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КРАТКА ОБОСНОВКА

Предложението за регламент за единен европейски пазар за електронни съобщителни 
услуги е резултат от едно десетилетие законодателни инициативи на ЕС, имащи за цел 
да позволят на физическите лица и предприятията да получат достъп до електронни 
съобщителни услуги без ограничения и на по-ниски цени. Европейският съюз е 
разделен на 28 отделни национални пазара, които се различават по отношение на 
разрешенията, регулаторните условия, разпределението на честотите и защитата на 
потребителите. Тази фрагментираност на пазара има нежелано въздействие. Тя е по-
специално пречка пред развитието на трансграничните услуги, води до високи цени за 
разговори между държавите членки и недостатъчно използване на капацитета на 
съществуващите мрежи. Сегашното положение е лошо също и за 
конкурентоспособността и заетостта, особено в сектори, където подобряването на 
конкурентоспособността се основава на мрежовата свързаност и предлагането на 
интегрирано обслужване като логистика, банкови услуги, транспорт, енергетика, 
продажби на дребно, здравеопазване и т.н.

Комисията по регионално развитие счита, че настоящото предложение ще има
положително въздействие върху развитието на трансграничните райони и за 
увеличаването на трансграничното териториално сътрудничество.

Комисията по регионално развитие подчертава, че европейските структурни фондове 
вече изпълняват съществена роля за финансирането на европейската програма за 
цифрови технологии. В тази перспектива тя счита, че настоящото предложение за 
регламент ще спомогне за насърчаване на обществените инвестиции в областта на 
цифровите технологии.

Комисията се готви да приеме, заедно с предложението за регламент, препоръка, която 
ще има за цел по-специално насърчаване на инвестициите в широколентови 
технологии. Комисията по регионално развитие призовава обхватът на тази препоръка 
да бъде разширен, за да се насърчи развитието на общо цифрово покритие на цялата 
територия на Европейския съюз, включително отдалечените и островните региони.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по промишленост, 
изследвания и енергетика да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 4 a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) както се подчертава в 
проучването на Генералната 
дирекция за вътрешни политики на 
ЕС в Европейския парламент, отдел Б 
- тематичен отдел по структурни 
политики и политика на сближаване, 
озаглавено „Интернет, програма за 
цифрови технологии и за 
икономическо развитие на 
европейските региони“ 
(„проучването“), публикувано през 
2013 г., благоприятният регионален 
контекст по отношение на 
приемането и получаването на ИКТ и 
на развитието на информационното 
общество е важен, дори решаващ 
фактор, тъй като това е 
приоритетно място, където 
търсенето на  разработване на ИКТ 
може да се появи.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 4 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4б) За осъществяване на единен 
европейски вътрешен пазар на 
електронните съобщителни услуги и 
за укрепване на териториалното и 
социалното сближаване е необходимо 
да се прилага инвестиционният 
приоритет, посочен в член 5, 
параграф 2, буква a) на Регламент 
(ЕС) № 1301/2013 на Европейския 
парламент и на Съвета1a с цел 
подобряване на широколентовия 
достъп и   както за разгръщане на 
широколентовия достъп и  
високоскоростните мрежи и за 
подкрепа за използването на нови 
технологии и мрежи за цифровата 
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икономика, а така също на всички 
европейски региони да се осигури 
възможност за инвестиции в тази 
област съгласно предвиденото в член 
4 на посочения регламент.

__________
1a Регламент (ЕС) № 1301/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 17 декември 2013 г. относно 
специални разпоредби по отношение 
на Европейския фонд за регионално 
развитие и специални разпоредби по 
отношение на целта „Инвестиции за 
растеж и работни места“ и за 
отмяна на Регламент (EО) № 
1080/2006 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 
289).

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 4 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4в) инвестициите в 
инфраструктурите от ново 
поколение, съществено важни, за да 
могат хората в Съюза да се 
възползват от новите иновационни 
услуги, не трябва да бъдат ограничени 
до централни или до гъсто населени 
райони, където ще има лесна 
възвращаемост. Те трябва да бъдат 
разширени едновременно до 
отдалечените и най-отдалечените 
региони, които са по-слабо населени и 
по-слабо развити, за да не изостават 
още повече тези райони.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 4 г (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(4г) както се отбелязва в 
проучването, регионалното равнище е
уместно за определяне на 
възможностите, които предлага 
информационното общество, и за 
провеждане на планове и програми в 
негова подкрепа. В това проучване се 
посочва също така, че 
взаимодействието между различните 
равнища на управление съдържа голям 
потенциал за растеж. Възходящият 
и низходящият подход следва да 
бъдат съчетани или най-малкото 
разработвани успоредно с цел 
постигане на целта за създаване на 
единен цифров пазар.

Изменение 5

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 
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 

(17) Радиочестотният спектър е 
обществен и важен ресурс за вътрешния 
пазар на мобилни, безжични 
широколентови и спътникови 
съобщения в ЕС. Развитието на 
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, 
независимо от мястото им на 
пребиваване, 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 
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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 Съвета от 
14 март 2012 година за създаване на 
многогодишна програма за политиката в 
областта на радиочестотния спектър 
текст от значение (RSPP), 
свидетелстват, 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 Съвета се 
оказаха недостатъчни за решаването на 
този проблем.

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 Съвета от 
14 март 2012 година за създаване на 
многогодишна програма за политиката в 
областта на радиочестотния спектър 
текст от значение (RSPP), 
свидетелстват, 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 Съвета се 
оказаха недостатъчни за решаването на 
този проблем.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 27 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27a) следва също така да се 
предприемат мерки за подобряване на 
сигурността на данните на крайните 
ползватели, които използват WLAN 
точки за достъп, с цел да се повиши 
доверието на потребителите и да се 
насърчи разработване на 
инфраструктура за безжичен 
широколентов достъп.
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Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 43

Текст, предложен от Комисията Изменение

(43) Доизграждането на единния пазар 
за електронни съобщителни услуги 
също изисква премахването на пречките 
пред крайните ползватели да ползват 
електронни съобщителни услуги в целия 
ЕС.  Следователно публичните органи 
не бива да създават или запазват пречки 
пред трансграничното закупуване на 
подобни услуги. Доставчиците на 
електронни съобщителни услуги за 
обществеността не следва да отказват 
или да ограничават достъп, нито да 
дискриминират крайните ползватели въз 
основа на тяхната националност или 
държава на пребиваване. Разграничения 
обаче следва да са възможни въз основа 
на обективно обусловени разлики в 
разходи, рискове и пазарни условия, 
като промените в търсенето и 
ценообразуването на конкурентите.

(43) Доизграждането на единния пазар 
за електронни съобщителни услуги 
също изисква премахването на пречките 
пред крайните ползватели да ползват 
електронни съобщителни услуги в целия 
ЕС. Следователно публичните органи не 
трябва да създават или запазват пречки 
пред трансграничното закупуване на 
подобни услуги. Доставчиците на 
електронни съобщителни услуги за 
обществеността не трябва да отказват 
или да ограничават достъп, нито да
дискриминират крайните ползватели въз 
основа на тяхната националност или 
държава на пребиваване. Разграничения 
обаче следва да са възможни въз основа 
на обективно обусловени разлики в 
разходи, рискове и пазарни условия, 
като промените в търсенето и 
ценообразуването на конкурентите, 
като се осигури покритие на цялата 
територия на Съюза, включително 
най-слабо населените, отдалечените 
или по-слабо развитите райони.

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 44 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(44a) отдалечеността, островният 
характер, ниската гъстота на 
населението, слабото търсене от 
страна на потребителите и 
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съществуването на национални зони 
на роуминг, които характеризират 
някои части на Европа, по-специално 
най-отдалечените региони, не могат 
да се считат за обективни критерии, 
обосноваващи налагането на по-
високи тарифи от страна на 
доставчиците на стационарни или 
мобилни електронни съобщителни 
услуги.

Обосновка 

Европейският пазар на електронни съобщителни услуги, чието изграждане се цели с 
регламента, трябва да позволява на всички потребители на Европейския съюз да 
получават еднакви тарифи и недискриминационен достъп до електронните 
съобщителни услуги. Поради тази причина отдалечеността, островният характер, 
ниската гъстота на населението, слабото търсене от страна на потребителите и 
съществуването на национални зони на роуминг не трябва да водят до прилагане на 
по-високи тарифи.  

Изменение 9

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 

(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 
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услуги, било с доставчиците на 
съдържание, приложения и услуги.

услуги, било с доставчиците на 
съдържание, приложения и услуги. 
Предоставянето на такива 
специализирани услуги не следва да 
влошава общото качество на достъпа 
до интернет. Освен това, мерките за 
управление на трафика не следва да се 
прилагат по начин, по който се 
дискриминират специализирани 
услуги, конкурентни на предлаганите 
от доставчика на достъп до 
интернет пряко или в партньорство с 
други предприятия, освен ако не е 
налице обективна обосновка.

Изменение 10

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

(73) Търговските или техническите
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 следователно да 
се стимулира разнообразието и 
конкуренцията на пазара на дребно.

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – буква б а) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) държавите членки и публичните 
органи гарантират недискриминация 
при прилагането на тарифите, 
използването на обществените 
електронни съобщителни мрежи и 
обществения достъп до електронни 
съобщителни услуги на цялата 
територия на Съюза.

Изменение 12

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) да осигуряват предимство на 
инвестициите и иновациите в нови и по-
добри инфраструктури с голям 
капацитет, с обхват в целия ЕС и които 
могат да отговорят на променящото се 
потребителско търсене;

в) да осигуряват предимство на 
инвестициите и иновациите в нови и по-
добри инфраструктури с голям 
капацитет, с обхват в целия ЕС и които 
могат да отговорят на променящото се 
потребителско търсене, по-специално в 
най-слабо населените райони, 
отдалечените и най-отдалечените 
региони;

Изменение 13

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 

1. Всеки доставчик на електронни 
съобщителни услуги, установен в 
Съюза, 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.
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задълженията за нотифициране по 
член 4.

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 16 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 21 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Обосновка

Докладчикът счита, че с неясния си характер изразът „обективно обосновани“ 
проправя пътя именно за това, което с този член следва да се възпрепятства, а 
именно възможността доставчиците на обществени електронни съобщителни услуги 
да прилагат дискриминиращи изисквания или условия за достъп.

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 3 – уводна част 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Доставчиците на обществени 
електронни съобщителни услуги не 
прилагат по-високи тарифи за 
съобщителни услуги в рамките на ЕС до 
други държави членки:

Обосновка

Докладчикът счита, че с неясния си характер изразът „обективно обосновани“ 
проправя пътя именно за това, което с този член следва да се възпрепятства, а 
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именно възможността доставчиците на обществени електронни съобщителни услуги 
да прилагат дискриминиращи изисквания или условия за достъп.

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

С цел да се позволи предоставянето на 
специализирани услуги на крайните 
ползватели, доставчиците на 
съдържание, приложения и услуги и 
доставчиците на обществени 
електронни съобщителни услуги са 
свободни да се споразумяват помежду 
си относно преноса на съответните 
обеми от данни или трафик като 
специализирани услуги с определено 
качество или резервиран капацитет. 
Предоставянето на специализирани 
услуги не влошава по никакъв начин
общото качество на услугите за достъп 
до интернет, по-специално в 
отдалечените райони, където 
честотните ленти са по-ограничени.

Обосновка

Докладчикът счита, че настоящото предложение за регламент трябва да 
предотврати претоварването на честотните ленти чрез предоставяне на 
специализирани услуги по еднороден начин по цялата територия. 

Изменение 19

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предоставянето на специализирани 
услуги по никакъв начин не води до 
понижено качество на достъпа до 
интернет, особено в най-
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отдалечените и слабо населените 
северни райони, където достъпът до 
интернет и качеството често са 
ограничени.

Обосновка

Пазарните сили често не успяват да поемат отговорност за осигуряването на 
достъп до интернет с висок капацитет в отдалечени и слабо населени райони. 
Достъпът до интернет е особено важен в тези области поради необходимостта от 
преодоляване на големи географски разстояния. Достъпът до интернет с висок 
капацитет е от съществено значение в най-северните райони, където туризмът 
увеличава населението с двадесет пъти през някои части на годината.



PE524.757v02-00 16/16 AD\1016559BG.doc

BG

ПРОЦЕДУРА

Заглавие Eдинeн европейски пазар на електронни съобщителни услуги

Позовавания COM(2013)0627 – C7-0267/2013 – 2013/0309(COD)

Водеща комисия
       Дата на обявяване в заседание

ITRE
12.9.2013

Становище, изказано от
       Дата на обявяване в заседание

REGI
12.9.2013

Докладчик по становище:
       Дата на назначаване

François Alfonsi
24.9.2013

Дата на приемане 22.1.2014

Резултат от окончателното гласуване +:
–:
0:

38
1
0

Членове, присъствали на 
окончателното гласуване

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Charalampos Angourakis, 
Francesca Barracciu, Catherine Bearder, Victor Boştinaru, Nikos 
Chrysogelos, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Danuta Maria 
Hübner, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, 
María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Constanze Angela Krehl, Vladimír 
Maňka, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Miroslav Mikolášik, Jens 
Nilsson, Younous Omarjee, Markus Pieper, Ovidiu Ioan Silaghi, 
Monika Smolková, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Lambert van 
Nistelrooij, Justina Vitkauskaite Bernard, Kerstin Westphal, Hermann 
Winkler, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Заместник(ци), присъствал(и) на 
окончателното гласуване

Maurice Ponga, Vilja Savisaar-Toomast, Elisabeth Schroedter, Richard 
Seeber, Peter Simon, Evžen Tošenovský, Derek Vaughan


