
 

 

 PE598.567/ 1 

 BG 

 

 

 

 

31.3.2017 A8-0372/ 001-020 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 001-020  
внесени от Комисията по промишленост, изследвания и енергетика 

 

Доклад 

Миапетра Кумпула-Натри A8-0372/2016 

Правила за пазарите на роуминг на едро 

 

Предложение за регламент (COM(2016)0399 – C8-0219/2016 – 2016/0185(COD)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Изменение  1 

Предложение за регламент 

Съображение 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(3) С Регламент (ЕС) № 2015/2120 се 

установява нов механизъм за 

определяне на цените на дребно за 

регулирани роуминг услуги в целия 

Съюз с цел премахване на надценките 

на дребно за роуминг, без да се 

нарушават условията на националните и 

посетените пазари. 

(3) С Регламент (ЕС) 2015/2120 се 

установява нов механизъм за 

определяне на цените на дребно за 

регулирани роуминг услуги в целия 

Съюз с цел премахване на надценките 

на дребно за роуминг, считано от 

15 юни 2017 г., без да се нарушават 

условията на националните и 

посетените пазари, тъй като цените за 

роуминг не са оправдани в една Европа 

без граници; 

 

Изменение  2 

Предложение за регламент 

Съображение 3 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (3a) Регламент (ЕС) № 2015/2120 

предвижда възможността даден 
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доставчик на роуминг да прилагат 

„политика на справедливо ползване“ в 

съответствие с актовете за 

изпълнение, посочени в член 6г от 

Регламент (ЕС) № 531/2012. Една 

подходяща политика на справедливо 

ползване е от основно значение за 

гарантирането на финансово 

стабилен модел за пазарите на 

роуминг на едро и дребно. Наличието 

на щедра политика на справедливо 

ползване за потребителите на 

роуминг трябва да бъде придружавано 

от горни граници на цените на едро, 

съобразени с действителните разходи 

за предоставянето на роуминг услуги 

и позволяващи на възможно най-голям 

брой оператори да предлагат оферти 

за „роуминг както у дома“, без това да 

води до голямо увеличение на 

разходите, да вреди на 

конкурентните национални пазари 

или да води до повишаване на цените 

за местните клиенти. 

 

Изменение  3 

Предложение за регламент 

Съображение 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(4) Премахването на надценките на 

дребно за роуминг, въведено с 

Регламент (ЕС) № 2015/2120, наричан 

също „роуминг както у дома“ (РКД), е 

необходимо, за да се създаде цифров 

единен пазар в целия ЕС и се улесни 

функционирането му. Посоченият 

регламент обаче сам по себе си не е 

достатъчен, за да се гарантира 

правилното функциониране на пазара на 

роуминг. 

(4) Премахването на надценките на 

дребно за роуминг, въведено с 

Регламент (ЕС) 2015/2120, наричан 

също „роуминг както у дома“ (РКД), е 

необходимо, за да се създаде цифров 

единен пазар в целия ЕС и се улесни 

функционирането му, както и за да се 

намалят разходите за 

потребителите; Посоченият 

регламент обаче сам по себе си не е 

достатъчен, за да се гарантира 

правилното и устойчиво 

функциониране на пазара на роуминг. 

Следователно настоящият 

регламент следва да гарантира, че 

моделите на ценообразуване на 
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националните пазари няма да бъдат 

засегнати от премахването на 

надценките за роуминг на дребно. 

 

Изменение  4 

Предложение за регламент 

Съображение 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(5) Премахването на надценките за 

роуминг, считано от 15 юни 2017 г., 

както е предвидено в Регламент (ЕС) 

№ 531/2012, следователно е в 

зависимост от приложимостта на 

законодателен акт, предложен от 

Комисията, в който се предвиждат 

подходящи мерки след прегледа от 

нейна страна на пазарите на роуминг на 

едро. 

(5) Премахването на надценките за 

роуминг, считано от 15 юни 2017 г., 

както е предвидено в Регламент (ЕС) 

№ 531/2012, следователно е в 

зависимост от приложимостта на 

законодателен акт, предложен от 

Комисията, в който се предвиждат 

подходящи мерки след прегледа от 

нейна страна на пазарите на роуминг на 

едро, така че да стане възможно 

премахването на надценките за 

роуминг на дребно. 

 

Изменение  5 

Предложение за регламент 

Съображение 8 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(8) По-специално, сегашното 

функциониране на пазарите на роуминг 

на едро би могло да засегне 

конкуренцията и инвестициите в 

националните пазари на местните 

оператори поради прекомерни цени на 

едро за роуминг в сравнение с цените на 

дребно на националния пазар, 

прилагани за крайните потребители. 

Това важи особено за по-малките 

оператори или за мрежовите оператори 

с преобладаващ изходящ трафик, което 

прави РКД структурно неустойчив. 

(8) По-специално, сегашното 

функциониране на пазарите на роуминг 

на едро би могло да засегне 

конкуренцията и инвестициите в 

националните пазари на местните 

оператори поради прекомерни цени на 

едро за роуминг в сравнение с цените на 

дребно на националния пазар, 

прилагани за крайните потребители. 

Това важи особено за по-малките 

оператори, включително оператори на 

виртуални мобилни мрежи (MVNO), 

които са от съществено значение за 

здравословна конкуренция, както и за 

мрежовите оператори с преобладаващ 

изходящ трафик, което прави РКД 
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структурно неустойчиви. От 

решаващо значение също така е да се 

гарантира, че Директива.../... на 

Европейския парламент и на Съвета 

[Европейският кодекс за 

електронните съобщения] предвижда 

ясни и последователни дългосрочни 

стимули за частни инвестиции в 

сектора на телекомуникациите. 

 

Изменение  6 

Предложение за регламент 

Съображение 9 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(9) Функционирането на пазара на 

роуминг на едро следва да позволява на 

операторите да си възстановят всички 

разходи за предоставяне на регулирани 

роуминг услуги на едро, включително 

съвместни и общи разходи. Така следва 

да се запазят стимулите за инвестиране 

в посетените мрежи и да се избегне 

нарушаването на вътрешната 

конкуренция в посетените пазари, 

причинено с регулаторен арбитраж от 

оператори, използващи корективни 

мерки за достъп до роуминг на едро, за 

да се конкурират на национални 

посетени пазари. 

(9) Функционирането на пазара на 

роуминг на едро следва да позволява на 

операторите да си възстановят всички 

ефективно направени разходи за 

предоставяне на регулирани роуминг 

услуги на едро, включително съвместни 

и общи разходи. Така следва да се 

запазят стимулите за инвестиране в 

посетените мрежи и да се избегне 

нарушаването на вътрешната 

конкуренция в посетените пазари, 

причинено с регулаторен арбитраж от 

оператори, използващи корективни 

мерки за достъп до роуминг на едро, за 

да се конкурират на национални 

посетени пазари. 

 

Изменение  7 

Предложение за регламент 

Съображение 11 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (11a) За да се улесни доброто 

функциониране на вътрешния пазар 

на роуминг услуги на едро, 

операторите на мобилни мрежи 

следва да могат да отхвърлят 

искания за роуминг достъп на едро 
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само въз основа на обективни 

критерии и след получаване на 

разрешение от техните национални 

регулаторни органи. Предприятията, 

чиито искания за роуминг достъп на 

едро се отхвърлят, следва да могат да 

подават жалби до националните 

регулаторни органи. В интерес на 

прозрачността, националният 

регулаторен орган следва да 

информира Комисията за такива 

заявления за разрешение и всички 

подадени жалби. Комисията следва да 

предоставя информация относно 

такива молби и жалби на 

разположение на обществеността, 

като това подлежи на задължението 

за поверителност. 

 

Изменение  8 

Предложение за регламент 

Съображение 12 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(12) Що се отнася до правилата 

относно цените на едро, регулаторните 

задължения на равнището на Съюза 

следва да се запазят, тъй като всяка 

мярка, която дава възможност за РКД в 

целия Съюз, без да се държи сметка за 

равнището на разходите на едро, 

свързани с предоставянето на тези 

услуги, може да е рискова за появата на 

смущения на вътрешния пазар на 

роуминг услугите и да не насърчава по-

голяма конкуренция. 

(12) Що се отнася до правилата 

относно цените на едро, регулаторните 

задължения на равнището на Съюза 

следва да се запазят, тъй като всяка 

мярка, която дава възможност за РКД в 

целия Съюз, без да се държи сметка за 

равнището на разходите на едро, 

свързани с предоставянето на тези 

услуги, може да е рискова за появата на 

смущения на вътрешния пазар на 

роуминг услугите и да не насърчава по-

голяма конкуренция. Конкуренцията е 

необходима за пазара на 

далекосъобщенията, по-специално за 

новите участници, новаторските в 

технологично отношение модели на 

услуги, малките и средните 

предприятия и новосъздадените 

предприятия, като се отчита 

необходимостта от насърчаване на 

необходимите инвестиции в мрежова 

инфраструктура инвестиции, така че 
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да се отговори на растежа при 

ползването на услуги по пренос на 

данни, за които ще допринесе 

въвеждането на РКД ще дадат своя 

принос. 

 

Изменение  9 

Предложение за регламент 

Съображение 16 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(16) При определянето на 

максималните цени на едро за 

регулирани услуги за роуминг на данни 

бяха взети предвид всички съставни 

елементи на достъпа, необходими за 

предоставяне на роуминг услуги, 

включително транзитните разходи за 

преноса на данни до точката за обмен, 

посочена от оператора на местната 

мрежа. 

(16) Използването на услуги за пренос 

на данни нараства с бързи темпове в 

Съюза и по света. Въвеждането на 

РКД от 15 юни 2017 г. ще допринесе за 

растежа в контекста на роуминга, 

тъй като ще доведе до значително 

снижаване на разходите за единица 

потребени данни. За да бъдат 

отчитани увеличението на 

използването на услугите за 

използване на данни и намаляването 

на разходите за единица данни, 

максималните цени на едро за 

регулирани роуминг услуги за данни 

следва да намаляват всяка година. При 

определянето на максималните цени на 

едро за регулирани услуги за роуминг 

на данни бяха взети предвид всички 

съставни елементи на достъпа, 

необходими за предоставяне на роуминг 

услуги, включително транзитните 

разходи за преноса на данни до точката 

за обмен, посочена от оператора на 

местната мрежа. 

 

Изменение  10 

Предложение за регламент 

Съображение 18 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(18) Поради това действащите 

максимални цени на едро за роуминг за 

(18) Поради това действащите 

максимални цени на едро за роуминг за 
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гласови повиквания, SMS и услуги за 

данни следва да бъдат намалени. 

гласови повиквания, SMS и услуги за 

данни следва да бъдат намалени 

съществено до нива, които се 

доближават много повече до 

реалната цена на предоставянето на 

тези услуги. 

 

Изменение  11 

Предложение за регламент 

Съображение 21 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(21) Необходимо е да се наблюдава и 

редовно да преразглежда 

функционирането на пазарите на 

роуминг на едро и тяхната взаимовръзка 

с пазара на роуминг на дребно, като се 

вземат предвид развитието на 

конкуренцията и технологиите, както и 

потоците трафик. За да може правилно 

да се оцени как пазарите на роуминг ще 

се адаптират към правилата за РКД, 

следва да се съберат достатъчно данни 

относно функционирането на тези 

пазари след прилагането на въпросните 

правила. 

(21) Необходимо е да се наблюдава и 

редовно да преразглежда 

функционирането на пазарите на 

роуминг на едро и тяхната взаимовръзка 

с пазара на роуминг на дребно, като се 

вземат предвид развитието на 

конкуренцията и технологиите, както и 

потоците трафик. За тази цел до 

15 декември 2018 г. Комисията следва 

да представи междинен доклад на 

Европейския парламент и Съвета, въз 

основа на наличните данни. 

Комисията следва впоследствие да 

представя доклади на Европейския 

парламент и на Съвета на всеки две 

години. Първият доклад следва да бъде 

представен до 15 декември 2019 г. В 

своя двугодишен доклад Комисията 

следва по-специално да прецени дали 

РКД има отражение върху 

развитието на цените на дребно и, 

по-специално, върху набора от 

тарифни планове, предлагани на 

пазара на дребно. Това следва да 

включва, от една страна, оценка на 

появата на тарифни планове, които 

включват само национални услуги и 

изключват изцяло роуминг услугите, 

като по този начин се накърнява 

самата цел на РКД, и, от друга 

страна, оценка на всяко намаляване 

на наличността на фиксирани 

тарифни планове, което също така 

би могло да води до загуби за 



 

 

 PE598.567/ 8 

 BG 

потребителите и би накърнило 

целите на цифровия единен пазар. 

Също така, както в Доклада относно 

преглед на пазара на едро на роуминг 

от 15 юни 2016 г., в двугодишните 

доклади на Комисията следва да се 

прави оценка на способността на 

операторите на посетената мрежа 

да възстановяват всичките си 

разходи за предоставяне на 

регулирани роуминг услуги на едро, 

както и въздействието на РКД върху 

планираните инвестиции в мрежова 

инфраструктура. Освен това 

Комисията следва да прави оценка на 

възможностите на местните 

оператори на мрежи да си 

възстановяват разходите за 

предоставяне на регулирани роуминг 

услуги от своите приходи от 

предоставянето на такива услуги, по-

специално въздействието на 

операторите на виртуални мобилни 

мрежи (MVNO), както и оценка на 

степента, до която таксите за 

роуминг на дребно са били разрешени 

от националните регулаторни органи 

по линия на механизма за 

устойчивост. За да може правилно да 

се оцени как пазарите на роуминг ще се 

адаптират към правилата за РКД, следва 

да се съберат достатъчно данни относно 

функционирането на тези пазари след 

прилагането на въпросните правила. 

 

Изменение  12 

Предложение за регламент 

Съображение 22 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(22) С оглед да се оценява развитието 

на конкуренцията на пазарите на 

роуминг в целия Съюз и да се докладва 

редовно относно промените в 

действителните цени за роуминг на едро 

за небалансиран трафик между 

(22) С оглед да се оценява развитието 

на конкуренцията на пазарите на 

роуминг в целия Съюз и да се докладва 

редовно относно промените в 

действителните цени за роуминг на едро 

за небалансиран трафик между 
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доставчиците на роуминг услуги, следва 

да се възложи на ОЕРЕС да събира 

данни от националните регулаторни 

органи относно действителните цени, 

прилагани съответно за балансиран и 

небалансиран трафик. Той следва също 

така да събира данни относно случаи, в 

които страните по договор за роуминг 

на едро са се отказали от прилагането на 

максималните цени за роуминг на едро 

или са въвели мерки на равнище пазар 

на едро, които са насочени към 

предотвратяване на постоянен роуминг 

или неправилно използване или 

злоупотреба с роуминг достъп на едро 

за цели, различни от предоставянето на 

регулирани роуминг услуги на 

клиентите на доставчиците на роуминг 

при периодично пътуване в рамките на 

Съюза. 

доставчиците на роуминг услуги, следва 

да се възложи на ОЕРЕС да събира 

данни от националните регулаторни 

органи относно действителните цени, 

прилагани съответно за балансиран и 

небалансиран трафик. Той следва също 

така да събира данни относно случаи, в 

които страните по договор за роуминг 

на едро са се отказали от прилагането на 

максималните цени за роуминг на едро 

или са въвели мерки на равнище пазар 

на едро, които са насочени към 

предотвратяване на постоянен роуминг 

или неправилно използване или 

злоупотреба с роуминг достъп на едро 

за цели, различни от предоставянето на 

регулирани роуминг услуги на 

клиентите на доставчиците на роуминг 

при периодично пътуване в рамките на 

Съюза. Въз основа на събраните данни 

ОЕРЕС следва да докладва редовно 

относно връзката между цените на 

дребно, таксите на едро и цените на 

едро за национални и роуминг услуги. 

 

Изменение  13 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка -1 (нова) 

Регламент (ЕС) № 5312012 

Член 3 – параграф 2 

 

Текст в сила Изменение 

 (-1)  В член 3 параграф 2 се заменя със 

следния текст: 

„2.  Операторите на мобилни мрежи 

могат да отхвърлят искания за роуминг 

достъп на едро само въз основа на 

обективни критерии.“ 

"2.  Операторите на мобилни мрежи 

могат да отхвърлят искания за роуминг 

достъп на едро само въз основа на 

обективни критерии и след получаване 

на разрешение от своите национални 

регулаторни органи. Националният 

регулаторен орган информира 

Комисията за всяко заявление за 

разрешение и на обективно 

обоснованите причини за това. 

Комисията предоставя информация 

относно такива заявления на 
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разположение на обществеността, 

като това подлежи на задължението 

за поверителност.“ 

 

Изменение  14 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 1 a (нова) 

Регламент (ЕС) № 531/2012 

Член 3 – параграф 6 

 

Текст в сила Изменение 

 (1a) В член 3 параграф 6 се заменя със 

следния текст: 

„6.  Примерната оферта, посочена в 

параграф 5, е достатъчно подробна и 

съдържа всички съставни елементи, 

необходими за роуминг достъп на едро, 

както е определено в параграф 3, като 

включва и описание на предложенията, 

свързани с прекия роуминг достъп на 

едро и с достъпа до препродажба на 

роуминг на едро, както и на свързаните 

с тях условия. Посочената примерна 

оферта може да включва условия за 

предотвратяване на постоянен роуминг 

или неправилно използване или 

злоупотреба с роуминг достъп на едро 

за цели, различни от предоставянето на 

регулирани роуминг услуги на 

клиентите на доставчиците на роуминг 

при периодичното им пътуване в 

рамките на Съюза. При необходимост 

националните регулаторни органи 

налагат промени в примерните оферти с 

цел осигуряване на изпълнението на 

задълженията, предвидени в настоящия 

член.“ 

"6.  Примерната оферта, посочена в 

параграф 5, е достатъчно подробна и 

съдържа всички съставни елементи, 

необходими за роуминг достъп на едро, 

както е определено в параграф 3, като 

включва и описание на предложенията, 

свързани с прекия роуминг достъп на 

едро и с достъпа до препродажба на 

роуминг на едро, както и на свързаните 

с тях условия. Посочената примерна 

оферта може да включва условия за 

предотвратяване на постоянен роуминг 

или неправилно използване или 

злоупотреба с роуминг достъп на едро 

за цели, различни от предоставянето на 

регулирани роуминг услуги на 

клиентите на доставчиците на роуминг 

при периодичното им пътуване в 

рамките на Съюза. При необходимост 

националните регулаторни органи 

налагат промени в примерните оферти с 

цел осигуряване на изпълнението на 

задълженията, предвидени в настоящия 

член. Предприятията, които са 

поискали достъп до роуминг на едро, 

могат да подават жалби до 

съответните национални 

регулаторни органи. Националните 

регулаторни органи трябва приемат 

или отхвърлят тези жалби в срок от 

един месец след тяхното получаване, 

като посочват мотивите за своето 

решение. Националните регулаторни 
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органи уведомяват Комисията за 

такива жалби и съответните 

решения, а Комисията ги предоставя 

на разположение на 

обществеността.“ 

 

Изменение  15 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 2 

Регламент (ЕС) № 531/2012 

Член 7 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Считано от 15 юни 2017 г., 

средната цена на едро, която операторът 

на посетена мрежа може да начисли на 

доставчика на роуминг за 

предоставянето на регулирано роуминг 

повикване, генерирано в тази посетена 

мрежа, включваща, наред с другото, 

разходите по генериране, транзитиране 

и терминиране на повикването, не 

превишава защитната граница от 0,04 

EUR на минута и без да се засяга член 

19, остава 0,04 EUR до 30 юни 2022 г. 

1. Считано от 15 юни 2017 г., 

средната цена на едро, която операторът 

на посетена мрежа може да начисли на 

доставчика на роуминг за 

предоставянето на регулирано роуминг 

повикване, генерирано в тази посетена 

мрежа, включваща, наред с другото, 

разходите по генериране, транзитиране 

и терминиране на повикването, не 

превишава защитната граница от 0,03 

EUR на минута и без да се засяга член 

19, остава 0,03 EUR до 30 юни 2022 г. 

 

Изменение  16 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 4 

Регламент (ЕС) № 531/2012 

Член 12 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Считано от 15 юни 2017 г., 

средната цена на едро, която операторът 

на посетена мрежа може да начисли на 

доставчика на роуминг за регулирани 

услуги за роуминг на данни чрез 

посетената мрежа, не превишава 

защитната граница от 0,0085 EUR за 

мегабайт пренесени данни и без да се 

засяга член 19, остава 0,0085 EUR за 

мегабайт пренесени данни до 30 юни 

1. Считано от 15 юни 2017 г., 

средната цена на едро, която операторът 

на посетена мрежа може да начисли на 

доставчика на роуминг за регулирани 

услуги за роуминг на данни чрез 

посетената мрежа, не превишава 

защитната граница от 2,5 EUR за 

гигабайт пренесени данни. На 1 юли 

2018 г. защитната граница се 

понижава на 3 EUR за гигабайт 
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2022 г. пренесени данни, на 1 юли 2019 г. на 2 
EUR за гигабайт пренесени данни и, 

без да се засягат разпоредбите на член 

19, на 1 юли 2020 г. на 1 EUR за 

гигабайт пренесени данни. Тя остава 1 

EUR за гигабайт пренесени данни до 30 

юни 2022 г. 

 

Изменение  17 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 4 a (нова) 

Регламент (ЕС) № 531/2012 

Член 16 – параграфи 1 и 2 

 

Текст в сила Изменение 

 (4a) В член 16 параграфи 1 и 2 се 

заменят със следния текст: 

„1.  Националните регулаторни органи 

наблюдават и осъществяват надзор за 

спазването на разпоредбите на 

настоящия регламент в рамките на 

своята териториална компетентност. 

"1.  Националните регулаторни органи 

съвместно с ОЕРЕС наблюдават и 

осъществяват надзор за спазването на 

разпоредбите на настоящия регламент в 

рамките на своята съответна 

териториална компетентност. 

„Националните регулаторни органи 

осъществяват стриктно наблюдение и 

надзор на доставчиците на роуминг, 

които се възползват от член 6б, член 6в 

и член 6д, параграф 3. 

Националните регулаторни органи 

осъществяват стриктно наблюдение и 

надзор на доставчиците на роуминг, 

които се възползват от член 6б, член 6в 

и член 6д, параграф 3. 

2.  Националните регулаторни органи 

предоставят публично актуална 

информация за прилагането на 

настоящия регламент, и по-специално 

на членове 6а, 6б, 6в, 6д, 7, 9 и 12, по 

начин, който позволява на 

заинтересованите лица да получат лесен 

достъп до нея.“ 

2.  Националните регулаторни органи 

съвместно с ОЕРЕС предоставят 

публично актуална информация за 

прилагането на настоящия регламент, и 

по-специално на членове 6а, 6б, 6в, 6д, 

7, 9 и 12, по начин, който позволява на 

заинтересованите лица да получат лесен 

достъп до нея.“ 

 

Изменение  18 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 5 

Регламент (ЕС) № 531/2012 

Член 17 – параграф 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(5) В член 17, параграф 1 се добавя 

следната алинея: 

(5) В член 17 параграф 1 се заменя 

със следния текст: 

"1.  Споровете между предприятия, 

предоставящи електронни съобщителни 

мрежи или услуги в държава-членка, 

във връзка със задълженията, 

предвидени в настоящия регламент, се 

уреждат съгласно процедурите за 

решаване на спорове, установени в 

членове 20 и 21 от Рамковата директива. 

"1.  Споровете между предприятия, 

предоставящи електронни съобщителни 

мрежи или услуги в държава-членка, 

във връзка със задълженията, 

предвидени в настоящия регламент, се 

уреждат съгласно процедурите за 

решаване на спорове, установени в 

членове 20 и 21 от Рамковата директива. 

Споровете между операторите на 

посетените мрежи и други оператори 

относно цените, прилагани за ресурсите, 

необходими за предоставянето на 

регулирани роуминг услуги на едро, 

могат да бъдат отнесени към 

компетентния национален регулаторен 

орган или органи в съответствие с член 

20 или 21 от Рамковата директива. В 

такъв случай компетентният национален 

регулаторен орган или органи се 

консултира(т) с ОЕРЕС относно 

действията, което следва да бъдат 

предприети в съответствие с 

разпоредбите на Рамковата директива, 

на специфичните директиви или на 

настоящия регламент за разрешаване на 

спора, и изчаква становището на 

ОЕРЕС, преди да предприеме действия 

за разрешаване на спора. “ 

Споровете между операторите на 

посетените мрежи и други оператори 

относно: 

 а)  цените, прилагани за ресурсите, 

необходими за предоставянето на 

регулирани роуминг услуги на едро; 

 б)  случаи на нелоялна конкуренция, 

състоящи се по същество от оферта 

от страна на външен за местния 

пазар оператор, основаваща се на 

постоянен роуминг, 

 могат да бъдат отнасяни към 

компетентния национален регулаторен 

орган или органи в съответствие с член 

20 или 21 от Рамковата директива. В 

такъв случай компетентният национален 

регулаторен орган или органи се 
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консултира(т) с ОЕРЕС относно 

действията, което следва да бъдат 

предприети в съответствие с 

разпоредбите на Рамковата директива, 

на специфичните директиви или на 

настоящия регламент за разрешаване на 

спора, и изчаква становището на 

ОЕРЕС, преди да предприеме действия 

за разрешаване на спора. 

 Ако спорът попада в обхвата на буква 

б), ОЕРЕС, по своя преценка, прави 

обща оценка върху значителен период 

от време на всички фактически 

елементи, характеризиращи 

дейностите, извършвани от външния 

за местния пазар оператор в 

държавата членка, в която е 

установен, и на пропорционална и 

сравнителна основа в посетената 

държава членка. Тези елементи могат 

да включват: 

 а)  мястото, където се намират 

регистрираният офис и 

администрацията на оператора или 

където операторът има служебни 

помещения, плаща данъци и прави 

социалноосигурителни вноски; 

 б)  законодателството, което се 

прилага към договорите, сключени 

между оператора и неговите 

служители, от една страна, и между 

оператора и неговите клиенти, от 

друга; 

 в)  мястото, където операторът 

извършва значителна част от своята 

стопанска дейност и където работи 

неговият административен персонал; 

 г)  направените инвестиции, броят 

на изпълнените договори и/или 

частта от оборота, осъществен в 

държавата членка по установяване и 

в посетената държава членка.“ 
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Изменение  19 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 6 – буква а 

Регламент (ЕС) № 531/2012 

Член 19 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а)  в параграф 3 първото изречение 

се заменя със следното: 

а)  параграф 3 се заменя със следното: 

„3. Освен това Комисията представя на 

Европейския парламент и на Съвета 

доклад на всеки две години след 15 юни 

2017 г. Всеки доклад включва, наред с 

другото, оценка на: 

„3. Освен това Комисията представя 

междинен доклад за изпълнението на 

премахването на надценките на 

дребно за роуминг пред Европейския 

парламент и Съвета до 15 декември 

2018 г. Освен това и след провеждане 

на консултации с ОЕРЕС Комисията 

представя на Европейския парламент и 

на Съвета доклад до 15 декември 2019 г. 

и на всеки две години след това, 

придружен, ако е уместно, от 

законодателно предложение за 

изменение на цените на едро за 

регулирани роуминг услуги, определени 

в настоящия регламент. Тези 

двугодишни доклади включват, наред с 

другото, оценка на: 

а)  наличието и качеството на 

услугите, включително услугите, които 

представляват алтернатива на 

регулираните услуги на дребно за 

роуминг на гласови услуги, SMS и 

данни, по-специално с оглед на 

технологичното развитие; 

а)  наличието и качеството на 

услугите, включително услугите, които 

представляват алтернатива на 

регулираните услуги на дребно за 

роуминг на гласови услуги, SMS и 

данни, по-специално с оглед на 

технологичното развитие; 

б)  степента на конкуренция както на 

пазарите на роуминг на дребно, така и 

на едро, и по-специално конкурентното 

положение на малки, независими или 

нови оператори на пазара, включително 

влиянието на търговските споразумения 

върху конкуренцията и степента на 

взаимно свързване между операторите; 

б)  степента на конкуренция както на 

пазарите на роуминг на дребно, така и 

на едро, и по-специално конкурентното 

положение на малки, независими или 

нови оператори на пазара и на 

операторите на виртуални мобилни 

мрежи (MVNO), включително 

влиянието на търговските споразумения 

върху конкуренцията и степента на 

взаимно свързване между операторите; 

в)  степента, до която въвеждането на 

структурните мерки, предвидени в 

членове 3 и 4, е дало резултати за 

в)  степента, до която въвеждането на 

структурните мерки, предвидени в 

членове 3 и 4, е дало резултати за 
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развитието на конкуренцията на 

вътрешния пазар на регулирани роуминг 

услуги.“ 

развитието на конкуренцията на 

вътрешния пазар на регулирани роуминг 

услуги. 

 ва)  развитието на цените на 

дребно, спектъра от тарифни 

планове, предлагани на клиентите, 

включително появата на тарифни 

планове, ограничени единствено до 

национални услуги, и всяко 

намаляване на наличността на 

фиксираните тарифни планове; 

 вб)  промените в моделите за 

използване на данни от страна на 

потребителите; 

 вв)  способността на местните 

оператори на мрежи да поддържат 

своя национален ценови модел и да 

възстановяват разходите си за 

предоставяне на регулирани роуминг 

услуги от своите приходи от 

предоставянето на такива услуги, 

както и до каква степен са били 

разрешавани извънредни надценки за 

роуминг на дребно съгласно член 6в; 

 вг)  способността на операторите 

на посетените мрежи да 

възстановяват ефективно 

направените от тях разходи за 

предоставяне на регулирани роуминг 

услуги на едро; 

 вд)  въздействието на РКД върху 

планираните инвестиции в мрежова 

инфраструктура от операторите; 

 ве)  въздействието на Регламент за 

изпълнение на Комисията (ЕС) № 

.../...1a по отношение на защитата на 

потребителите и по-специално във 

връзка с уреждането на спорове 

между операторите, прилагащи 

политика на справедливо ползване, и 

клиентите на роуминг услуги, като 

например дали на клиентите на 

роуминг услуги е предоставено 

достатъчно време за оспорване, без 

те да се оказват санкционирани в 

този процес; 
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 вж)  ползването на обективни 

показатели и по-специално 

тълкуването от страна на 

операторите и националните 

регулаторни органи на 

терминологията, използвана в 

Регламент за изпълнение (ЕС) №…/... 

на Комисията, като например 

„неправилно използване“ и 

„периодично пътуване“, с цел 

недопускане на несъответствия 

между държавите членки при 

прилагането; 

 

 _____________________ 

 1a  Регламент за изпълнение (ЕС) 

…/... на Комисията от ... за 

определяне на подробни правила 

относно прилагането на политиката 

на справедливо ползване и относно 

методология за оценяване на 

устойчивостта на премахването на 

надценките на дребно за роуминг и 

относно заявлението, което се подава 

от доставчик на роуминг за целите на 

тази оценка (ОВ L ..., ..., стр. ...). „  

 

Изменение  20 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 6 – буква б 

Регламент (ЕС) № 531/2012 

Член 19 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б)  в параграф 4, първа алинея, 

първото изречение се заменя със 

следното: 

б)  параграф 4 се заменя със следното: 

„4.  С цел да се оценява развитието на 

конкуренцията на пазарите на роуминг 

услугите в рамките на Съюза, ОЕРЕС 

редовно събира данни от националните 

регулаторни органи за изменението на 

цените на едро и дребно на регулирани 

гласови услуги, SMS и услуги за 

роуминг на данни, включително цени на 

„4.  С цел да се оценява развитието на 

конкуренцията на пазарите на роуминг 

услугите в рамките на Съюза, ОЕРЕС 

редовно събира и прави публично 

достъпни данни от националните 

регулаторни органи за изменението на 

цените на едро и дребно на регулирани 

гласови услуги, SMS и услуги за 
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едро, прилагани съответно за 

балансиран и небалансиран трафик за 

роуминг. Той събира също така данни 

относно договори за роуминг на едро, 

по които не се прилагат максималните 

цени за роуминг на едро, предвидени в 

членове 7, 9 или 12, и относно 

изпълнението на договорни мерки на 

равнище пазар на едро, които са 

насочени към предотвратяване на 

постоянен роуминг или неправилно 

използване или злоупотреба с роуминг 

достъп на едро за цели, различни от 

предоставянето на регулирани роуминг 

услуги на клиентите на доставчиците на 

роуминг при периодично пътуване в 

рамките на Съюза. 

роуминг на данни, включително цени на 

едро, прилагани съответно за 

балансиран и небалансиран трафик за 

роуминг. Той събира също така данни 

относно договори за роуминг на едро, 

по които не се прилагат максималните 

цени за роуминг на едро, предвидени в 

членове 7, 9 или 12, и относно 

изпълнението на договорни мерки на 

равнище пазар на едро, които са 

насочени към предотвратяване на 

постоянен роуминг или неправилно 

използване или злоупотреба с роуминг 

достъп на едро за цели, различни от 

предоставянето на регулирани роуминг 

услуги на клиентите на доставчиците на 

роуминг при периодично пътуване в 

рамките на Съюза. 

Тези данни се съобщават на Комисията 

най-малко два пъти годишно. 

Комисията ги оповестява публично.“ 

Тези данни се съобщават на Комисията 

най-малко на всеки три месеца. 

Комисията ги оповестява публично. 

Въз основа на събраните данни ОЕРЕС 

докладва редовно и относно развитието 

на моделите на ценообразуване и 

потребление в държавите членки по 

отношение както на вътрешните услуги, 

така и на роуминг услугите и развитието 

на действителните цени на едро за 

роуминг за небалансиран трафик между 

доставчиците на роуминг. 

Въз основа на събраните данни ОЕРЕС 

докладва редовно и относно развитието 

на моделите на ценообразуване и 

потребление в държавите членки по 

отношение както на вътрешните услуги, 

така и на роуминг услугите и развитието 

на действителните цени на едро за 

роуминг за небалансиран трафик между 

доставчиците на роуминг, както и 

относно връзката между цените на 

едро и цените на дребно, разходите на 

едро и цените на едро за национални и 

роуминг услуги. ОЕРЕС оценява в 

каква степен тези елементи са 

свързани помежду си, като се има 

предвид, че цената на дребно трябва 

да бъде равна или по-висока от 

цената на едро, която, от своя 

страна, е равна или по-висока от 

разходите на едро. ОЕРЕС предоставя 

тези доклади на разположение на 

обществеността. 

ОЕРЕС също така ежегодно събира от 

националните регулаторни органи 

информация относно прозрачността и 

сравнимостта на различните тарифи, 

предлагани от операторите на техните 

ОЕРЕС също така ежегодно събира от 

националните регулаторни органи 

информация относно прозрачността и 

сравнимостта на различните тарифи, 

предлагани от операторите на техните 
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клиенти. Комисията оповестява 

публично тези данни и констатации.“ 

клиенти. Комисията оповестява 

публично тези данни и констатации.“ 

 

 


