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Изменение 9
Констанце Ангела Крел

Предложение за регламент
Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4 a) 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) № .../2013 на Европейския 
парламент и на Съвета относно 
Европейския фонд за регионално 
развитие и специални разпоредби по 
отношение на целта „Инвестиции за 
растеж и работни места“, и за 
отмяна на Регламент (ЕО) 
№ 1080/2006, както за разгръщане на 
широколентовия достъп и въвеждане 
на високоскоростни мрежи, така и за 
подкрепа за внедряването на 
нововъзникващи технологии и мрежи 
за цифровата икономика, а така също 
на всички европейски региони да се 
осигури възможност за инвестиции в 
тези области съгласно предвиденото 
в член 4 на посочения регламент.

Or. de

Изменение 10
Юнус Омаржи

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

(4а) инвестициите в 
инфраструктурите от ново 
поколение, съществено важни, за да 
могат европейците 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, по-слабо населени и по-слабо 
развити райони, за да не се влоши 
допълнително неблагоприятното им 
положение за развитие.

Or. fr

Изменение 11
Юнус Омаржи

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 

(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, като включват по-
специално най-отдалечените региони, 
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 
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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.

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.

Or. fr

Изменение 12
Ламберт ван Нистелрой

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 

(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 
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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.;

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 и 1.5 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 13
Юнус Омаржи

Предложение за регламент
Съображение 27 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27а) следва също така да се осигури 
по-голяма сигурност на данните на 
крайните ползватели, които 
използват RLAN точки за достъп, с 
цел да се повиши доверието на 
потребителите и по този начин да се 
позволи разработване на 
инфраструктура за безжичен 
широколентов достъп.

Or. fr

Изменение 14
Ламберт ван Нистелрой
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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.

(30) Държавите членки следва да 
гарантират, че прилагането на 
хармонизирани графици и срокове за 
предоставяне на спектър за 
хармонизираните радиочестотни 
ленти за безжични широколентови 
съобщителни услуги на равнището на 
Съюза не се отлага неоправдано 
поради координационни проблеми; по-
специално управлението на 
радиочестотния спектър на национално 
равнище не следва да възпрепятства 
други държави членки да използват 
радиочестотния спектър, на който те 
имат право, или да спазват своите 
задължения по отношение на тези 
честотни ленти. 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.

Or. en

Изменение 15
Юнус Омаржи

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 

(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 
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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.

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.

Or. fr

Изменение 16
Юнус Омаржи

Предложение за регламент
Съображение 44 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. fr

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 
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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 17
Ламберт ван Нистелрой

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 
съдържание, приложения и услуги.

(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. 
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.
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Or. en

Изменение 18
Ламберт ван Нистелрой

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.

Or. en

Изменение 19
Юнус Омаржи

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. fr

Изменение 20
Юнус Омаржи

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;

Or. fr

Изменение 21
Ламберт ван Нистелрой

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.

Or. en

Изменение 22
Ламберт ван Нистелрой

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.

Or. en

Изменение 23
Ламберт ван Нистелрой

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 3 – алинея 1
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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 
от настоящия член.

Or. en

Изменение 24
Ламберт ван Нистелрой

Предложение за регламент
Член 21 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 21 а
До 31 декември 2014 г. ОЕРЕС приема 
единна стойност за всички цени за  
терминиране на фиксирана и мобилна 
връзка, изчислена в съответствие с 
Препоръка на Комисията С(2009)3359 
окончателен от 7.5.2009 г. относно 
подхода за регулиране на цените за 
терминиране на фиксирана и мобилна 
връзка в ЕС.
До 30 юни 2015 г. всички национални 
регулаторни органи гарантират, че 
операторите, определени от тях 
като притежаващи значителна 
пазарна мощ на пазарите за 
терминиране на гласови повиквания 
на едро на индивидуални обществени 
телефонни мрежи, като резултат от 
анализ на пазара, извършен в 
съответствие с Директива 
2009/140/EC на Европейския 
парламент и на Съвета от 25 ноември 
2009 г.1, налагат цените за 
терминиране, определени от ОЕРЕС в 
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настоящия параграф.
__________________
1 ОВ L 337, 18.12.2009 г., стр. 37

Or. en

Изменение 25
Йенс Нилсон

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-
отдалечените и слабо населените 
северни райони, където достъпът до 
интернет и качеството често са 
ограничени.

Or. en

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.


