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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0640/2013, внесена от Матиас Лудвиг, с германско гражданство, 
относно твърдения за дискриминация срещу жителите на селски райони по 
отношение на достъпа до новини и информация по интернет

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията посочва, че интернет, който е обявен за основна 
необходимост, следва да бъде технически и законово така организиран, че гражданите 
наистина да могат го ползват. Според вносителя на петицията хората имат правото и 
задължението да получават информация относно политическия и социалния живот. 
Новите медии играят все по-голяма роля в това отношение. Обществените доставчици 
на услуги за разпространение на информация и новини предоставят все повече 
информация по интернет. Въпреки това за хората, които живеят в провинцията, като 
вносителя на петицията, достъпът до тази информация е ограничен поради 
техническите и правните условия за достъп до интернет, наложени от доставчиците. 
Поради това вносителят на петицията счита, че е налице дискриминация. В много 
случаи жителите от селските райони могат да имат достъп до интернет единствено чрез 
технологията за безжична връзка. Това обаче означава, че съществуват ограничения за 
скоростта и обема на данните в сравнение с достъпа чрез кабелна връзка, с който 
разполагат жителите в градовете. Той отбелязва, че в днешно време много операции, 
например във връзка с данъци, застраховки, банкови операции и т.н., могат в 
действителност да се извършват единствено по интернет. За това обаче се изисква 
бърза интернет връзка. Вносителят на петицията заявява, че технологиите за безжична 
връзка, които са налице в селските райони, не са подходящи за модерните, свързани с 
интензивен обмен на данни услуги по интернет. Освен това в сравнение с кабелната 
връзка за достъп до интернет те са прекалено скъпи и поради условията за обем на 
данните могат да се ползват само до ограничена степен и не винаги са надеждни.



PE528.225v01-00 2/3 CM\1018623BG.doc

BG

2. Допустимост

Обявена за допустима на 2 декември 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 31 януари 2014 г.

Като цяло Комисията е съгласна с вносителя на петицията, „че интернет, който е 
обявен за основна необходимост, следва да бъде технически и законово така 
организиран, че гражданите наистина да могат го ползват“ и че „новите медии играят 
все по-голяма роля в това отношение.“ 

Поради това Европейската комисия е определила амбициозна цел за i) осигуряване на 
широколентов достъп за всички европейци до 2013 г. и за осигуряване до 2020 г. на ii) 
достъп на всички европейци до по-високоскоростен интернет над 30 Мbps и iii) 
абонамент на 50 % или повече от европейските домакинства към интернет връзки над 
100 Mbps.

Като част от стратегията си за постигането на тези цели, Комисията работи върху 
създаването на правилната регулаторна рамка за предлагане на по-добри мрежи и 
услуги в Европа. Това включва по-специално мерки за насърчаване на инвестициите в 
високоскоростни мрежи от следващо поколение, като същевременно 
конкурентоспособността се повишава, разходите за въвеждането на подобни мрежи и 
за координацията на радиочестотния спектър в Европа се понижават — всичко това са 
важни елементи, допълнени в рамките на нашата инициатива на единния пазар за 
континентална мрежа. Нещо повече, с цел допълнително насърчаване на публичното 
финансиране, по-специално в селските райони, през януари 2013 г. Комисията 
преразгледа своите насоки за прилагането на правила на ЕС за държавни помощи по 
отношение на сектора на широколентовите услуги. Освен това ИКТ и широколентовият 
достъп ще бъдат една от четирите основни области, върху които държавите членки ще 
трябва да съсредоточат използването на Европейските структурни фондове през 
следващия програмен период, което следва да доведе до по-големи разходи за ИКТ в 
сравнение с последния програмен период 2007—2013 г. (когато бяха изразходени суми 
на стойност 14,5 милиарда евро).

В края на 2012 г. 95,5 % от домакинствата в ЕС имаха достъп до поне една стационарна 
мрежа с широколентов достъп (в Германия: 96,6 %). Ако се вземат предвид безжичните 
технологии — като LTE или спътниковият широколентов достъп — както ЕС, така и 
Германия са постигнали ефективно целта от 100 % покритие на основни 
широколентови услуги през 2013 г. (скорост на сваляне до 20 Mbps).

Технологиите за достъп от следващо поколение (ДСП), позволяващи предоставяне на 
скорост от поне 30 Mbps, са достъпни за повече от половината домакинства в ЕС 
(53,8 % в края на 2012 г.), което означава, че целта за осигуряване на широколентов 
достъп със скорост от поне 30 Mbps за всички домакинства до 2020 г. е наполовина 
постигната. Въпреки това само 12 % от стационарните широколентови абонаменти в 
ЕС и само 4,9 % в Германия (януари 2013 г.) се характеризират със скорости от 30 Mbps 
или повече, което показва проблем по-скоро с търсенето, отколкото с предлагането.

В селските райони само 83,2 % от домакинствата в ЕС (в края на 2012 г.) могат да се 
абонират за стационарни широколентови услуги (в Германия: 85,6 %). При все това за 
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разлика от съображението на вносителя на петицията, този факт означава, че не 
съществува дискриминация, тъй като модерните безжични технологии (като напр. LTE, 
сателит) са достатъчно мощни, за да предоставят електронни услуги като електронно 
банкиране, електронно управление и електронна търговия, които вносителят на 
петицията би желал да използва, и предлагат отлични перспективи за качествена 
промяна в такива области по отношение на предоставянето на шикоролентов достъп, 
което понастоящем е по-скоро основно. Освен това вече не съществува съществена 
разлика между цените за кабелен интернет и безжична връзка, по-специално в 
Германия, където като цяло цените за интернет връзка са относително ниски в 
сравнение с други държави — членки на ЕС.

Заключение

Най-добрият начин да се помогне на вносителя на петицията би бил да му се 
предостави възможност да получи изчерпателна информация относно наличните в 
Германия интернет услуги в района, в който живее. Настоящата информация е 
предоставена от Германския портал за широколентов достъп http://www.zukunft-
breitband.de/, който съдържа също така атлас на широколентовия достъп с всички 
интернет доставчици и цените на техните услуги в района, където живее вносителят на 
петицията.


