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1. КОНТЕКСТ 

Дата на предаване на предложението на Европейския 

парламент и на Съвета (документ COM(2013) 0627 окончателен 

– 2013/0309(COD): 

12.9.2013 г. 

Дата на становището на Европейския икономически и социален 

комитет:  

21.1.2014 г. 

Дата на позицията на Европейския парламент на първо четене: 3.4.2014 г. 

Дата на приемане на позицията на Съвета: 1.10.2015 г. 

2. ЦЕЛ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА 

Целта на предложението е доближаване към единен пазар на електронните 

съобщителни услуги. По този начин граждани и фирми биха получили възможност да 

ползват електронни съобщителни услуги навсякъде в Европейския съюз, където те се 

предоставят, без трансгранични ограничения или неоправдани допълнителни разходи. 

Така ще се даде също възможност на предприятията, доставящи електронни 

съобщителни мрежи и услуги, да предоставят тези услуги навсякъде в ЕС, където те 

или техните клиенти са се установили. 

Предложението на Комисията съдържа разпоредби за преодоляването на конкретни 

пречки, възпрепятстващи развитието на единния пазар за електронни съобщителни 

услуги. То предвижда по-специално: създаване на единно европейско разрешение за 

трансгранични доставчици, координиране на разпределянето на радиочестотен спектър, 

хармонизиране на продуктите за достъп, необходими за предоставяне на електронни 

съобщителни услуги, хармонизиране на правилата за гарантиране на отворен интернет, 

хармонизиране на правилата за защита на крайните потребители, мерки за 

постепенното премахване на допълнителните такси за роуминг, и промени в 
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управлението на Органа на европейските регулатори в областта на електронните 

съобщения. 

3. КОМЕНТАРИ ОТНОСНО ПОЗИЦИЯТА НА СЪВЕТА 

Съветът зае твърда позиция за ограничаване обхвата на предложението до мрежова 

неутралност и роуминг, като това беше потвърдено в преговорите с Европейския 

парламент. Следва да се отбележи, че в стратегията за единния цифров пазар, обявена 

от Комисията на 6 май 2015 г., се посочва ясно, че радиочестотният спектър ще бъде 

част от прегледа в областта на далекосъобщенията, който ще бъде представен през 

2016 г. С оглед на това е приемливо обхватът на проекта за регламент да бъде 

ограничен до роуминга и мрежовата неутралност. Този избор е в съответствие с ясните 

указания, съдържащи се в заключенията на Европейския съвет от 26 юни 2015 г., в 

които се изтъква значението на всички измерения на стратегията на Комисията и на 

осъществяването на амбициозна реформа на рамката за далекосъобщенията, 

включително по-ефективното координиране на радиочестотния спектър. 

Като цяло позицията на Съвета подкрепя основните цели на предложението на 

Комисията, а именно премахването на допълнителните такси за роуминг на дребно и 

гарантирането на достъп до отворен интернет при същевременно разрешаване на 

иновативните услуги. Съветът обаче внася някои промени по отношение на начините за 

постигането на тези цели. Измененията включват определянето на ясно очертан краен 

срок за допълнителните такси за роуминг, като същевременно се гарантира, че 

отменянето на тези такси е устойчиво, по-специално чрез подбирането на подходящ 

момент за прегледа на пазарите на едро за роуминг и създаването на подходящ 

механизъм за справяне с извънредни и специални случаи, в които вътрешни тарифни 

модели не биха били повлияни устойчиво дори след прегледа на пазарите на едро за 

роуминг. (Тези подробности трябва да бъдат доразвити посредством мерки за 

изпълнение на Комисията).  

Относно отворения интернет Комисията отбелязва, че текстът на Съвета гарантира 

политическата цел на проекта за регламент, а именно признаването на правото на всеки 

европейски гражданин да получи достъп до интернет съдържание по свой избор и без 

дискриминация. В същото време текстът уточнява, че равното третиране на трафика 

позволява разумно ежедневно управление на трафика въз основа на обосновани 

обективни технически изисквания и независимо от изходната или крайната точка на 

движението на данните. Освен това текстът съдържа забрана за блокиране, 

ограничаване на скоростта и дискриминация по отношение на конкретно съдържание, 

услуги или приложения, или по отношение на определени категории от тях, с три тясно 

ограничени необходими изключения — а именно при мерки за привеждане в 

съответствие със законодателството на ЕС или с националното законодателство или 

мерки за привеждане в действие на това законодателство, мерки за поддържане на 

сигурността на мрежата, и мерки за управление на временни и извънредни 

претоварвания на мрежата. .  

В допълнение към това в текста се посочва, че услуги, различни от услугите за достъп 

до интернет, които са оптимизирани за специфично съдържание, приложения или 

услуги, могат да се предоставят при определени условия. Теза условия са конкретно: 

оптимизирането да е необходимо за спазването на изискванията към качеството на това 

съдържание и тези приложения или услуги; тези услуги да не се предлагат и да не 

могат да се използват като заместител на услугите за достъп до интернет; да е наличен 
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достатъчен капацитет; и предоставянето на тези услуги да не влошава качеството на 

достъпа до интернет услуги за крайните потребители. 

Компетентните регулаторни органи ще имат отговорността и задължението да 

гарантират посредством наблюдение и действия за принудително прилагане, че се 

спазват правилата на регламента и не се нарушават правата на крайните потребители, 

включително тези на доставчиците на съдържание, услуги и приложения.  

Този балансиран подход защитава по ефективен начин качеството на услугите за 

достъп до интернет, без да задушава иновациите. Накрая, с предложението се 

установяват някои права на крайните потребители, които са необходими за 

ефективното прилагане на разпоредбите относно роуминга и мрежовата неутралност. 

Комисията подкрепя тези резултати. 

След неформалните тристранни дискусии, проведени на 23 март 2015 г., 21 април 

2015 г., 2 юни 2015 г. и 29 юни 2015 г., Европейският парламент и Съветът постигнаха 

предварително политическо споразумение относно текста. 

Това политическо споразумение бе потвърдено от Съвета на 8 юли 2015 г., а на 1 

октомври 2015 г. той прие своята позиция на първо четене. 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Тъй като всички изменения, внесени в предложението на Комисията, бяха обсъдени по 

време на неформалните тристранни дискусии, Комисията може да приеме измененията, 

приети от Съвета в неговата позиция на първо четене. 
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