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КРАТКА ОБОСНОВКА

Предложението има за цел да улесни предоставянето на трансгранични съобщителни 
услуги, като осигури възможност на доставчиците да предлагат услуги навсякъде в 
Съюза въз основа на единно европейско разрешение и съответно с минимални 
административни пречки. 

Докладчикът по становище посреща със задоволство предложението на Комисията, 
което си поставя за цел да улесни хармонизацията на правата на крайните ползватели 
(свързани с отворения интернет), и нейните усилия да хармонизира публикуването от 
доставчиците на информация относно електронните съобщителни услуги, които те 
предлагат, и включването на тази информация в договорите, както и условията за смяна 
на оператора и приложимите такси за роуминг услугите. 

Гледната точка на докладчика по становище е, че спазването на правото на 
поверителност на съобщенията, на правото на неприкосновеност на личния живот и на 
правото на защита на личните данни е ключов фактор за изграждането на доверието на 
потребителите към електронните съобщения в ЕС и съответно за техния успех. 
Необходимо е крайните ползватели да бъдат уверени, че тези права се зачитат винаги 
когато те използват електронни съобщителни услуги и мрежи и че всяка намеса по 
отношение на тези права е пропорционална и необходима за постигането на ясно 
определена законна цел. 

Ето защо настоящото становище е съсредоточено върху аспектите на предложението, 
които биха могли да окажат въздействие върху правото на неприкосновеност на личния 
живот и правото на защита на личните данни, както и върху поверителността на 
съобщенията. 

Докладчикът по становище посреща със задоволство включването в регламента на 
принципа на „неутралност на мрежите“ и съответно подчертава, че всички мерки, 
които се допускат съгласно регламента и които засягат правото на защита на данните и 
правото на неприкосновеност на личния живот на крайните ползватели, следва да са 
съобразени с критериите за прозрачност и стриктна пропорционалност и с 
ограниченията по отношение на необходимостта от тези мерки.

Предложените изменения имат за цел да гарантират поверителността на съобщенията, 
неприкосновеността на личния живот и защитата на личните данни, с цел да се изгради 
доверието на потребителите.
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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата 
комисия по промишленост, изследвания и енергетика да включи в доклада си следните 
изменения:

Изменение 1

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 

(36) В контекста на постепенния преход 
към изцяло базирани на IP мрежи, 
недостигът на продукти за свързаност, 
базирани на IP за различните класове 
услуги с определено качество на 
услугата, в рамките на затворени 
съобщителни мрежи с помощта на 
интернет протокол със строг 
контрол на достъпа, би 
възпрепятствало развитието на услуги, 
които разчитат на това определено 
качество за адекватното си 
функциониране. Следователно е 
необходим хармонизиран подход към 
проектирането и предоставянето на 
тези услуги, включително мерки за 
защита, които да гарантират, че по-
високото качество не е функционално 
идентично или за сметка на 
ефективността, финансовата 
достъпност или качеството на 
услугите по предоставяне на достъп 
до интернет, нито подкопава 
конкуренцията, иновациите или 
неутралността на мрежите.  
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условия, включително, когато е 
необходимо, възможност за 
кръстосани доставки от страна на 
съответните предприятия за 
електронни съобщителни услуги.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 45

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(45) Интернет се разви през последните 
десетилетия като отворена платформа за 
иновации с лесен достъп за крайните 
ползватели, доставчиците на 
съдържание и приложения и 
доставчиците на интернет. Ключовият 
двигател на безпрецедентните 
иновации и икономическата дейност 
в ерата на цифровите технологии е 
фактът, че целият интернет 
трафик се третира еднакво, без 
проява на дискриминация, 
ограничение или намеса, независимо 
от подателя, получателя, вида, 
съдържанието, устройството, 
услугата или приложението; спазва 
се и принципът на неутралност на 
мрежите. Съществуващата 
регулаторна рамка на ЕС цели да 
гарантира на крайните ползватели 
достъпа до информация и възможността 
да я разпространяват или да ползват 
приложения и услуги по свой избор. 
Тази възможност се гарантира в най-
пълна степен, когато всички видове 
трафик се третират еднакво от 
доставчиците на обществени 
електронни съобщителни услуги. 
Обаче докладът на Органа на 
европейските регулатори в областта на 
електронните съобщения (ОЕРЕС) 
относно практиките при управлението 
на трафика, публикуван през май 2012 
г., и поръчаното от Изпълнителната 
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агенция за потребителите и 
здравеопазването проучване относно 
функционирането на пазара за достъп до
интернет и предоставяне на интернет 
услуги от гледната точка на 
потребителите, публикувано през 
декември 2012 г., показват, че 
значителен брой крайни ползватели са 
засегнати от някои практики за 
управление на трафика, които блокират 
или забавят специфични приложения. 
Тези тенденции изискват ясни правила, 
за да бъде узаконен принципът на 
неутралност на мрежите на равнище 
ЕС, за да се запази отвореният характер 
на интернет и да се избегне 
разпокъсването на единния пазар от 
мерките на отделни държави членки. И 
действително, както гласи 
Резолюция № 2011/2866 на 
Европейския парламент от 17 
ноември 2011 г. относно отворено и 
неутрално интернет пространство в 
Европа, „отвореният характер на 
интернет пространството е основен 
двигател за конкурентоспособност, 
икономически растеж, социално 
развитие и новаторство и доведе до 
смайващо високи равнища на 
развитие на онлайн приложения, 
съдържание и услуги, и по този начин 
– до нарастване на предлагането и 
търсенето на съдържание и услуги“ и 
този отворен характер на интернет 
„го превърна в жизненоважен 
ускорител в свободното движение на 
знание, идеи и информация, 
включително в държавите с 
ограничен достъп до независими 
новини“;

Изменение 3

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 и 
Директива 2000/31/ЕО относно 
електронната търговия, както и член 
13 от Директива 95/46/EО и член 15 
от Директива 2002/58/EО, които 
определят ограниченията за мерките 
за управление на трафика от гледна 
точка на защитата на данните и 
неприкосновеността на личния 
живот.

Изменение 4

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 

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

следва да бъдат прозрачни, строго 
необходими, пропорционални и 
недискриминационни. Смекчаването
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.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 50

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

да предотвратяват претоварването на 
мрежата. Това обаче не следва да 
възпрепятства развитието на 
интернет, нито да накърнява 
принципа на неутралност на 
мрежите. Доставчиците на 
съдържание, приложения и услуги и 
доставчиците на обществени 
електронни съобщителни услуги следва 
да са в състояние свободно да сключват 
специални договори за услуги на 
определено ниво на качество на 
услугата, доколкото подобни 
характеристики, свързани с 
определеното ниво на качество на 
услугата, са технически необходими 
за нейното функциониране и
доколкото тези споразумения не 
навреждат на качеството на услугите 
за достъп до интернет.

Изменение 6

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 

(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. Националните регулаторни 
органи следва да установят ясни и 
разбираеми механизми за уведомяване 
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органи следва ползват параметри за 
качество, като срокове и надеждност 
(закъснение, колебание, загуба на 
пакети), равнища и ефект от 
претоварването в мрежата, 
действителни спрямо обявени скорости, 
показатели на услугите за достъп до 
интернет в сравнение със 
специализирани услуги и качеството във 
възприятието на крайните ползватели. 
Националните регулаторни органи 
следва да разполагат с правомощия да 
налагат изисквания за минимално 
качество на услугите на всички или на 
отделни доставчици на обществени 
електронни съобщителни услуги, ако 
това е нужно, за да се предотврати общо 
влошаване/намаляване на качеството на 
достъпа до интернет услуги.

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

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 58 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(58a) Обработката на лични данни, 
посочена в Регламента на 
Европейския парламент и на Съвета 
за определяне на мерки относно 
единния европейски пазар на 
електронни съобщителни услуги и за 
изграждане на континентална 
мрежа, следва да бъде в съответствие 
с Директива 95/46 на Европейския 
парламент и на Съвета от 24 
октомври 1995 година за защита на 
физическите лица при обработването 
на лични данни и за свободното 
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движение на тези данни1а, която 
урежда обработването на лични 
данни, извършвано в държавите 
членки съгласно този регламент и под 
надзора на компетентните органи на
държавите членки, по-специално под 
надзора на независимите публични 
органи, определени от държавите 
членки, както и с 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 
комуникации1б.

________________
1а Директива 95/46/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 
24 октомври 1995 година за защита на 
физическите лица при обработването 
на лични данни и за свободното 
движение на тези данни (OВ L 281, 
23.11.1995 г., стр. 31).
1б 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 (ОВ L 201, 31.7.2002 г., 
стр. 37).

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 58 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(58б) Обработката на лични данни, 
посочена в Регламента на 
Европейския парламент и на Съвета 
за определяне на мерки относно 
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единния европейски пазар на 
електронни съобщителни услуги и за 
изграждане на континентална 
мрежа, следва да бъде в съответствие 
с Регламент (ЕО) № 45/2001 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 18 декември 2000 година относно 
защитата на лицата по отношение 
на обработката на лични данни от 
институции и органи на Общността 
и за свободното движение на такива 
данни1а.

__________________
1a ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 80 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(80а) Настоящият регламент спазва 
принципите и разпоредбите на 
законодателството на ЕС относно 
защитата на данните.

Изменение 10

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) да гарантират, че целият 
интернет трафик се третира 
еднакво, без проява на дискриминация, 
ограничение или намеса, независимо 
от неговия подател, получател, вид, 
съдържание, устройство, услуга или 
приложение;
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Изменение 11

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Настоящият регламент не засяга 
разпоредбите на Директива 95/46/ЕО 
и друго действащо законодателство 
на Съюза в областта на защитата на 
данните.

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Изменение 13

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12a) „неутралност на мрежите“ 
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означава принцип на еднакво 
третиране на целия интернет 
трафик без проява на дискриминация, 
ограничение или намеса, независимо 
от неговия подател, получател, вид, 
съдържание, устройство, услуга или 
приложение;

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(15) „специализирана услуга“ означава 
електронна съобщителна услуга, която 
се управлява в рамките на затворени 
електронни съобщителни мрежи с 
помощта на интернет протокол със 
строг контрол на достъпа и която не 
се предлага на пазара или използва 
вместо услугата за достъп до 
интернет, нито е функционално 
идентична с услуги, предлагани чрез 
услугата за обществен достъп до 
интернет;

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

седмица след получаването на тази 
информация или на евентуалните 
изменения. Службата на ОЕРЕС 
поддържа публично достъпен регистър 
на нотификациите, подадени в 
съответствие с настоящия регламент. 
Независимо от формата (електронен 
или печатен) на регистъра, който 
Службата на ОЕРЕС е избрала, тя 
следва да прилага подходящи мерки за 
сигурност при поддържането на 
регистъра в съответствие с член 22 
от Регламент (ЕО) № 45/2001.

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) Освен това ОЕРЕС следва да 
предоставя на доставчиците на 
съобщителни услуги информация в 
съответствие с член 12 от 
Регламент (ЕО) № 45/2001, която 
може да се разпространява чрез 
регулаторния орган в държавата 
членка на произход на доставчика.

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – буква - а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-a) пълно спазване на правилата за 
защитата на личните данни, 
неприкосновеността на личния 
живот, сигурността и целостта на 
мрежите и прозрачността в 
съответствие с правото на ЕС.
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Изменение 18

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 17 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 20 - параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 23

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 

При условие че споразуменията 
вземат надлежно предвид принципа 
на неутралност на мрежите и не са
дискриминационни въз основа на 
съдържанието, приложението или 
услугата или конкретните класове, 
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отношение на обема от данни, да се 
ползват от всякакви оферти на 
доставчици на интернет 
съдържание, приложения и услуги.

крайните ползватели имат право да 
сключват споразумения, в които се 
прави разграничение в зависимост от 
обема от данни и скоростите, при 
условие че те дават свободно и 
изрично своето съгласие въз основа на 
наличието на информация.

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 25

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 

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

преноса на съответните обеми от данни 
или трафик, в рамките на затворени 
електронни съобщителни мрежи,
като специализирани услуги с 
определено качество или резервиран 
капацитет, които не са функционално 
идентични с услугите, предоставяни 
чрез услугата за обществен достъп до 
интернет. Предоставянето на 
специализирани услуги не влошава 
качеството на услугите за достъп до 
интернет. Когато мрежовият
капацитет се споделя между 
услугите за достъп до интернет и 
специализираните услуги, 
доставчикът на тези услуги 
публикува ясни и недвусмислени 
критерии въз основа на това какъв 
мрежов капацитет се споделя.

Изменение 26

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

В съответствие с принципа на 
неутралност на мрежите
доставчиците на услуги за достъп до 
интернет не ограничават правата по 
параграф 1, като блокират, забавят, 
влошават качеството, променят или 
поставят ограничения на определено 
съдържание, приложения или услуги 
или на конкретни класове от тях освен в 
конкретни случаи, когато е стриктно 
необходимо да се приложат разумни 
мерки за управление на трафика. 
Разумните мерки за управление на 
трафика трябва да бъдат прозрачни, 
недискриминационни, строго 
пропорционални, подлежащи на ясни, 
разбираеми и достъпни механизми за 
обезщетение, и необходими за:
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Изменение 27

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) предоставяне на ясна и конкретна 
информация относно допустимите 
методи за проверка на съобщенията;

Обосновка

Член 23, параграф 5 от предложението предвижда „разумни мерки за управление на 
трафика“, съгласно които доставчиците на интернет услуги биха могли да налагат 
ограничения върху трафика, да влошават неговото качество или да го забавят или 
блокират, но не предоставя информация относно методите за проверка на 
съобщенията, които подобни мерки предполагат. За да се предостави сигурност на 
крайните ползватели относно въздействието на мерките за управление на трафика 
върху защитата на данните и неприкосновеността на личния живот, член 23, 
параграф 5 съответно следва да предоставя ясна информация относно методите за 
проверка на съобщенията.

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 5 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 5 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

нежелани съобщения за целите на 
директен маркетинг до 
ползвателите, които са дали свободно, 
въз основа на наличието на 
информация, изрично и предварително 
съгласието си за подобни 
ограничителни мерки; това съгласие 
следва да се основава на наличието на 
информация, да бъде конкретно и 
недвусмислено, както и свободно 
изразено;

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 5 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

г) смекчаване на последствията от 
временни и извънредни натоварвания, 
основно чрез мерки, които са 
неутрални спрямо приложенията, 
при условие че целият трафик се 
третира еднакво.

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Разумното управление на трафика води 
единствено до обработката на данни, 
които са необходими и достатъчни за 
постигане на целите, определени в 
настоящия параграф. Следователно 
всички методи за проверка, 
филтриране или анализ на данните 
следва да са в съответствие със 
законодателството относно 
неприкосновеността на личния 
живот и законодателството на 
Съюза относно защитата на 
данните. По подразбиране тези 
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методи следва да проверяват 
единствено информацията в 
заглавния ред. Обработката на 
съдържанието на съобщението за 
тези цели не е разрешена. 
Чувствителните данни, определени в 
член 8, параграф 1 от 
Директива 95/46/ЕО, не се 
обработват в никакъв случай.

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 24 - параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Националните регулаторни органи 
следят внимателно и гарантират, че 
крайните ползватели действително 
разполагат с възможността да се 
възползват от свободите по член 23, 
параграфи 1 и 2, че се спазват 
изискванията по член 23, параграф 5 и 
член 2, параграф 15 и че се запазва 
достъпът на недискриминационен 
принцип до интернет услуги в 
съответствие с принципа на 
неутралност на мрежите и с 
качество, което съответства на 
технологичния напредък и което не е 
влошено от специализирани услуги. В 
сътрудничество с други национални 
компетентни органи и органи за 
защита на данните те също така 
наблюдават въздействието на 
специализираните услуги върху 
културното многообразие и иновациите. 
Националните регулаторни органи 
докладват ежегодно на Комисията, на 
ОЕРЕС и на обществеността за 
своите наблюдения и за направените 
констатации. Това наблюдение е 
съобразено с принципа на 
поверителност на съобщенията и то 
не води до обработването на лични 
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данни.

Изменение 33

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Националните регулаторни органи 
въвеждат ясни и разбираеми 
механизми за уведомяване и 
обезщетяване на крайните 
ползватели, подложени на 
дискриминация, ограничения, намеса, 
блокиране или ограничаване на онлайн 
съдържание, услуги или приложения.

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 24 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Комисията, след като проведе 
консултации с ОЕРЕС и други 
заинтересовани страни, 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.
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Изменение 35

Предложение за регламент
Член 25 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Доставчиците на обществени 
електронни съобщителни услуги, освен 
в случаите на индивидуално договаряни 
оферти, предоставят по ясен, разбираем 
и лесно достъпен начин прозрачна, 
сравнима, адекватна и актуална 
информация относно:

Изменение 36

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

v) ясна и подходяща информация 
относно методите за проверка на 
съобщенията, използвани във връзка с 
мерки за управление на трафика, 
които са установени за целите по 
член 23, параграф 5, както и относно 
тяхното отражение върху правата 
на неприкосновеност на личния 
живот и на защита на личните 
данни на ползвателите.

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) при задължение по член 25 от 
Директива 2002/22/ЕО, вариантите, с 
които разполагат крайните ползватели, 
когато трябва да избират дали да 
включат своите лични данни в указател 

ж) при задължение по член 25 от 
Директива 2002/22/ЕО, вариантите, с 
които разполагат крайните ползватели, 
когато трябва да избират дали да 
включат своите лични данни в указател 
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и конкретно кои данни; и конкретно кои данни; обработването 
на лични данни, включвани в подобен 
указател, е съобразено с разпоредбите 
на член 12 от Директива 2002/58/ЕО.

Обосновка

Член 12 от Директива 2002/58/ЕО предвижда, че крайните ползватели следва да 
бъдат информирани относно целите на въпросния указател, както и за 
допълнителните възможности за използване на техните лични данни въз основа на 
функции за търсене, които указателят предлага.

Изменение 38

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 – буква еа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) информация относно действията, 
посочени в член 26, параграф 1, буква 
й), и тяхното потенциално 
въздействие върху правото на 
неприкосновеност на личния живот и 
правото на защита на данните на 
крайните ползватели.

Изменение 39

Предложение за регламент
Член 27 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Доставчиците на обществени 
електронни съобщителни услуги 
предлагат на крайните ползватели 
възможността да изберат да получават 
безплатно подробни фактури.

4. Доставчиците на обществени 
електронни съобщителни услуги 
предлагат на крайните ползватели 
възможността да изберат да получават 
безплатно подробни фактури, при 
условие че се съблюдава надлежно 
правото на неприкосновеност на 
личния живот на ползвателите, 
които осъществяват повикването, и 
на абонатите, към които е отправено 
повикването.
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Изменение 40

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 – точка 4 а (нова)
Регламент (ЕО) № 531/2012
Член 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а) Добавя се следният член:

Член 6a

Премахване на таксите за роуминг за 
крайните потребители

От 1 юли 2015 г. нататък 
доставчиците на роуминг не налагат 
на ползвателите на роуминг каквато 
и да е допълнителна такса в 
сравнение с таксите за мобилни 
съобщителни услуги на местно 
равнище за регулираните входящи или 
изходящи роуминг повиквания, за 
изходящите SMS съобщения, за 
изходящите MMS съобщения или за 
ползването на регулирани услуги, 
свързани с роуминг на данни, нито 
каквато и да е обща такса с оглед на 
използването в чужбина на крайното 
оборудване или услуга.

Обосновка

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

Изменение 41

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

Текст в сила Изменение

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

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

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

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

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

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

Обосновка

Without creating a wholesale market in which the smaller players can compete, new 
legislation could distort competition and lead to the eviction of smaller and dynamic players 
from the market for international roaming. This amendments reduces wholesale roaming caps 
to a level which enables each provider who so wishes to offer retail services including ‘roam 
like at home’ in the short term. In addition, maximum wholesale charges are reduced in line 
with cost reductions, while leaving a reasonable margin in relation to capped retail charges 
to encourage market entry. This will enable market-led development of retail offers, and is 
certain to achieve the policy objective of putting an end to retail roaming tariffs by 2015, by 



PE523.069v03-00 28/29 AD\1020266BG.doc

BG

enabling all providers to supply ‘roam like at home’ to mobile user. The levels of the revised 
wholesale roaming caps put forward are not below cost, as is evidenced by: и) existing retail 
offers on domestic markets, (ii) existing domestic MVNO access offers and agreements, and 
(iii) a small number of bilateral wholesale roaming agreements between mobile network 
operators. Furthermore, the September BEREC benchmark report, which analysed the 
average EU roaming retail and wholesale rates for the first quarter of 2013, indicated the 
following margins:• Voice a) retail: 0.324 cents per minute, b) wholesale: 0.113 cents per 
minute.• SMS a) retail:0.084 cents per SMS, b) wholesale: 0.025 cents per SMS.• Data a) 
retail:0.482 cents per MB, b) wholesale:0.069 cents per MB. These numbers therefore 
demonstrate margins of 286% for voice, 336% for SMS and 698% for data.

Изменение 42

Предложение за регламент
Приложение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

МИНИМАЛНИ ПАРАМЕТРИ НА 
ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПРОДУКТИ ЗА 
ВРЪЗКА С ГКУ

заличава се

Мрежови елементи и свързаната с 
това информация

— описание на продукта за връзка, 
който се предоставя по стационарна 
мрежа, включително технически 
характеристики и възприемане на 
всички съответни стандарти.

Мрежови функционалности:

— споразумение за предоставяне на 
мрежова връзка, гарантиращо 
качеството на услугите от край до 
край, въз основа на общи определени 
параметри, които позволяват 
предоставяне най-малкото на 
следните класове услуги:

— гласова и видео телефония;

— излъчване на аудио-визуално 
съдържание; както и

— приложения, чието функциониране 
зависи от преноса на данни.
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