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КРАТКА ОБОСНОВКА 

Успешното прилагане на актуализирана регулаторна рамка за електронните съобщения 

в ЕС следва да включва също така гарантиране на свободата на изразяване на мнение и 

на информация, както и плурализма на медиите, културното многообразие, защитата на 

потребителите, неприкосновеността на личния живот и защитата на личните данни. Ето 

защо докладчикът препоръчва допълнително да се измени предложението на 

Комисията с оглед постигането на тази цел, като се вземат предвид и връзките и 

взаимодействието с новите предложения за регламент относно правото на 

неприкосновеност на личния живот и електронните съобщения. 
 

По-специално докладчикът е на мнение, че едновременно с осигуряването на 

равнопоставеност между всички доставчици на услуги, цел на директивата следва да 

бъде и гарантирането на общи минимални стандарти по отношение на сигурността на 

мрежите и услугите, както и неприкосновеността на личния живот на крайните 

ползватели. Поради това е от съществено значение да се включат всички видове 

междуличностни съобщителни услуги, дори когато средството за междуличностни и 

интерактивни съобщения е допълнителен елемент към друга услуга, като се вземат 

предвид и бъдещото развитие и полезните взаимодействия на услугите. 

 

Съгласно позицията на Парламента, приета с неговата резолюция от 14 март 2017 г. 

относно последиците за основните права, породени от големи информационни масиви: 

неприкосновеност на личния живот, защита на личните данни, недопускане на 

дискриминация, сигурност и правоприлагане, докладчикът е убеден също така, че за да 

се гарантира защита на сигурността и целостта на мрежите и услугите, следва да се 

насърчава използването на криптиране от край до край и при необходимост то да бъде 

задължително, в съответствие с принципите на защита на данните още при 

проектирането и на неприкосновеност на личния живот още при проектирането. 

Държавите членки по-специално не следва да налагат никакви задължения на 

доставчиците на криптиране, на доставчиците на съобщителни услуги и на всички 

други организации (на всички равнища на веригата за доставка), които биха довели до 

по-слаба сигурност на техните мрежи и услуги, като например задължение за 

позволяване или улесняване на скрити възможности за достъп („бекдор“). Въпреки че 

тази нова разпоредба се отнася до сигурността на мрежите и услугите, от основно 

значение е да се гарантира правото на защита на личните данни и неприкосновеността 

на личния живот при електронните съобщения. 

 

Друг ключов елемент за засилване на сигурността на мрежите и услугите и на 

гаранциите за основните права са новите функции, възложени на Органа на 

европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) за 

разработването на насоки в тази специфична област, с цел осигуряване на 

последователно и съобразено с правилата изпълнение. Освен това независимостта на 

ОЕРЕС се основава на гаранцията, че националните регулаторни органи са правно 

обособени и функционално независими от промишлеността и от правителството, като 

те нито търсят, нито приемат указания от който и да било орган, работят по прозрачен 

и отчетен начин в съответствие със закона и притежават достатъчни правомощия. 

 

Докладчикът включва конкретен текст, предоставящ възможност на държавите членки 

да налагат ограничения от съображения за опазване на обществения ред, обществената 
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сигурност или общественото здраве, за да се гарантира, че в съответствие с Хартата и 

свързаната с нея практика на Съда на ЕС всяко ограничаване на упражняването на 

правата и свободите, признати от Хартата, трябва да бъде предвидено в закон и да 

зачита основното съдържание на посочените права и свободи. При спазване на 

принципа на пропорционалност ограничения могат да бъдат налагани само ако са 

необходими и ако действително отговарят на признати от Съюза цели от общ интерес 

или на необходимостта от защита на правата и свободите на други лица. 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата 

комисия по промишленост, изследвания и енергетика да вземе предвид следните 

изменения: 

Изменение  1 

Предложение за директива 

Съображение 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(3) В стратегията си за цифровия 

единен пазар Комисията подчерта, че 

прегледът на правната рамка за 

далекосъобщенията ще се съсредоточи 

върху мерки, насочени към 

стимулирането на инвестициите във 

високоскоростни широколентови 

мрежи, ще въведе по-съгласуван подход 

с оглед на единен пазар в политиката за 

радиочестотния спектър и неговото 

управление, ще осигури условия за 

истински единен пазар чрез 

преодоляване на регулаторната 

разпокъсаност, ще осигури 

равнопoставени условия на конкуренция 

за всички участници на пазара и 

последователно прилагане на правилата, 

и ще осигури по-ефективна регулаторна 

институционална рамка. 

(3) В стратегията си за цифровия 

единен пазар Комисията подчерта, че 

прегледът на правната рамка за 

далекосъобщенията ще се съсредоточи 

върху мерки, насочени към 

стимулирането на инвестициите във 

високоскоростни широколентови 

мрежи, ще въведе по-съгласуван подход 

с оглед на единен пазар в политиката за 

радиочестотния спектър и неговото 

управление, ще осигури условия за 

истински единен пазар чрез 

преодоляване на регулаторната 

разпокъсаност, ще осигури ефективна 

защита на потребителите, 

равнопoставени условия на конкуренция 

за всички участници на пазара и 

последователно прилагане на правилата, 

и ще осигури по-ефективна регулаторна 

институционална рамка. В своята 

Стратегия за цифровия единен пазар 

Комисията обяви и преглед на 

Директива 2002/58/ЕО, за да бъдат 

гарантирани високо ниво на защита 

на неприкосновеността на личния 

живот за ползвателите на 

електронни съобщителни услуги и 
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равнопоставени условия на 

конкуренция за всички участници на 

пазара. 

Обосновка 

В съответствие с член 104 от Правилника за дейността това изменение е необходимо 

по наложителни причини, свързани с вътрешната логика на текста, както и с цел 

съгласуваност с другите свързани законодателни предложения, по-специално с 

предложението за регламент относно правото на неприкосновеност на личния живот 

и електронните комуникации (COM(2017)10). 

 

Изменение  2 

Предложение за директива 

Съображение 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(5) Настоящата директива следва да 

създаде правна рамка, която гарантира 

свобода на предоставянето на 

електронни съобщителни мрежи и 

услуги, обвързана единствено с 

условията, установени в настоящата 

директива и евентуалните ограничения 

в съответствие с член 52 , параграф 1 от 

Договора, и по-специално, с мерките 

относно обществения ред, обществената 

сигурност и общественото здраве. 

(5) Настоящата директива следва да 

създаде правна рамка, която гарантира 

свобода на предоставянето на 

електронни съобщителни мрежи и 

услуги, обвързана единствено с 

условията, установени в настоящата 

директива и евентуалните ограничения 

в съответствие с член 52, параграф 1 от 

Договора, и по-специално, с мерките 

относно обществения ред, обществената 

сигурност и общественото здраве, и с 

член 52, параграф 1 от Хартата на 

основните права на Европейския съюз 

(„Хартата“). 

Обосновка 

В съответствие с член 104 от Правилника за дейността това изменение е 

необходимо, тъй като е неразривно свързано с други допустими изменения, и по-

специално с изменение 20 на член 12. 

 

Изменение  3 

Предложение за директива 

Съображение 6 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(6) Разпоредбите на настоящата 

директива не засягат възможността 

отделните държави членки да вземат 

необходимите мерки, обосновани с 

причините, посочени в членове 87 и 45 

от Договора за функционирането на 

Европейския съюз, за да гарантират 

защитата на основните си интереси по 

сигурността, да опазват обществения 

ред , обществения морал и 

обществената сигурност и да позволяват 

разследването, разкриването и 

преследването на криминални 

престъпления. 

(6) Разпоредбите на настоящата 

директива не засягат възможността 

отделните държави членки да вземат 

необходимите мерки, обосновани с 

причините, посочени в членове 87 и 45 

от Договора за функционирането на 

Европейския съюз, за да гарантират 

защитата на основните си интереси по 

сигурността, да опазват обществения 

ред и обществената сигурност и да 

позволяват разследването, разкриването 

и преследването на престъпления, като 

се вземе предвид обстоятелството, че 

тези мерки трябва да бъдат 

предвидени в закон, да зачитат 

основното съдържание на 

признатите от Хартата права и 

свободи и да бъдат съобразени с 

принципа на пропорционалност в 

съответствие с член 52, параграф 1 

от Хартата. 

Обосновка 

В съответствие с член 104 от Правилника за дейността това изменение е 

необходимо, тъй като е неразривно свързано с други допустими изменения, и по-

специално с изменение 20 на член 12. 

 

Изменение  4 

Предложение за директива 

Съображение 7 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(7) Конвергенцията на 

далекосъобщенията, медиите и 

информационните технологии означава, 

че всички електронни съобщителни 

мрежи и услуги следва да бъдат 

обхванати доколкото е възможно от 

единен Европейски кодекс за 

електронните съобщения, установен с 

една директива с изключение на 

въпросите, на които се отговаря по-

(7) Конвергенцията на 

далекосъобщенията, медиите и 

информационните технологии означава, 

че всички електронни съобщителни 

мрежи и услуги следва да бъдат 

обхванати доколкото е възможно от 

единен Европейски кодекс за 

електронните съобщения, установен с 

една директива с изключение на 

въпросите, на които се отговаря по-
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добре чрез пряко приложими правила, 

определени с регламенти. Необходимо е 

да бъде отделено регулирането на 

електронните съобщителни мрежи и 

услуги от регулирането на 

съдържанието. Настоящият кодекс 

следователно не обхваща съдържанието 

на услугите, предоставяни по 

електронни съобщителни мрежи, 

ползващи съобщителни услуги, като 

например масово разпространяваното 

съдържание, финансовите услуги и 

някои услуги на информационното 

общество, и следователно не засяга 

мерките, предприемани на ниво на 

Съюза или на национално ниво по 

отношение на такива услуги в 

съответствие със законодателството на 

Съюза , с цел да стимулира културното 

и езиковото многообразие и да 

гарантира медийния плурализъм. 

Съдържанието на телевизионните 

програми е обхванато от Директива 

2010/13/ЕС на Европейския парламент и 

на Съвета21. Регулирането на 

аудиовизуалната политика и на 

съдържанието се провеждат за 

постигането на цели от общ интерес 

като свободата на изразяване, медийния 

плурализъм, безпристрастността, 

културното и езиковото многообразие, 

социалното приобщаване, защитата на 

потребителите и закрилата на 

малолетните. Разделянето на 

регулирането на електронните 

съобщения от регулирането на 

съдържанието не накърнява отчитането 

на връзките, които съществуват 

помежду им, и по-специално, с оглед да 

се гарантира медийният плурализъм, 

културното многообразие и защитата на 

потребителите. 

добре чрез пряко приложими правила, 

определени с регламенти. Необходимо е 

да бъде отделено регулирането на 

електронните съобщителни мрежи и 

услуги от регулирането на 

съдържанието. Настоящият кодекс 

следователно не обхваща съдържанието 

на услугите, предоставяни по 

електронни съобщителни мрежи, 

ползващи съобщителни услуги, като 

например масово разпространяваното 

съдържание, финансовите услуги и 

някои услуги на информационното 

общество, и следователно не засяга 

мерките, предприемани на ниво на 

Съюза или на национално ниво по 

отношение на такива услуги в 

съответствие със законодателството на 

Съюза, с цел да стимулира културното и 

езиковото многообразие и да гарантира 

медийния плурализъм. Съдържанието 

на телевизионните програми е 

обхванато от Директива 2010/13/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета21. 

Регулирането на аудиовизуалната 

политика и на съдържанието се 

провеждат за постигането на цели от 

общ интерес като свободата на 

изразяване, медийния плурализъм, 

безпристрастността, културното и 

езиковото многообразие, социалното 

приобщаване, защитата на 

потребителите и закрилата на 

малолетните. Разделянето на 

регулирането на електронните 

съобщения от регулирането на 

съдържанието не накърнява отчитането 

на връзките, които съществуват 

помежду им, и по-специално, с оглед да 

се гарантират свободата на 

изразяване на мнение и информация, 
медийният плурализъм, културното 

многообразие, защитата на 

потребителите, неприкосновеността 

на личния живот и защитата на 

личните данни. 

__________________ __________________ 

21 Директива 2010/13/ЕС на 21 Директива 2010/13/ЕС на 
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Европейския парламент и на Съвета от 

10 март 2010 г. за координирането на 

някои разпоредби, установени в закони, 

подзаконови и административни актове 

на държавите членки, отнасящи се до 

предоставянето на аудиовизуални 

медийни услуги (Директивата за 

аудиовизуалните медийни услуги) (OВ 

L 95, 15.4.2010 г., стр. 1). 

Европейския парламент и на Съвета от 

10 март 2010 г. за координирането на 

някои разпоредби, установени в закони, 

подзаконови и административни актове 

на държавите членки, отнасящи се до 

предоставянето на аудиовизуални 

медийни услуги (Директивата за 

аудиовизуалните медийни услуги) (OВ 

L 95, 15.4.2010 г., стр. 1). 

Обосновка 

В съответствие с член 104 от Правилника за дейността, това изменение е 

необходимо по наложителни причини, свързани с вътрешната логика на текста, 

както и с цел съгласуваност с другите свързани законодателни инструменти, и по-

специално с Общия регламент относно защитата на данните и с предложението за 

регламент относно правото на неприкосновеност на личния живот и електронните 

комуникации. 

 

Изменение  5 

Предложение за директива 

Съображение 15 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(15) Съобщителните услуги и 

техническите средства за тяхното 

предоставяне претърпяха значително 

развитие. Крайните ползватели все по-

често заменят традиционната гласова 

телефония, текстовите съобщения 

(SMS) и услугите по доставка на 

електронна поща с функционално 

равностойни онлайн услуги като 

интернет телефония, изпращане на 

съобщения и уеб базирана електронна 

поща. За да се гарантира, че крайните 

ползватели са ефективно и еднакво 

защитени при използването на 

функционално равностойни услуги, 

бъдещото определение за електронни 

съобщителни услуги не следва да се 

основава само на технически параметри, 

а на функционален подход. Обхватът на 

необходимата регулаторна рамка следва 

да е подходящ за постигане на нейните 

цели от обществен интерес. Макар 

(15) Съобщителните услуги и 

техническите средства за тяхното 

предоставяне претърпяха значително 

развитие. Крайните ползватели все по-

често заменят традиционната гласова 

телефония, текстовите съобщения 

(SMS) и услугите по доставка на 

електронна поща с функционално 

равностойни онлайн услуги като 

интернет телефония, изпращане на 

съобщения и уеб базирана електронна 

поща. За да се гарантира, че крайните 

ползватели и техните права са 

ефективно и еднакво защитени при 

използването на функционално 

равностойни услуги, бъдещото 

определение за електронни 

съобщителни услуги не следва да се 

основава само на технически параметри, 

а на функционален подход. Обхватът на 

необходимата регулаторна рамка следва 

да е подходящ за постигане на нейните 
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„преносът на сигнали“ да остава важен 

параметър за определяне дали услугите 

попадат в обхвата на настоящата 

директива, определението следва да 

обхваща и други услуги, чрез които се 

осъществява комуникация. От гледна 

точка на крайния ползвател не е от 

значение дали доставчикът сам пренася 

сигналите или съобщенията се доставят 

чрез услуга за достъп до интернет. 

Поради това измененото определение за 

електронни съобщителни услуги следва 

да обхваща три вида услуги, които може 

отчасти да се припокриват, т.е. услуги за 

достъп до интернет по смисъла на 

определението в член 2, параграф 2 от 

Регламент (ЕС) 2015/2120, 

междуличностни съобщителни услуги, 

както са определени в настоящата 

директива, и услуги, състоящи се изцяло 

или предимно от преноса на сигнали. 

Определението за електронна 

съобщителна услуга следва да отстрани 

двусмислието, наблюдавано при 

прилагането на предишното 

определение, и да позволи 

индивидуално прилагане на отделните 

разпоредби за специфичните права и 

задължения, заложени в рамката за 

различните видове услуги. 

Обработването на лични данни от 

електронните съобщителни услуги, 

независимо дали са получени като 

възнаграждение или по друг начин, 

трябва да съответства на Директива 

95/46/ЕО, която ще бъде заменена с 

Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ 

регламент за защита на данните) на 25 

май 2018г.23 

цели от обществен интерес. Макар 

„преносът на сигнали“ да остава важен 

параметър за определяне дали услугите 

попадат в обхвата на настоящата 

директива, определението следва да 

обхваща и други услуги, чрез които се 

осъществяват съобщения. От гледна 

точка на крайните ползватели и 

защитата на техните права не е от 

значение дали доставчикът сам пренася 

сигналите или съобщенията се доставят 

чрез услуга за достъп до интернет. 

Поради това измененото определение за 

електронни съобщителни услуги следва 

да обхваща три вида услуги, които може 

отчасти да се припокриват, т.е. услуги за 

достъп до интернет по смисъла на 

определението в член 2, параграф 2 от 

Регламент (ЕС) 2015/2120, 

междуличностни съобщителни услуги, 

както са определени в настоящата 

директива, и услуги, състоящи се изцяло 

или предимно от преноса на сигнали. 

Определението за електронна 

съобщителна услуга следва да отстрани 

двусмислието, наблюдавано при 

прилагането на предишното 

определение, и да позволи 

индивидуално прилагане на отделните 

разпоредби за специфичните права и 

задължения, заложени в рамката за 

различните видове услуги. 

Обработването на лични данни от 

електронните съобщителни услуги, 

независимо дали са получени като 

възнаграждение или по друг начин, 

трябва да съответства на Директива 

95/46/ЕО, която ще бъде заменена с 

Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ 

регламент за защита на данните) на 25 

май 2018г.23 

__________________ __________________ 

23 Регламент (ЕС) 2016/679 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

27 април 2016 г. относно защитата на 

физическите лица във връзка с 

обработването на лични данни и 

относно свободното движение на такива 

23 Регламент (ЕС) 2016/679 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

27 април 2016 г. относно защитата на 

физическите лица във връзка с 

обработването на лични данни и 

относно свободното движение на такива 
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данни и за отмяна на Директива 

95/46/EО (Общ регламент относно 

защитата на данните) ОВ L 119, 

4.5.2016 г., стр. 1. 

данни и за отмяна на Директива 

95/46/EО (Общ регламент относно 

защитата на данните) ОВ L 119, 

4.5.2016 г., стр. 1. 

Обосновка 

В съответствие с член 104 от Правилника за дейността, това изменение е 

необходимо, тъй като е неразривно свързано с други допустими изменения, и по-

специално с изменение 13 на член 2. 

 

Изменение   6 

Предложение за директива 

Съображение 16 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(16) За да попадне в обхвата на 

определението за електронна 

съобщителна услуга, дадена услуга 

обикновено трябва да се предоставя 

срещу заплащане. В цифровата 

икономика участниците на пазара все 

по-често смятат, че информацията за 

ползвателите има парична стойност. 

Електронните съобщителни услуги 

често се предоставят срещу 

възнаграждение в непарично изражение, 

например срещу даване на достъп до 

лични или други данни. Определението 

за възнаграждение следователно трябва 

да обхване случаи, при които 

доставчикът на услуга изисква, а 

крайният ползвател сам предоставя 

лични данни като име, адрес за 

електронна поща или други данни 

пряко или непряко на доставчика. То 

следва също да обхваща случаи, при 

които доставчикът събира 

информация без крайният ползвател 

сам да я е предоставил, като например 

лични данни, включително IP адрес или 

друга автоматично генерирана 

информация, например събираната и 

предаваната от „бисквитка“. В 

съответствие със съдебната практика 

на Съда на Европейския съюз по член 

(16) За да попадне в обхвата на 

определението за електронна 

съобщителна услуга, дадена услуга 

обикновено трябва да се предоставя 

срещу заплащане. В цифровата 

икономика участниците на пазара все 

по-често смятат, че информацията за 

ползвателите има парична стойност. 

Електронните съобщителни услуги 

често се предоставят на крайния 

ползвател срещу възнаграждение в 

непарично изражение, по-специално 

срещу предоставянето на лични или 

други данни. Определението за 

възнаграждение следователно трябва да 

обхване случаи, при които доставчикът 

на услуга изисква, а крайният ползвател 

със знание за това предоставя лични 

данни по смисъла на член 4, параграф 

1 от Регламент (ЕС) 2016/679 или 

други данни пряко или непряко на 

доставчика. То следва също да обхваща 

случаи, при които крайният ползвател 

позволява достъп до информация, без 
да я е предоставил с активни 

действия, като например лични данни, 

включително IP адрес или друга 

автоматично генерирана информация, 

например събираната и предаваната от 

„бисквитка“. В съответствие с 
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57 от ДФЕС24 възнаграждението по 

смисъла на Договора е налице също 

когато доставчикът на услуга получава 

заплащане от трета страна, а не от 

получателя на услугата. Поради това 

определението за възнаграждение 

следва да включва и случаи, когато 

крайният ползвател е изложен на 

рекламни съобщения като условие за 

достъп до услугата, или случаи, когато 

доставчикът на услугата реализира 

парична печалба от събраните от него 

лични данни. 

практиката на Съда на Европейския 

съюз по член 57 от ДФЕС24 

възнаграждение по смисъла на 

Договора е налице също когато 

доставчикът на услуга получава 

заплащане от трето лице, а не от 

получателя на услугата. Поради това 

определението за възнаграждение 

следва да включва и случаи, когато 

крайният ползвател е изложен на 

рекламни съобщения като условие за 

достъп до услугата, или случаи, когато 

доставчикът на услугата реализира 

доход в парично изражение от 

събраните от него лични данни. 

_________________ _________________ 

24 Дело C-352/85 Bond van Adverteerders 

и др./Нидерландия, EU:C:1988:196. 

24 Решение на Съда на Европейския 

съюз от 26 април 1988 г., Bond van 

Adverteerders и други/ Нидерландската 

държава, C-352/85, ECLI: 

EU:C:1988:196. 

 

 

Изменение  7 

Предложение за директива 

Съображение 17 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(17) Междуличностните съобщителни 

услуги са услуги, които дават 

възможност за междуличностен обмен 

на информация в диалогов режим и 

обхващат услуги като традиционните 

гласови повиквания между две лица, но 

също и всички видове електронни 

писма, услуги за предаване на 

съобщения или групов чат. 

Междуличностните съобщителни 

услуги обхващат само съобщенията 

между краен брой (тоест, не 

потенциално неограничен) физически 

лица, който се определя от изпращача 

на съобщението. Съобщенията, 

включващи юридически лица, следва да 

попадат в обхвата на определението, 

(17) Междуличностните съобщителни 

услуги са услуги, които дават 

възможност за междуличностен обмен 

на информация в диалогов режим и 

обхващат услуги като традиционните 

гласови повиквания между две лица, но 

също и всички видове електронни 

писма, услуги за предаване на 

съобщения или групов чат. 

Междуличностните съобщителни 

услуги обхващат само съобщенията 

между краен брой, тоест, не 

потенциално неограничен брой 

физически лица, който се определя от 

изпращача на съобщението. 

Съобщенията, включващи юридически 

лица, следва да попадат в обхвата на 
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когато физически лица представляват 

тези юридически лица или участват 

поне в едната страна на 

комуникацията. Предпоставка за 

съобщенията в диалогов режим е 

услугата да позволява на получателя на 

информацията да отговори. Услуги, 

които не отговарят на тези изисквания, 

като например линейното 

радиоразпръскване, видео по заявка, 

обслужване чрез уебсайтове, социални 

мрежи, блогове или обмен на 

информация между машини, не следва 

да се считат за междуличностни 

съобщителни услуги. При 

изключителни обстоятелства дадена 

услуга не следва да се счита за 

междуличностна съобщителна 

услуга, ако средството за 

междуличностни съобщения в 

диалогов режим е чисто 

спомагателен елемент към друга 

услуга и по обективни технически 

причини не може да се ползва без тази 

основна услуга, а интеграцията му не 

е начин да се избегне прилагането на 

правилата относно електронните 

съобщителни услуги. Пример за 

такова изключение може да бъде по 

принцип комуникационният канал в 

онлайн игрите, в зависимост от 

съобщителното средство на 

услугата. 

определението, когато физически лица 

представляват тези юридически лица 

или участват поне в едната страна на 

съобщението. Предпоставка за 

съобщенията в диалогов режим е 

услугата да позволява на получателя на 

информацията да отговори. Услуги, 

които не отговарят на тези изисквания, 

като например линейното 

радиоразпръскване, видео по заявка, 

обслужване чрез уебсайтове, социални 

мрежи, блогове или обмен на 

информация между машини, не следва 

да се считат за междуличностни 

съобщителни услуги. 

Обосновка 

Едновременно с осигуряването на равнопоставеност между всички доставчици на 

услуги, цел на директивата следва да бъде и гарантирането на общи минимални 

стандарти по отношение на сигурността на мрежите и услугите, както и на 

неприкосновеност на личния живот на крайните ползватели. Поради това е от 

съществено значение да се включат всички видове междуличностни съобщителни 

услуги, дори когато средството за междуличностни и интерактивни съобщения е 

допълнителен елемент към друга услуга, като се вземат предвид и бъдещото развитие 

и полезните взаимодействия на услугите. 
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Изменение  8 

Предложение за директива 

Съображение 36 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(36) Налице е необходимост от по-

нататъшно укрепване на независимостта 

на националните регулаторни органи, за 

да се гарантира неподатливостта на 

техните председатели и членове на 

външен натиск, като се предвидят 

минимални квалификации за назначение 

и минимален срок на техния мандат. 

Освен това ограничението на 

възможността за подновяване на 

мандата повече от веднъж и изискването 

за подходяща ротационна схема за 

управителния съвет и висшето 

ръководство ще намалят опасността от 

обсебване на регулаторните органи от 

частни интереси, ще гарантират 

приемствеността и ще засилят 

независимостта. 

(36) Налице е необходимост от по-

нататъшно укрепване на независимостта 

на националните регулаторни органи, за 

да се гарантира неподатливостта на 

техните председатели и членове на 

външен натиск, като се предвидят 

минимални квалификации за назначение 

и минимален срок на техния мандат. 

Освен това ограничението на 

възможността за подновяване на 

мандата повече от веднъж и изискването 

за подходяща ротационна схема за 

управителния съвет и висшето 

ръководство ще намалят опасността от 

обсебване на регулаторните органи от 

частни интереси, ще гарантират 

приемствеността и ще засилят 

независимостта. За тази цел 

държавите членки следва да 

гарантират, че националните 

регулаторни органи са правно 

обособени и функционално независими 

от промишлеността и от 

правителството, като те нито 

търсят, нито приемат указания от 

който и да било орган, работят и се 

отчитат по прозрачен начин в 

съответствие с правото на Съюза и с 

националното право и притежават 

достатъчни правомощия. 

Обосновка 

В съответствие с член 104 от Правилника за дейността това изменение е необходимо 

по наложителни причини, свързани с вътрешната логика на текста, както и с цел 

съгласуваност с другите свързани законодателни предложения, по-специално с 

предложението за регламент за създаване на ОЕРЕС (COM(2016)0591). 

 

Изменение   9 

Предложение за директива 
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Съображение 91 а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (91a) С цел да се гарантира защита 

на сигурността и целостта на 

мрежите и услугите, следва да се 

насърчава използването на 

криптиране от край до край и при 

необходимост то да бъде 

задължително, в съответствие с 

принципа на защита на данните още 

при проектирането и на 

неприкосновеност на личния живот 

още при проектирането. По-

специално държавите членки не 

следва да налагат никакви 

задължения на доставчиците на 

криптиране, на доставчиците на 

електронни съобщителни услуги и на 

всички други организации на всички 

равнища на веригата на доставки, 

които биха довели до по-слаба 

сигурност на техните мрежи и 

услуги, като например позволяване 

или улесняване на скрити 

възможности за проникване (т.нар. 

„бекдор“). 

Обосновка 

В съответствие с член 104 от Правилника за дейността това изменение е необходимо 

по наложителни причини, свързани със съгласуваността на този текст с позицията 

на Европейския парламент, изразена по-специално в неговите резолюции от 12 март 

2014 г. относно програмата за наблюдение на Агенцията за национална сигурност на 

САЩ, органите за наблюдение в различните държави членки и тяхното отражение 

върху основните права на гражданите на ЕС и върху трансатлантическото 

сътрудничество в областта на правосъдието и вътрешните работи, и от 14 март 

2016 г. относно последиците за основните права, породени от големи информационни 

масиви: неприкосновеност на личния живот, защита на личните данни, недопускане 

на дискриминация, сигурност и правоприлагане. 

 

 

 

Изменение   10 

Предложение за директива 

Съображение 111 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(111) В изключителни случаи, когато 

държавите членки решат да ограничат 

свободата на предоставяне на 

електронни съобщителни мрежи и 

услуги по съображения за обществения 

ред, обществената сигурност или 

общественото здраве, те следва да 

обяснят тези съображения. 

(111) В изключителни случаи, когато 

държавите членки решат да ограничат 

свободата на предоставяне на 

електронни съобщителни мрежи и 

услуги по съображения за обществения 

ред, обществената сигурност или 

общественото здраве, подобни 

ограничения следва да са надлежно 

обосновани, предвидени със закон, да 

зачитат основното съдържание на 

признатите от Хартата права и 

свободи и да са съобразени с принципа 

на пропорционалност в съответствие 

с член 52, параграф 1 от Хартата. 

Нещо повече, всеки национален закон, 

позволяващ като общо правило на 

органите на публична власт да 

получават достъп до мрежи или 

съдържание на електронни 

съобщения, следва да се счита за 

компрометиране на същественото 

съдържание на основното право на 

неприкосновеност на личния живот, 

гарантирано с член 7 от Хартата, 

като се имат предвид решенията на 

Съда на Европейския съюз по дело C-

362/141а и съединени дела C-293/12 и C-

594/121б и определението на Общия 

съд по дело C-557/071в. 

 _________________ 

 1а Решение на Съда на ЕС от 6 

октомври 2015 г., Maximillian 

Schrems/Data Protection Commissioner, 

C-362/14, ECLI:EU:C:2015:650. 

 1б Решение на Съда на ЕС от 8 април 

2014 г., Digital Rights Ireland 

Ltd/Minister for Communications, 

Marine and Natural Resources и други и 

Kärntner Landesregierung и други, 

съединени дела C-293/12 и C-594/12, 

ECLI:EU:C:2014:238. 

 1в Определение на Съда на ЕС от 19 

февруари 2009 г., LSG-Gesellschaft zur 

Wahrnehmung von 
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Leistungsschutzrechten GmbH/Tele2 

Telecommunication GmbH, C-557/07, 

ECLI:EU:C:2009:107. 

Обосновка 

Освен позоваването на правилото, че цялото прието законодателство трябва да 

зачита свободите и принципите, прогласени в Хартата на основните права, следва да 

се посочат и съдебните дела Max Schrems/Data Protection, Tele2 и Digital Rights Ireland, 

решенията по които посочват правната основа, зад която стои убеждението, че 

законодателство, позволяващо като общо правило достъп на органите на публична 

власт до съдържанието на електронните съобщения, трябва да се счита за 

компромис със същественото съдържание на основното право на неприкосновеност 

на личния живот. 

 

 

Изменение   11 

Предложение за директива 

Съображение 227 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(227) С оглед на особените аспекти, 

свързани със съобщаването на случаи за 

изчезнали деца , държавите членки 

следва да спазват ангажимента си да 

гарантират, че услугата за съобщаване 

на случаи за изчезнали деца 

функционира добре и е действително 

достъпна на тяхната територия при 

набиране на номер „116000“ . 

(227) С оглед на особените аспекти, 

свързани със съобщаването на случаи за 

изчезнали деца , държавите членки 

следва да спазват ангажимента си да 

гарантират, че услугата за съобщаване 

на случаи за изчезнали деца 

функционира добре, ориентирана е 

към потребностите на децата и е 

действително достъпна на тяхната 

територия при набиране на номер 

„116000“, както и на линията с номер 

„116111“, която е линия за оказване на 

помощ за деца, нуждаещи се от 

грижи и закрила. 

Обосновка 

Като се съсредоточаваме само върху горещата линия за изчезнали деца, ние изпускаме 

от внимание линиите с номер 116111 за помощ за всички деца в уязвимо или рисково 

положение, например деца, върху които е упражнено насилие, като по този начин 

целевата група става много по-голяма от тази на изчезналите деца. 

 

Изменение   12 
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Предложение за директива 

Съображение 227 а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (227a) Често при пътуванията си 

между държавите членки 

гражданите имат нужда да се 

обадят на или да използват линия за 

помощ или гореща линия, която се 

поддържа в тяхната държава членка, 

което не е възможно днес. 

Гражданите следва да имат достъп 

до линиите за помощ и горещите 

линии в своята държава, като 

добавят нейния телефонен код, за да 

действат при спешни 

предизвикателства или при 

необходимост да уредят помощ за 

някого в своята държава членка, 

когато поддържаните в приемащата 

държава членка услуги не могат да 

предоставят ефективна помощ 

поради географски или езикови пречки. 

Обосновка 

Добавя се ново съображение с цел съгласуваност с изменението на член 90, параграф 

2а (нов). При пътуванията си до други държави членки гражданите продължават да 

имат нужда да се обаждат на горещи линии или линии за помощ в своите държави, с 

цел да разрешат или уредят спешни въпроси. Притежаването на достъп до тези 

линии чрез набиране на телефонния код на страната ще им помогне да получат помощ 

или съвет. 

 

 

Изменение  13 

Предложение за директива 

Съображение 254 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(254) В съответствие с целите на 

Хартата на основните права на 

Европейския съюз и Конвенцията на 

ООН за правата на хората с увреждания 

регулаторната рамка следва да 

гарантира, че всички ползватели, 

(254) В съответствие с целите на 

Хартата на основните права на 

Европейския съюз и Конвенцията на 

ООН за правата на хората с увреждания 

регулаторната рамка следва да 

гарантира, че всички ползватели, 
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включително крайните ползватели с 

увреждания, възрастните ползватели и 

ползвателите със специфични социални 

потребности, имат лесен достъп до 

висококачествени услуги на достъпни 

цени. Декларация 22, приложена към 

Заключителния акт от Амстердам, 

предвижда институциите на Съюза да 

отчитат потребностите на хората с 

увреждания при изготвянето на мерки 

по член 114 от ДФЕС. 

включително крайните ползватели с 

увреждания, възрастните ползватели и 

ползвателите със специфични социални 

потребности, имат лесен достъп до 

висококачествени услуги на достъпни 

цени независимо от своето 

местожителство в рамките на 

Съюза. Декларация 22, приложена към 

Заключителния акт от Амстердам, 

предвижда институциите на Съюза да 

отчитат потребностите на хората с 

увреждания при изготвянето на мерки 

по член 114 от ДФЕС. 

Обосновка 

В съответствие с член 104 от Правилника за дейността това изменение е необходимо 

по наложителни причини, свързани с вътрешната логика на текста, както и с цел 

съгласуваност с другите свързани законодателни инструменти, и по-специално с 

Общия регламент относно защитата на данните и с предложението за регламент 

относно правото на неприкосновеност на личния живот и електронните 

комуникации. 

 

Изменение  14 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 2 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Целта на настоящата директива е, от 

една страна, да създаде вътрешен пазар 

на електронните съобщителни мрежи и 

услуги, който ще доведе до 

разгръщането и използването на мрежи 

с много голям капацитет, устойчива 

конкуренция, оперативна съвместимост 

на електронните съобщителни услуги и 

предимства за крайните ползватели. 

Целта на настоящата директива е, от 

една страна, да създаде вътрешен пазар 

на електронните съобщителни мрежи и 

услуги, който ще доведе до 

разгръщането и използването на 

сигурни мрежи с много голям 

капацитет, устойчива конкуренция, 

оперативна съвместимост на 

електронните съобщителни услуги, 

достъпност и предимства за крайните 

ползватели. 

Обосновка 

В съответствие с член 104 от Правилника за дейността това изменение е необходимо 

по наложителни причини, свързани с вътрешната логика на текста, както и с цел 

съгласуваност с другите свързани законодателни инструменти, и по-специално с 

Общия регламент относно защитата на данните и с предложението за регламент 
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относно правото на неприкосновеност на личния живот и електронните 

комуникации. 

 

Изменение  15 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 3 – тире 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

- мерките, предприети на 

национално ниво или на ниво на Съюза, 

в съответствие със законодателството на 

Съюза за постигане на цели от общ 

интерес, и по-специално свързани с 

регулирането на съдържанието и 

аудиовизуалната политика. 

- мерките, предприети на 

национално ниво или на ниво на Съюза, 

в съответствие със законодателството на 

Съюза за постигане на цели от общ 

интерес, и по-специално свързани със 

защитата на личните данни и на 

неприкосновеността на личния 

живот, с регулирането на 

съдържанието и аудиовизуалната 

политика. 

Обосновка 

В съответствие с член 104 от Правилника за дейността това изменение е необходимо 

по наложителни причини, свързани с вътрешната логика на текста, както и с цел 

съгласуваност с другите свързани законодателни инструменти, и по-специално с 

Общия регламент относно защитата на данните и с предложението за регламент 

относно правото на неприкосновеност на личния живот и електронните 

комуникации. 

 

Изменение  16 

Предложение за директива 

Член 2 – параграф 1 – точка 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(5) „междуличностна съобщителна 

услуга“ означава услуга, обичайно 

предоставяна по възмезден начин, която 

дава възможност за пряк 

междуличностен и интерактивен обмен 

на информация по електронни 

съобщителни мрежи между определен 

брой лица, като лицата, започващи или 

участващи в комуникацията, определят 

адресата (адресатите) ѝ; тя не включва 

(5) „междуличностна съобщителна 

услуга“ означава услуга, обичайно 

предоставяна по възмезден начин, която 

дава възможност за пряк 

междуличностен и интерактивен обмен 

на информация по електронни 

съобщителни мрежи между определен 

брой лица, като лицата, започващи или 

участващи в комуникацията, определят 

адресата (адресатите) ѝ; 
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услугите, които дават възможност за 

междуличностна и интерактивна 

комуникация само като незначителен 

допълнителен елемент, пряко свързан 

с друга услуга; 

Обосновка 

Едновременно с осигуряването на равнопоставеност между всички доставчици на 

услуги цел на директивата следва да бъде и гарантирането на общи минимални 

стандарти по отношение на сигурността на мрежите и услугите, както и 

неприкосновеността на личния живот на крайните ползватели. Поради това е от 

съществено значение да се включат всички видове междуличностни комуникационни 

услуги, дори когато междуличностната и интерактивна комуникация е допълнителен 

елемент към друга услуга, като се вземат предвид и бъдещото развитие и полезните 

взаимодействия на услугите. 

 

Изменение  17 

Предложение за директива 

Член 2 – параграф 1 – точка 22 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(22) „сигурност“ на мрежи и услуги 

означава способността на 

електронните съобщителни мрежи и 

услуги да издържат — с определена 

гаранционна вероятност — на действия, 

които нарушават достъпността, 

автентичността, целостта или 

поверителността на съхранените, 

пренесените или обработените данни 

или на свързаните услуги, които тези 

мрежи или услуги предоставят или до 

които осигуряват достъп; 

(22) „сигурност“ на мрежи и услуги 

означава техническата и 

структурната способност на 

електронните съобщителни мрежи и 

услуги да издържат — с определена 

гаранционна вероятност — на действия, 

които нарушават достъпността, 

автентичността, целостта или 

поверителността на съхранените, 

пренесените или обработените данни 

или на свързаните услуги, които тези 

мрежи или услуги предоставят или до 

които осигуряват достъп; 

Обосновка 

В съответствие с член 104 от Правилника за дейността това изменение е 

необходимо, тъй като е неразривно свързано с други допустими изменения, и по-

специално с изменение 22 на член 40. 
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Изменение  18 

Предложение за директива 

Член 3 – параграф 1 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Националните регулаторни органи и 

другите компетентни органи могат да 

допринасят в рамките на своите 

компетенции за гарантиране на 

прилагането на политика, насочена към 

насърчаване на културното и езиковото 

многообразие, както и на медийния 

плурализъм. 

Националните регулаторни органи и 

другите компетентни органи могат да 

допринасят в рамките на своите 

компетенции за гарантиране на 

прилагането на политика, насочена към 

защита на личните данни и на 

неприкосновеността на личния 

живот, насърчаване на културното и 

езиковото многообразие, както и на 

медийния плурализъм. 

Обосновка 

В съответствие с член 104 от Правилника за дейността това изменение е необходимо 

по наложителни причини, свързани с вътрешната логика на текста, както и с цел 

съгласуваност с другите свързани законодателни инструменти, и по-специално с 

Общия регламент относно защитата на данните и с предложението за регламент 

относно правото на неприкосновеност на личния живот и електронните 

комуникации. 

 

Изменение  19 

Предложение за директива 

Член 4 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Държавите членки си 

сътрудничат помежду си и с Комисията 

при стратегическото планиране, 

координиране и хармонизиране на 

ползването на радиочестотния спектър в 

Съюза. За тази цел те отчитат, inter alia, 

икономическите аспекти, аспектите, 

свързани с безопасността, здравето, 

обществения интерес, обществената 

сигурност и отбраната, свободата на 

изразяване, културните, научните, 

социалните и техническите аспекти на 

политиките на ЕС, както и разнородните 

интереси на групите от ползватели на 

1. Държавите членки си 

сътрудничат помежду си и с Комисията 

при стратегическото планиране, 

координиране и хармонизиране на 

ползването на радиочестотния спектър в 

Съюза. За тази цел те отчитат, inter alia, 

икономическите аспекти, аспектите, 

свързани с безопасността, здравето, 

обществения интерес, обществената 

сигурност и отбраната, защита на 

личните данни и на 

неприкосновеността на личния 

живот,свободата на изразяване, 

културните, научните, социалните и 
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радиочестотния спектър с оглед 

оптимизиране на ползването на 

радиочестотния спектър и избягването 

на вредните смущения. 

техническите аспекти на политиките на 

ЕС, както и разнородните интереси на 

групите от ползватели на 

радиочестотния спектър с оглед 

оптимизиране на ползването на 

радиочестотния спектър и избягването 

на вредните смущения. 

Обосновка 

В съответствие с член 104 от Правилника за дейността това изменение е необходимо 

по наложителни причини, свързани с вътрешната логика на текста, както и с цел 

съгласуваност с другите свързани законодателни инструменти, и по-специално с 

Общия регламент относно защитата на данните и с предложението за регламент 

относно правото на неприкосновеност на личния живот и електронните 

комуникации. 

 

Изменение  20 

Предложение за директива 

Член 7 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Ръководителят на национален 

регулаторен орган и ако е приложимо, 

членовете на колегиалния орган, който 

изпълнява тази функция в рамките на 

национален регулаторен орган, или 

техните заместници, се назначават за 

мандат от най-малко четири години 

измежду лица с установена репутация и 

професионален опит въз основа на 

заслугите, уменията, знанията и опита 

си чрез открита процедура за избор. Те 

нямат право да изпълняват длъжността 

повече от два мандата, независимо дали 

са последователни. Държавите членки 

осигуряват приемственост в процеса по 

вземане на решения, като въвеждат 

подходяща схема на ротация за 

членовете на колегиалния орган или 

висшето му ръководство, като 

назначават първите членове на 

колегиалния орган за различни периоди, 

за да могат мандатите им, както и тези 

на заместниците им, да не изтичат в 

един и същи момент. 

1. Ръководителят на национален 

регулаторен орган и ако е приложимо, 

членовете на колегиалния орган, който 

изпълнява тази функция в рамките на 

национален регулаторен орган, или 

техните заместници, се назначават за 

мандат от най-малко четири години 

измежду лица с установена репутация и 

професионален опит въз основа на 

заслугите, уменията, знанията и опита 

си чрез открита и прозрачна процедура 

за избор. Те нямат право да изпълняват 

длъжността повече от два мандата, 

независимо дали са последователни. 

Държавите членки осигуряват 

приемственост в процеса по вземане на 

решения, като въвеждат подходяща 

схема на ротация за членовете на 

колегиалния орган или висшето му 

ръководство, като назначават първите 

членове на колегиалния орган за 

различни периоди, за да могат 

мандатите им, както и тези на 

заместниците им, да не изтичат в един и 
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същи момент. 

Обосновка 

В съответствие с член 104 от Правилника за дейността това изменение се налага по 

наложителни причини, свързани с вътрешната логика на текста, както и с цел 

съгласуваност с другите свързани законодателни предложения, по-специално 

предложението за регламент относно ОЕРЕС. 

 

Изменение  21 

Предложение за директива 

Член 8 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Без да се засягат разпоредбите на 

член 10, националните регулаторни 

органи действат независимо и 

обективно и не търсят, нито приемат 

указания от други органи във връзка с 

изпълнението на задачите, възложени 

им съгласно националното 

законодателство, което прилага правото 

на Съюза. Това не пречи на 

упражняването на надзор съгласно 

националното конституционно право. 

Единствено апелативните органи, 

създадени в съответствие с член 31, 

имат правомощия да спрат действието 

или да отменят решения на 

националните регулаторни органи. 

1. Без да се засягат разпоредбите на 

член 10, националните регулаторни 

органи действат независимо и 

обективно, те са юридически 

самостоятелни и функционално 

независими от правителството, 

работят и се отчитат прозрачно в 

съответствие с правото на Съюза и 

националното право, разполагат с 

достатъчни правомощия и не търсят, 

нито приемат указания от други органи 

във връзка с изпълнението на задачите, 

възложени им съгласно националното 

законодателство, което прилага правото 

на Съюза. Това не пречи на 

упражняването на надзор съгласно 

националното конституционно право. 

Единствено апелативните органи, 

създадени в съответствие с член 31, 

имат правомощия да спрат действието 

или да отменят решения на 

националните регулаторни органи. 

Обосновка 

В съответствие с член 104 от Правилника за дейността това изменение се налага по 

наложителни причини, свързани с вътрешната логика на текста, както и с цел 

съгласуваност с другите свързани законодателни инструменти, по-специално Общия 

регламент относно защитата на данните, предложението за регламент относно 

правото на неприкосновеност на личния живот и електронните комуникации и за 

регламент относно ОЕРЕС. То също е свързано с изменение 19, тъй като се стреми 

към независимост на регулаторните органи. 
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Изменение  22 

Предложение за директива 

Член 11 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Националните регулаторни 

органи, другите компетентни органи 

съгласно настоящата директива и 

националните органи за защита на 

конкуренцията си предоставят взаимно 

необходимата информация за прилагане 

на разпоредбите на настоящата 

директива. По отношение на обменяната 

информация получаващият орган 

гарантира степен на поверителност, 

която е еднаква с тази при 

предоставящия орган. 

1. Националните регулаторни 

органи, другите компетентни органи 

съгласно настоящата директива и 

националните органи за защита на 

конкуренцията си предоставят взаимно 

необходимата информация за прилагане 

на разпоредбите на настоящата 

директива. По отношение на обменяната 

информация се прилагат правилата на 

Съюза относно защитата на данните 

и получаващият орган гарантира степен 

на поверителност, която е еднаква с тази 

при предоставящия орган. 

Обосновка 

В съответствие с член 104 от Правилника за дейността това изменение е необходимо 

по наложителни причини, свързани с вътрешната логика на текста, както и с цел 

съгласуваност с другите свързани законодателни инструменти, и по-специално с 

Общия регламент относно защитата на данните и с предложението за регламент 

относно правото на неприкосновеност на личния живот и електронните 

комуникации. 

 

Изменение  23 

Предложение за директива 

Член 12 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Държавите членки гарантират 

свободата на предоставяне на 

електронни съобщителни мрежи и 

услуги в съответствие с условията, 

установени в настоящата директива. За 

тази цел държавите членки не могат да 

възпрепятстват предприятията да 

предоставят електронни съобщителни 

мрежи или услуги, освен когато това е 

1. Държавите членки гарантират 

свободата на предоставяне на 

електронни съобщителни мрежи и 

услуги в съответствие с условията, 

установени в настоящата директива. За 

тази цел държавите членки не могат да 

възпрепятстват предприятията да 

предоставят електронни съобщителни 

мрежи или услуги, освен когато това е 
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необходимо поради основанията, 

посочени в член 52 , параграф 1 от 

Договора. Всяко ограничаване на 

свободата на предоставяне на 

електронни съобщителни мрежи и 

услуги се обосновава надлежно и се 

съобщава на Комисията. 

необходимо поради основанията, 

посочени в член 52 , параграф 1 от 

Договора. Всяко ограничаване на 

свободата на предоставяне на 

електронни съобщителни мрежи и 

услуги се обосновава надлежно, урежда 

се със закон, зачита същността на 

признатите от Хартата права и 

свободи, подлежи на принципа на 

пропорционалност в съответствие с 

член 52, параграф 1 от Хартата и се 

съобщава на Комисията. 

Обосновка 

В съответствие с Хартата и свързаната с нея съдебна практика на Съда на ЕС всяко 

ограничаване на упражняването на правата и свободите, признати от настоящата 

Харта, трябва да бъде уредено със закон и да зачита основното съдържание на 

същите права и свободи. При спазване на принципа на пропорционалност ограничения 

могат да бъдат налагани, само ако са необходими и ако действително отговарят на 

признати от Съюза цели от общ интерес или на необходимостта от защита на 

правата и свободите на други лица. 

 

Изменение  24 

Предложение за директива 

Член 20 – параграф 3 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3a. Когато информацията 

съдържа лични данни, Комисията, 

ОЕРЕС и съответните органи 

гарантират, че обработката на 

данните съответства на правилата 

на Съюза за защита на данните. 

Обосновка 

В съответствие с член 104 от Правилника за дейността това изменение е необходимо 

по наложителни причини, свързани с вътрешната логика на текста, както и с цел 

съгласуваност с другите свързани законодателни инструменти, и по-специално с 

Общия регламент относно защитата на данните и с предложението за регламент 

относно правото на неприкосновеност на личния живот и електронните 

комуникации. Предложението за преработен текст в няколко случая предполага 

обработка на данни, но в него не съществува разпоредба за съответствие с правото 

на Съюза в областта на защитата на данните. 
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Изменение   25 

Предложение за директива 

Член 39 – параграф 2 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавите членки насърчават 

използването на стандартите и/или 

спецификациите, посочени в параграф 

1, за предоставянето на услуги, 

технически интерфейси и/или мрежови 

функции само доколкото е необходимо 

за гарантиране на оперативна 

съвместимост на услугите и за 

повишаване на свободата на избор за 

ползвателите. 

Държавите членки насърчават 

използването на стандартите и/или 

спецификациите, посочени в параграф 

1, за предоставянето на услуги, 

технически интерфейси и/или мрежови 

функции само доколкото е необходимо 

за гарантиране на оперативна 

съвместимост и взаимната свързаност 

на услугите, с цел повишаване на 

свободата на избор за ползвателите и 

улесняване на смяната на доставчика. 

Обосновка 

Докладчикът в сянка счита това изменение за необходимо, тъй като то ще подобри 

свободата на избор за ползвателите и ще допринесе за Стратегията на ЕС за цифров 

единен пазар. 

 

Изменение   26 

Предложение за директива 

Член 40 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Държавите членки гарантират, че 

предприятията, предоставящи 

обществени съобщителни мрежи или 

обществени електронни съобщителни 

услуги, предприемат подходящи 

технически и организационни мерки за 

адекватно управление на рисковете за 

сигурността на мрежите и услугите. 

Като се вземат предвид най-модерните 

постижения, тези мерки осигуряват 

ниво на сигурност, съответстващо на 

съществуващия риск. По-специално се 

предприемат мерки за предотвратяване 

и свеждане до минимум на 

1. Държавите членки гарантират, че 

предприятията, предоставящи 

обществени съобщителни мрежи или 

обществени електронни съобщителни 

услуги, предприемат подходящи 

технически и организационни мерки за 

адекватно управление на рисковете за 

сигурността на мрежите и услугите. 

Като се вземат предвид най-модерните 

постижения, тези мерки осигуряват 

ниво на сигурност, съответстващо на 

съществуващия риск. По-специално се 

предприемат мерки за гарантиране, че 

когато това е технически 
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въздействието от инциденти, свързани 

със сигурността, върху ползватели и и 

други мрежи и услуги. 

осъществимо, съдържанието на 

електронните съобщения е 

криптирано от край до край по 

подразбиране, с цел предотвратяване и 

свеждане до минимум на въздействието 

от инциденти, свързани със сигурността, 

върху ползватели и други мрежи и 

услуги. 

Обосновка 

В съответствие с член 104 от Правилника за дейността това изменение е необходимо 

по наложителни причини, свързани със съгласуваността на този текст с позицията 

на Европейския парламент, изразена по-специално в неговите резолюции от 12 март 

2014 г. относно програмата за наблюдение на Агенцията за национална сигурност на 

САЩ, органите за наблюдение в различните държави членки и тяхното отражение 

върху основните права на гражданите на ЕС и върху трансатлантическото 

сътрудничество в областта на правосъдието и вътрешните работи, и от 14 март 

2016 г. относно последиците за основните права, породени от големи информационни 

масиви: неприкосновеност на личния живот, защита на личните данни, недопускане 

на дискриминация, сигурност и правоприлагане. 

 

Изменение   27 

Предложение за директива 

Член 40 – параграф 1 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1а. Държавите членки не налагат 

никакви задължения на доставчиците 

на обществени съобщителни мрежи 

или обществено достъпни 

електронни съобщителни услуги, 

които биха довели до отслабване на 

сигурността на техните мрежи или 

услуги. 

 Когато държавите членки налагат 

допълнителни изисквания във връзка 

със сигурността на доставчиците на 

обществени съобщителни мрежи или 

обществено достъпни електронни 

съобщителни услуги в повече от една 

държава членка, те нотифицират за 

тези мерки Комисията и Агенцията 

на Европейския съюз за мрежова и 

информационна сигурност (ENISA). 

ENISA подпомага държавите членки 
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при координирането на предприетите 

мерки с цел избягване на дублиране 

или разминаване на изискванията, 

които могат да породят рискове за 

сигурността и пречки пред 

вътрешния пазар. 

Обосновка 

В съответствие с член 104 от Правилника за дейността това изменение е необходимо 

по наложителни причини, свързани със съгласуваността на този текст с позицията 

на Европейския парламент, изразена по-специално в неговите резолюции от 12 март 

2014 г. относно програмата за наблюдение на Агенцията за национална сигурност на 

САЩ, органите за наблюдение в различните държави членки и тяхното отражение 

върху основните права на гражданите на ЕС и върху трансатлантическото 

сътрудничество в областта на правосъдието и вътрешните работи, и от 14 март 

2016 г. относно последиците за основните права, породени от големи информационни 

масиви: неприкосновеност на личния живот, защита на личните данни, недопускане 

на дискриминация, сигурност и правоприлагане. 

 

Изменение   28 

Предложение за директива 

Член 40 – параграф 3 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавите членки гарантират, че 

предприятията, предоставящи 

обществени съобщителни мрежи или 

обществени електронни съобщителни 

услуги, уведомяват незабавно 

компетентния орган за всеки пробив в 

сигурността, който е оказал значително 

въздействие върху функционирането на 

мрежите или услугите. 

Държавите членки гарантират, че 

предприятията, предоставящи 

обществени съобщителни мрежи или 

обществени електронни съобщителни 

услуги, уведомяват незабавно 

компетентния орган за всеки инцидент 

във връзка със сигурността или с 

нарушаване на целостта, който е 

оказал значително въздействие върху 

функционирането на мрежите или 

услугите. 

Обосновка 

В съответствие с член 104 от Правилника за дейността това изменение е 

необходимо, тъй като е неразривно свързано с други допустими изменения на член 40. 

Първата част е необходима, тъй като е приведена в съответствие с изменението на 

трета алинея. 

 

Изменение   29 
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Предложение за директива 

Член 40 – параграф 3 – алинея 2 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) броя на ползвателите, засегнати 

от пробива; 

а) броя на ползвателите, засегнати 

от инцидента; 

 

Изменение   30 

Предложение за директива 

Член 40 – параграф 3 – алинея 2 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) продължителността на пробива; б) продължителността на 

инцидента; 

 

Изменение   31 

Предложение за директива 

Член 40 – параграф 3 – алинея 2 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) географския обсег на пробива; в) географския обсег, засегнат от 

инцидента; 

 

Изменение   32 

Предложение за директива 

Член 40 – параграф 3 – алинея 2 – буква г 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) степента, в която е прекъснато 

функционирането на услугата; 

г) степента, в която е засегнато 

функционирането на мрежата или 

услугата; 

 

Изменение   33 

Предложение за директива 

Член 40 – параграф 3 – алинея 3 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

Когато е уместно, съответният 

компетентен орган информира 

компетентните органи в другите 

държави членки и Европейската агенция 

за мрежова и информационна сигурност 

(ENISA). Съответният компетентен 

орган може да информира 

обществеността или да изиска от 

предприятията да го направят, ако 

прецени, че е от обществен интерес 

пробивът да се оповести. 

Когато е уместно, съответният 

компетентен орган информира 

компетентните органи в другите 

държави членки и Европейската агенция 

за мрежова и информационна сигурност 

(ENISA). Съответният компетентен 

орган може да информира 

обществеността или да изиска от 

доставчиците да го направят, ако 

прецени, че е от обществен интерес 

инцидентът да се оповести. 

Обосновка 

Първата част от това изменение е необходима по наложителни причини, свързани 

със съгласуваността на този текст с позицията на ЕП, изразена по-специално в 

неговите резолюции от 12 март 2014 г. относно програмата за наблюдение на 

Агенцията за национална сигурност на САЩ, органите за наблюдение в различните 

държави членки и тяхното отражение върху основните права на гражданите на ЕС и 

върху трансатлантическото сътрудничество в областта на правосъдието и 

вътрешните работи, и от 14 март 2016 г. относно последиците за основните права, 

породени от големи информационни масиви: неприкосновеност на личния живот, 

защита на личните данни, недопускане на дискриминация, сигурност и 

правоприлагане. Втората част от това изменение е необходима, тъй като е 

неразривно свързана с други допустими изменения на член 40. 

 

Изменение  34 

Предложение за директива 

Член 40 – параграф 5 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 5a. Най-късно до … [дата], с цел да 

се допринесе за съгласуваното 

прилагане на мерките за сигурност на 

мрежите и услугите, ОЕРЕС приема, 

след консултация със 

заинтересованите страни и в тясно 

сътрудничество с Комисията и други 

агенции на Съюза, насоки относно 

минималните критерии и общите 

подходи за сигурност на мрежите и 

услугите и за насърчаването на 

използването на криптиране от край 

до край. 
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Обосновка 

В съответствие с член 104 от Правилника за дейността това изменение е необходимо 

по наложителни причини, свързани с вътрешната логика на текста, както и с цел 

съгласуваност с другите свързани законодателни предложения, по-специално 

предложението за регламент относно ОЕРЕС. Изменението подобрява сигурността 

на мрежите и информационните услуги. 

 

Изменение   35 

Предложение за директива 

Член 41 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Държавите членки гарантират, че 

с цел прилагане на член 40 

компетентните органи имат правомощия 

да издават задължителни указания, 

включително за мерките, изисквани за 

преодоляване на последствията от 

пробив, и сроковете за изпълнение, за 

предприятията, предоставящи 

обществени съобщителни мрежи или 

обществени електронни съобщителни 

услуги. 

1. Държавите членки гарантират, че 

с цел прилагане на член 40 

компетентните органи имат правомощия 

да издават задължителни указания, 

включително за мерките, изисквани за 

предотвратяване или преодоляване на 

последствията от инцидент, и 

сроковете за изпълнение, за 

предприятията, предоставящи 

обществени съобщителни мрежи или 

обществени електронни съобщителни 

услуги. 

 

Изменение   36 

Предложение за директива 

Член 90 – заглавие 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Гореща телефонна линия за изчезнали 

деца 

Горещи телефонни линии за изчезнали 

деца и за помощ на деца 

 

Изменение   37 

Предложение за директива 

Член 90 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Държавите членки гарантират 1. Държавите членки гарантират 
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достъпа на гражданите до услугата, 

поддържаща гореща линия за 

съобщаване за изчезнали деца. 

Горещата линия е достъпна на номер 

„116000“. 

достъпа на гражданите до услугата, 

поддържаща гореща линия за изчезнали 

деца. Горещата линия е лесна за 

използване от деца и е достъпна на 

номер „116000“. 

 

Изменение   38 

Предложение за директива 

Член 90 – параграф 1 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1а. Държавите членки 

гарантират, че децата имат достъп 

до услуга, поддържаща линия за 

помощ, която е лесна за използване 

от деца. Линията за помощ е 

достъпна на номер „116111“. 

Обосновка 

Линиите за помощ са основна услуга и освен това имат консултативна функция. 

Децата може да се чувстват по-сигурни да установят контакт с линия за помощ 

116111, отколкото с хора в служби, които те не познават или на които нямат 

доверие. Ако дете (или друго лице) се обади на линия за помощ за деца и съобщи, че 

дете е изложено на риск, в някои случаи за съобщението трябва да се уведомят и 

органите за закрила на детето, съответно полицията. Линиите за помощ оказват 

подкрепа на стотици хиляди деца, попаднали в беда или нужда. 

 

Изменение   39 

Предложение за директива 

Член 90 – параграф 1 б (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1б. Държавите членки 

гарантират във възможно най-висока 

степен, че гражданите са 

информирани за съществуването, 

използването и възможността за 

достъп до услугите, предоставяни на 

номера „116000“ и „116111“. 
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Обосновка 

Горещите линии за изчезнали деца бяха създадени с Решение 2007/116/ЕО и могат да 

бъдат набрани от цяла Европа под еднакъв номер – 116000. Според изследване на 

Евробарометър услугата на номер 116000 е известна понастоящем само на 13% от 

населението на ЕС. ЕС се изправя пред същия проблем с номер 116111, въведен с 

Директива 2009/136/ЕО (Директива за универсалната услуга). Гарантирането на 

информираност на гражданите за съществуването и достъпността на тези услуги 

спомага за прилагането на закона. 

 

Изменение   40 

Предложение за директива 

Член 90 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Държавите членки гарантират в 

максималната възможна степен 

достъпността за крайни ползватели с 

увреждания на услугите, предоставяни в 

номерационния обхват, започващ със 

„116000“. Мерките, предприемани за 

улесняване на достъпа на крайни 

ползватели с увреждания до тези 

услуги при пътувания в други държави 

членки, се основават на спазването на 

приложими стандарти или 

спецификации, публикувани в 

съответствие с член 39. 

2. Държавите членки гарантират 

във възможно най-висока степен 

информирането на децата и 

крайните ползватели с увреждания за 

съществуването, използването и 

възможността за достъп до услугите, 

предоставяни на номера „116000“ и 

„116111“. Мерките, предприемани за 

улесняване на достъпа на широк кръг 

от крайни ползватели до тези услуги 

също и при пътувания в други държави 

членки, се основават на спазването на 

приложими стандарти или 

спецификации, публикувани в 

съответствие с член 39. 

 

Изменение   41 

Предложение за директива 

Член 90 – параграф 2 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. Държавите членки 

гарантират, че гражданите имат 

достъп до горещите линии и линиите 

за помощ, поддържани в тяхната 

държава членка, чрез добавяне на 

телефонния код на страната по 

време на пътуванията си до други 
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държави членки. 

Обосновка 

При пътуванията си до други държавите членки гражданите продължават да имат 

нужда да се обадят на горещи линии или линии за помощ в своите страни, за да 

решат или уредят спешни въпроси. Притежаването на достъп до тези линии чрез 

набиране на телефонния код на страната ще им помогне да получат помощ или съвет. 

 

Изменение  42 

Предложение за директива 

Член 92 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Доставчиците на електронни 

съобщителни мрежи или услуги 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 са налице 

обективни основания за различното им 

третиране. 

Доставчиците на електронни 

съобщителни мрежи или услуги 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 са налице 

обективни основания за различното им 

третиране и то съответства на 

обхвата и тълкуването на основните 

права, посочени в член 52 от 

Хартата. 

Обосновка 

В съответствие с Хартата и свързаната с нея съдебна практика на Съда на ЕС всяко 

ограничаване на упражняването на правата и свободите, признати от настоящата 

Харта, трябва да бъде уредено със закон и да зачита основното съдържание на 

същите права и свободи. При спазване на принципа на пропорционалност ограничения 

могат да бъдат налагани само ако са необходими и ако действително отговарят на 

признати от Съюза цели от общ интерес или на необходимостта от защита на 

правата и свободите на други лица. 

 

Изменение  43 

Предложение за директива 

Член 93 – параграф 2 а (нов) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. Най-късно до … [дата], с цел да 

се допринесе за съгласуваното 

прилагане на защитата на основните 

права, ОЕРЕС, след консултация със 

заинтересованите страни и в тясно 

сътрудничество с Комисията и 

Агенцията на Европейския съюз за 

основните права (FRA), издава насоки 

относно общите подходи за 

гарантиране, че националните мерки, 

свързани с достъпа на крайните 

ползватели или с ползването от тях 

на услуги и приложения посредством 

електронни съобщителни мрежи, 

зачитат основните права и свободи, 

гарантирани от Хартата и от 

общите принципи на правото на 

Съюза. 

Обосновка 

В съответствие с член 104 от Правилника за дейността това изменение се налага по 

наложителни причини, свързани с вътрешната логика на текста, както и с цел 

съгласуваност с другите свързани законодателни предложения, по-специално 

предложението за регламент относно ОЕРЕС. 

 

Изменение  44 

Предложение за директива 

Член 114 – параграф 3 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3a. Не по-късно от ... [5 години след 

датата на прилагане, посочена в 

член 115, параграф 1, втора алинея] и 

на всеки пет години след това 

Комисията извършва преглед на 

прилагането на защитата на 

основните права, посочена в член 93. 
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