по-високи или по-ниски, месечни 
горни парични граници.

Границите по подразбиране, посочени 
във втора и трета алинея, се прилагат 
за всички клиенти, които не са избрали 
друга граница.

Границите по подразбиране, посочени 
във втора и четвърта алинея, се 
прилагат за всички клиенти, които не са 
избрали друга граница.

Всеки доставчик на роуминг осигурява 
и изпращането на подходящо 
съобщение до мобилното устройство на 
роуминг клиента, например чрез SMS 
съобщение, съобщение по електронната 
поща или в работен прозорец на неговия 
компютър, когато услугите за роуминг 
на данни достигнат 80 % от 
договорената парична граница или 
граница по отношение на обема. Всеки 
клиент има правото да поиска от своя 
доставчик на роуминг да преустанови 
изпращането на такива съобщения, 
както и правото по всяко време и 
безплатно да поиска от своя доставчик 
тази услуга да му бъде предоставена 
отново.

Всеки доставчик на роуминг осигурява 
и изпращането на подходящо 
съобщение до мобилното устройство на 
роуминг клиента, например чрез SMS 
съобщение, съобщение по електронната 
поща или в работен прозорец на неговия 
компютър, когато услугите за роуминг 
на данни достигнат 80 % от 
договорената парична граница или 
граница по отношение на обема. Всеки 
клиент има правото да поиска от своя 
доставчик на роуминг да преустанови 
изпращането на такива съобщения, 
както и правото по всяко време и 
безплатно да поиска от своя доставчик 
тази услуга да му бъде предоставена 
отново.

Когато тази парична граница или 
граница по отношение на обем 

Когато тази парична граница или 
граница по отношение на обем 
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изглежда, че ще бъде превишена, се 
изпраща съобщение до мобилното 
устройство на роуминг клиента. В 
съобщението се посочва процедурата, 
която трябва да се следва, ако клиентът 
желае предоставянето на тези услуги да 
продължи, и разноските, свързани с 
всяка допълнително използвана единица 
данни. Ако роуминг клиентът не 
отговори, както е приканен в 
полученото съобщение, доставчикът на 
роуминг незабавно спира 
предоставянето и таксуването на
регулираните услуги за роуминг на 
данни за този клиент, докато роуминг 
клиентът не поиска продължаване или 
подновяване на предоставянето на тези 
услуги.

изглежда, че ще бъде превишена, се 
изпраща съобщение до мобилното 
устройство на роуминг клиента. В 
съобщението се посочва процедурата, 
която трябва да се следва, ако клиентът 
желае предоставянето на тези услуги да 
продължи, и разноските, свързани с 
всяка допълнително използвана единица 
данни. Ако роуминг клиентът не 
отговори, както е приканен в 
полученото съобщение, доставчикът на 
роуминг незабавно спира 
предоставянето и таксуването на услуги 
за роуминг на данни за този клиент, 
докато роуминг клиентът не поиска 
продължаване или подновяване на 
предоставянето на тези услуги.

Всеки път, когато роуминг клиент 
поиска да ползва или да се откаже от 
услугата "парична горна граница или 
горна граница по отношение на обема", 
промяната се извършва безплатно в срок 
от един работен ден от получаване на 
искането и не е обвързана с условия или 
ограничения, свързани с други елементи 
от абонамента.

Всеки път, когато роуминг клиент 
поиска да ползва или да се откаже от 
услугата „парична горна граница или 
горна граница по отношение на обема“, 
промяната се извършва безплатно в срок 
от един работен ден от получаване на 
искането и не е обвързана с условия или 
ограничения, свързани с други елементи 
от абонамента.

4. Параграфи 2 и 3 не се прилагат за
устройства от вида "машина до 
машина", използващи мобилни 
съобщения.

4. Параграфи 2 и 3 не се отнасят до
устройства от вида „машина до 
машина“, използващи мобилни 
съобщения.“

5. Доставчиците на роуминг 
предприемат разумни мерки, за да 
защитят своите клиенти от 
заплащане за несъзнателен достъп до 
роуминг услуги, докато се намират в 
своята държава членка. Това включва 
предоставянето на информация на 
клиентите относно начините за 
избягване на несъзнателен роуминг в 
граничните райони.
6. Настоящият член, с изключение на 
параграф 5, и при спазване на втора и 
трета алинея от настоящия 
параграф, се прилага и за услугите за 
роуминг на данни, използвани от 
пътуващи извън Съюза роуминг 
клиенти и предоставяни от 
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доставчик на роуминг.
Когато клиентът избере услугата, 
предвидена в параграф 3, първа алинея, 
изискванията по параграф 3 не се 
прилагат, ако операторът на 
посетената мрежа в посетената 
държава извън Съюза не позволява на 
доставчика на роуминг да наблюдава 
потреблението на своите клиенти в 
реално време.
В този случай при влизането си в 
тази държава клиентът се уведомява 
незабавно и безплатно чрез SMS 
съобщение, че няма информация 
относно извършеното от него 
потребление, нито гаранция, че няма 
да бъде превишена определена парична 
граница.

Or. en

Изменение 138

Предложение за регламент
Член 37 – точка 8 
Регламент (ЕС) № 531/2012
Член 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

8) Член 19 се изменя, както следва: заличава се
а) параграф 1 се изменя, както следва:
i) първото изречение се заменя със 
следното:
„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.“
ii) буква ж) се заменя със следното:
'ж) доколко въвеждането на 
структурните мерки по членове 3 и 4 
и на алтернативния режим по член 
4а е способствало за развитието на 
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конкуренцията на вътрешния пазар 
на услугите за роуминг до степен да 
не се наблюдава действителна 
разлика между тарифите за роуминг 
и националните тарифи;'
iii) Вмъква се следната точка i):
'i) дали и доколко цените на 
националните услуги на дребно се 
влияят забележимо от факта, че 
доставчиците на роуминг прилагат 
националните тарифи едновременно 
спрямо местните услуги и 
регулираните роуминг услуги в целия 
ЕС.'
ii) буква г) се заменя със следното:
'г) да се измени срокът на действие 
или 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.'

Or. en

Изменение 139

Предложение за регламент
Член 37 – точка 8 a (нова)
Регламент (ЕС) № 531/2012
Член 19

Текст в сила Изменение

8а. Член 19 се заменя със следното:
1. Комисията прави преглед на 
действието на настоящия регламент и, 

„1. Комисията прави преглед на 
действието на настоящия регламент и 
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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:

представя доклад на Европейския 
парламент и на Съвета в съответствие 
с параграфи 2 – 6.

а) дали конкуренцията ще бъде 
развита в достатъчна степен, за да се 
оправдае изтичането на 
максималните цени на дребно; б) дали
конкуренцията ще бъде достатъчна 
за отпадане на максималните цени на 
едро;

2. Комисията, до 31 декември 2015 г., 
след обществени консултации, 
докладва на Европейския парламент и 
пред 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 вземе предвид и цените за 
прекратяване. 

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:

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;

а) 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;

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;
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;

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;
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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;

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.

Комисията разглежда по-специално 
дали е необходимо да се предвидят 
допълнителни технически и 
структурни мерки или да се изменят 
структурните мерки.

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.

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.

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:

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, Комисията 
прави подходящи предложения към 
Европейския парламент и Съвета, за да 
се преодолее тази ситуация.

а) да се предвидят допълнителни 
технически и структурни мерки;

И в двата случая, предложения за 
всякакви необходими мерки се 
представят едновременно с 
докладите.

б) да се изменят структурните 
мерки;
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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;
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.

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.
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.
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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Изменение 140

Предложение за регламент
Член 38 – точка 1 a (нова)
Регламент (ЕС) № 1211/2009
Член 3 – параграф 1 – буква ма) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. В член 3, параграф 1 се добавя 
следната буква ма):
„ма) да получават уведомления, 
подадени съгласно член 3 от 
Директива 2002/20/ЕО, да поддържат 
опис на тези уведомления и да 
информират националните 
регулаторни органи, които са 
изразили притеснения относно 
получените уведомления;“

Or. en

Изменение 141

Предложение за регламент
Член 38 – точка 2
Регламент (ЕС) № 1211/2009
Член 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

2) В член 4 параграфи 4 и 5 се 
заличават.

заличава се

Or. en

Изменение 142

Предложение за регламент
Член 38 – точка 3
Регламент (ЕС) № 1211/2009
Член 4а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3) Добавя се следният член 4а: заличава се
[...]

Or. en

Обосновка

С цел запазване на независимостта му от държавите членки и Комисията е 
изключително важно да се гарантира, че ОЕРЕС се ръководи от един от своите 
членове.

Изменение 143

Предложение за регламент
Член 38 – точка 4
Регламент (ЕС) № 1211/2009
Член 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

4) Член 6 се изменя, както следва: заличава се
[...]

Or. en

Изменение 144

Предложение за регламент
Член 38 – точка 5
Регламент (ЕС) № 1211/2009
Член 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

5) Член 7 се изменя, както следва: заличава се
[...]

Or. en
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Изменение 145

Предложение за регламент
Член 38 – точка 6
Регламент (ЕС) № 1211/2009
Член 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

6) В член 8 параграфи 2, 3 и 4 се 
заличават и се заменят, както 
следва:

заличава се

[...]

Or. en

Изменение 146

Предложение за регламент
Член 38 – точка 7
Регламент (ЕС) № 1211/2009
Член 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

7) В член 9 параграф 2 се изменя, 
както следва:

заличава се

[...]

Or. en

Изменение 147

Предложение за регламент
Член 38 – точка 8
Регламент (ЕС) № 1211/2009
Член 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

8) Член 10 се изменя, както следва: заличава се
[...]

Or. en
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Изменение 148

Предложение за регламент
Член 38 – точка 9
Регламент (ЕС) № 1211/2009
Член 10 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

9) Вмъква се следният член 10а: заличава се
[...]

Or. en

Изменение 149

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 цялостна оценка 
и преглед на цялата регулаторна 
рамка за електронните съобщителни 
услуги и представя доклад с подходящи 
предложения пред Европейския 
парламент и Съвета до 30 юни 2016 г., 
за да се даде достатъчно време на 
законодателя да анализира 
предложенията достатъчно 
щателно и да проведе дебат по тях.

Прегледът следва да бъде основан на 
задълбочени обществени 
консултации, както и на последващи 
оценки на въздействието на 
регулаторната рамка от 2009 г. насам 
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и на щателна предварителна оценка 
на очакваното въздействие на 
предложенията, произтичащи от 
прегледа.
Прегледът включва:
i) задължението за предоставяне на 
универсална услуга, включително 
задължението за предлагане на 
широколентов достъп до интернет 
на справедлива цена;
ii) правомощията на националните 
регулаторни органи по всички 
въпроси, включително такива 
свързани с честотния спектър, до 
които се отнася рамката; 
правомощията, предоставени на 
националните регулаторни органи в 
държавите членки, и обхвата на 
изискването за независимост на 
националните регулаторни органи;
iii) сътрудничеството между 
националните регулаторни органи и 
националните органи по 
конкуренцията;
iv) симетричните задължения, 
свързани с достъпа до мрежата;
v) правилата относно въздействието 
на оказването на натиск и 
съвместното господстващо 
положение;
vi) процесите за преглед на пазара;
vii) въздействието на услуги, изцяло 
заместващи предоставяните от 
традиционните доставчици; 
включително дали са необходими 
разяснения относно обхвата на 
технологичната неутралност на 
регулаторната рамка, както и 
относно разделението между 
услугите, обхванати от схемата на 
„информационното общество“, и 
услугите, попадащи в рамките на 
„електронните съобщения“;
viii) необходимостта от премахване 
на излишна регулация;
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ix) премахването на регулирането, 
когато анализът на пазара е показал, 
че съответният пазар действително 
е конкурентен;
x) опита със задълженията и 
средствата за защита, свързани с 
недопускане на дискриминация;
xi) ефективността и 
функционирането на процедурите, 
установени в членове 7 и 7а от 
Директива 2002/21/ЕО;
xii) ефективността и 
функционирането на процедурата, 
установена в член 19 от Директива 
2002/21/ЕО;
xiii) 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;
xiv) определянето 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;
xv) единно разрешение от страна на 
Съюза и надзорната структура за 
рамката като цяло; 
xvi) активните и пасивни 
инфраструктури, включително 
продуктите с гарантирано качество 
на услугата;
xvii) препоръката относно 
съответните пазари;
xviii) регулирането на оборудване, 
включително групирането на 
оборудване и оперативни системи;
xix) въздействието на интернет и 
неговото превръщане в основна 
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структура за извършването на широк 
спектър от икономически и социални 
дейности; 
Основните цели на прегледа 
включват:
i) да се гарантира, че напълно 
заменяемите услуги се подчиняват на 
същите правила, като се взема 
предвид определението за електронни 
съобщителни услуги, установено в 
член 2, буква в) от Директива 
2002/21/ЕО; 
ii) да се гарантира, че потребителите 
имат достъп до изчерпателна и 
разбираема информация относно 
скоростта на интернет връзката, за 
да им се даде възможност да 
направят съпоставка между 
офертите на различните оператори;
iii) да се гарантира, че ползвателите 
на цифрови услуги са в състояние да 
контролират своя дигитален живот 
и данни чрез премахване на пречките 
пред смяната на операционни 
системи, без да се губят приложения 
и данни;
iv) по-нататъшно насърчаване на 
ефективна и устойчива конкуренция;
v) осигуряване на стабилна и 
устойчива рамка за инвестиции;
vi) осигуряване на хармонизирано, 
последователно и ефективно 
прилагане;
vii) улесняване на развитието на 
паневропейски доставчици и 
осигуряването на трансгранични 
стопански услуги;
viii) гарантиране, че регулаторната 
рамка е адекватна за дигиталната 
ера и осигурява интернет екосистема, 
която подкрепя цялостната 
икономика; и
ix) засилване на доверието на 
ползвателите по отношение на 
вътрешния пазар на електронни 
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комуникации, включително 
посредством мерки за прилагане на 
бъдещата регулаторна рамка за 
защита на личните данни и мерки за 
увеличаване на сигурността на 
електронните съобщения на 
вътрешния пазар.

Or. en

Изменение 150

Предложение за регламент
Член 39 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 39а
Транспониране

1. Държавите членки въвеждат в 
сила законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими, за да се съобразят с 
членове 34, 35 и 36, не по-късно от 
12 месеца след влизането в сила на 
настоящия регламент. Те незабавно 
информират Комисията за текста на 
тези разпоредби.
2. Когато държавите членки приемат 
тези разпоредби, в тях се съдържа 
позоваване на настоящия регламент 
или то се извършва при официалното 
им публикуване. Условията и редът 
на позоваване се определят от 
държавите членки.
3. Държавите членки съобщават на 
Комисията текста на основните 
разпоредби от националното 
законодателство, които те приемат 
в областта, за която се отнасят 
членове 34, 35 и 36.

Or. en
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Изменение 151

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Членове 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 
и 30 обаче се прилагат от 1 юли 
2016 г.

заличава се

Or. en

Изменение 152

Предложение за регламент
Приложение І

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. en

Изменение 153

Предложение за регламент
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Единният пазар за електронни съобщителни услуги е в основата на цифровата 
икономика. За да може Европа да се възползва максимално добре от растежа, 
конкурентоспособността и потенциала за заетост, предлагани от цифровия единен 
пазар, ролята на телекомуникациите в осигуряването на иновации и свързаност във 
всички сектори на икономиката трябва да бъде засилена. 

Наистина, икономиите от мащаба на телекомуникационния пазар с 500 милиона 
жители биха позволили да се укрепи секторът на електронните комуникации и да се 
осигурят високо качество на свързаност и иновативни услуги за европейците във 
всички икономически сектори, което би превърнало Европа в силен и 
конкурентоспособен участник на глобалния пазар.  
През март 2013 г. Европейският съвет подчерта значението на телекомуникационния 
сектор за растежа и заетостта и възложи на Европейската комисия да представи 
конкретни мерки за създаване на единен пазар за електронни комуникации. В своите 
заключения следващия октомври Европейският съвет настоя за „спешната 
необходимост от интегриран единен цифров и телекомуникационен пазар в полза на 
потребителите и дружествата“. Предложението на Комисията, представено през 
септември, беше насочено към постигане на тази цел.

Докладчикът счита, че завършването на цифровия единен пазар е процес, който трябва 
да бъде засилен, и предложението на Комисията е важна стъпка в тази посока.

Въпреки това, като се вземат предвид в максимална степен становищата на 
заинтересованите страни, получени от докладчика, последният счита, че някои от 
предложените мерки следва да бъдат подложени на по-задълбочени, структурирани 
обществени консултации и на щателна предварителна оценка на очакваното 
въздействие и следователно да бъдат включени при следващия преглед на рамката за 
електронните комуникации.

Основните предложения, разработени от докладчика, са следните:

Роуминг
След три регламента в рамките на шест години, докладчикът предлага окончателно 
премахване на таксите за роуминг за гласови повиквания, SMS съобщения и трафик на 
данни. Това задължение на операторите следва да влезе в сила до 1 юли 2016 г. и 
следователно няма да възпрепятства принципа на правната сигурност. 
В допълнение към това докладчикът счита, че предложението на Комисията за 
справяне с роуминга чрез доброволни споразумения като алтернатива на сегашните 
задължения, предвидени в третия регламент относно роуминга, създава висока степен 
на несигурност. Не трябва да забравяме, че изпълнението на структурните мерки, 
заложени в третия регламент за роуминга, като например отделянето (за което вече се 
правят инвестиции), трябва да бъдат направени в рамките на по-малко от 5 месеца. 

Отворен интернет
Докладчикът изразява убеждение, че утвърждаването в регламент на принципа, че 
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интернет следва да бъде отворен и наличен за всички, както ясно е заявено при 
прегледа през 2007 – 2009 на рамката, е от решаващо значение за еднаквото прилагане 
на тази свобода в целия Съюз. Интернет е отворен и следва да остане такъв. Отвореност 
означава достъпност за всички, частни лица и предприятия, купувачи и продавачи, 
доставчици и потребители, при конкурентни цени. Следователно от доставчиците на 
достъп до интернет не следва да се изисква само да посрещат основните нужди на 
потребителите; следва да им се дава и възможност да посрещат по-специфични 
потребности на ползвателите (услуги като: излъчване чрез интернет протокол 
(телевизия чрез интернет протокол), видеоконферентни връзки и някои приложения, 
свързани със здравеопазването) и да разработват свои собствени услуги и иновации.

Докато разпоредбите за отворен интернет в предложението съответстват на сегашните 
практики относно разумното управление на трафика, и доколкото не съществуват 
ограничения в сегашното законодателство на Съюза относно сключването на договори 
между крайните потребители и доставчиците на интернет услуги относно 
предоставянето на специализирани услуги, докладчикът застъпва мнението, че 
разпоредбите в настоящия регламент трябва да гарантират принципите на прозрачност 
и недопускане на дискриминация.  Следователно докладчикът, въпреки че подкрепя 
предложението от страна на Комисията, добавя определени уточнения и поверява на 
ОЕРЕС задължението да изготви проект за подходящи насоки за еднакво прилагане на 
принципа за отворен интернет в целия Европейски съюз. 

Политика в областта на радиочестотния спектър
Като се има предвид, че според последните проучвания до 2017 г. 85 % от световното 
население ще разполагат с 3G покритие, 50% ще разполагат с 4G покритие, 
абонаментите със смартфони се очакват да достигнат 3 милиарда, а глобалният трафик 
на данни да нарасне 15 пъти в сравнение със сегашния момент, ясно е, че 
радиочестотният спектър представлява ресурс с критично значение за вътрешния пазар 
на мобилни, безжични широколентови и сателитни комуникации в Съюза и че е от 
основно значение за бъдещата конкурентоспособност на Европейския съюз. 
Следователно докладчикът приветства предложенията на Комисията относно 
политиката в областта на радиочестотния спектър. Действително, докладчикът е твърдо 
убеден, че е крайно необходимо да се обърне внимание на условията и процедурите за 
предоставяне на лицензи за ползване на честотен спектър за безжичните 
широколентови съобщения, както и за използване на нелицензирания радиочестотен 
спектър. В допълнение към това процесът на издаване на разрешителни и на 
предоставяне на лентата от 800 MHz за безжични широколентови съобщения, като се 
има предвид, че на повече от половината държави членки Комисията е предоставила 
дерогация или по други причини не са предоставили тази лента в срока, предвиден в 
програмата за политиката за радиочестотния спектър, показва и нуждата от подобрено 
упражняване на правомощията от страна на Комисията.

В допълнение към предложението на Комисията докладчикът счита, че търговията и 
отдаването под наем на честотен спектър, хармонизиран за безжични широколентови 
комуникации, увеличава гъвкавостта и води до по-ефикасно разпределение на 
ресурсите от честотния спектър и във връзка с това е предложила мерки за по-
нататъшно улесняване и стимулиране на динамиката на използване на радиочестотния 
спектър.

Независимо от това докладчикът счита, че е необходима допълнителна яснота относно 
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някои от предложените нови ръководни принципи по отношение на координацията и 
използването на радиочестотния спектър. Докладчикът предлага да се обърне внимание 
на възможните несъответствия с вече съществуващите принципи в рамката и Групата 
за политиката в областта на радиочестотния спектър (RSPG) по време на 
парламентарните дебати. 

Свобода за предоставяне на електронни съобщителни услуги в целия ЕС
По отношение на предложените разпоредби относно „Европейски доставчици на 
електронни съобщителни услуги” докладчикът счита, че те въвеждат изключително 
сложна формулировка, включваща непредвидима надзорна структура. Всяко подобно 
предложение следва да премине задълбочена и щателна процедура на консултации и 
след това следва да бъде анализирано в хода на разглеждане на цялостната рамка. 
Въпреки това докладчикът въвежда просто стандартизирано уведомление към ОЕРЕС, 
което да гарантира, че доставчиците на услуги, които вече се ползват от общ 
разрешителен режим за предлагане на услуги в друга държава членка, няма да бъдат 
обект на дискриминация при подобни обстоятелства във връзка с третирането от страна 
на различни държави членки и че в рамките на единния пазар се прилагат 
последователни регулаторни практики.

ОЕРЕС
След задълбочено разглеждане на предложенията на Комисията за изменение на 
структурата на управление на ОЕРЕС и отчитайки професионалната работа, извършена 
от ОЕРЕС от създаването си преди две години, докладчикът продължава да счита, 
точно както при изготвянето на проекта за регламент за създаване на ОЕРЕС през 2009 
г., че за да запази своята независимост от и от държавите членки, и от Комисията, е 
много важно да се гарантира, че ОЕРЕС се ръководи от един от неговите членове.

Предложенията на докладчика са фокусирани върху гарантирането на по-нататъшната 
ефективна работа на ОЕРЕС чрез хармонизиране на минимален набор от компетенции 
на НРО, които да позволяват на всички НРО да бъдат адекватно подготвени за 
пълноценно участие в ОЕРЕС, и чрез разширяване и подобряване на капацитета на 
ОЕРЕС за ефективно изпълнение на неговата роля.

Продажба на едро на продукти за достъп, ГКУ и стационарни и мобилни 
международни разговори
Що се отнася до предложенията относно продажбата на едро на продукти за достъп и 
ГКУ, след внимателно разглеждане на становищата на заинтересованите страни, 
докладчикът обръща внимание на тези въпроси, като изисква от Комисията да проведе 
цялостна консултация и да представи предложения при разглеждането на цялата рамка.

По отношение на стационарните и мобилните международни разговори, докладчикът 
подчертава, че понастоящем те се извършват в рамките на дерегулирани конкурентни 
пазари, които нямат нужда от регулация чрез намеса на ЕС, и следователно предлага 
свързаните с въпроса разпоредби да се заличат.

Преразглеждане на рамката
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Докладчикът счита, че Комисията трябва да извърши цялостна оценка и преглед на 
цялата регулаторна рамка за електронните съобщителни услуги и да представи доклад с 
подходящи предложения пред Европейския парламент и Съвета до 30 юни 2016 г., за да 
предостави достатъчно време на съвместните законодатели да анализират 
предложенията достатъчно щателно и да проведат дебат по тях. 
Прегледът следва да бъде основан на задълбочени публични консултации, както и на 
последваща оценка на въздействието на рамката от 2009 г. насам и на щателна 
предварителна оценка на очакваното въздействие на възможностите, произтичащи от 
прегледа. 
В допълнение към това, докладчикът счита, че някои от предложените от Комисията 
мерки следва да бъдат подложени на по-задълбочени, структурирани обществени 
консултации и на щателна предварителна оценка на очакваното въздействие и 
следователно да бъдат включени при следващия преглед на рамката за електронните 
комуникации.


