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КРАТКА ОБОСНОВКА

1. Background

About 147 million European Union citizens (37 million tourists and 110 million business 
customers)1 are at present affected by the extremely high charges for international roaming by 
mobile telephony, that is, the opportunity to make or merely receive mobile phone calls 
abroad.

Such calls are made possible through international roaming agreements between the operator 
who has the relationship with the customer, and the foreign operator to whose network the 
customer gains access.

Consumer associations, national regulatory authorities and most political leaders agree that 
the charge for roaming services has not fallen as a result of the dynamic effect of competition 
between telephone service operators, although the phenomenon has been shown to apply to 
national mobile communications. Instead roaming rates have remained unjustifiably high, 
lacking in transparency and suspiciously similar between the various operators working in a 
given Member State.

In view of the obvious unwillingness of telephone service providers to reduce their roaming 
rates, in spite of warnings voiced for several years at national and European level, and most 
recently by Parliament itself in its Resolution of December 2005, the Commission put forward 
the present proposal for a regulation in July last year.

2. Main points of the Commission proposal

A. Regulation of wholesale charges

The proposal sets price limits for wholesale charges. For local calls made within the country 
visited the wholesale price limit is equal to twice the Community average mobile termination 
rate. For international calls, made by customers to their country of origin or another 
Community Member State, the wholesale price limit is equal to three times the Community 
average mobile termination rate.

B. Regulation of retail charges

The price limit for the supply of retail roaming is 130 % of the limit applied to wholesale 
charges. For received calls, this threshold applies until the entry into force of the new 
regulation. But for outward calls the retail charge limits will enter into force automatically 
after six months.

C. Transparency of retail prices

The proposal also encourages price transparency by introducing the requirement on mobile 

  
1 Commission impact assessment in SEC (2006) 925, p. 19.
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telephony service providers to give their subscribers personalised information on roaming 
charges on request and free of charge, by Short Message Service (SMS) or orally.

3. The proposals

The draftsman is bound to admit to some perplexity at this anomalous proposal for a 
regulation. He is firmly convinced that the highly acceptable aim of reducing the price of a 
product should be pursued through healthy competition between market forces rather than by 
means of a dirigiste intervention for regulating prices directly.

While bearing these reservations of principle in mind, he does recognise that the normal rules 
of competition have not worked in the case of this particular service of mobile telephony.

In view of the specific nature of international roaming markets and the cross-border nature of 
such services, the inadequacy of the current legislative framework, the inability of national 
regulators to intervene effectively, and the fact that in this case wholesale providers are 
situated in Member States different from the one in which consumers use their services, he 
agrees with the Commission on the urgent need to intervene by taking exceptional measures.

So within the framework laid down by the Commission, it seems appropriate to propose a few 
specific amendments, concerning:

A. Retail charges
The draftsman considers that the 130 % margin proposed by the Commission is excessively 
low. This threshold, which should cover both retail costs and profits, is likely to result in 
excessive pressure on the very aim of encouraging competition and diversity of supply. Prices 
are likely to end up uniformly positioned at the proposed upper limit and this could well have 
an adverse effect on small operators who are not aligned with the major European groups or 
partnerships, eliminating an incentive to competition, and more generally on the flexibility of 
charges. It is therefore proposed to set an upper retail price limit of 150 % of the proposed 
wholesale value.

B. Transparency
It is important to encourage transparency in retail prices by introducing the automatic 
requirement on mobile telephony service providers to supply subscribers with information on 
roaming charges when they cross the frontier.

C. A future legal framework for SMS and multimedia message services (MMS)
Finally, it is proposed to include SNS and MMS in the forthcoming review of the legal 
framework for electronic communications; these services are at present excluded from the 
proposal but are the subject of real tariff abuses.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по икономически и парични въпроси приканва водещата комисия по 
промишленост, изследвания и енергетика да включи в доклада си следните изменения:
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Текст, предложен от Комисията1 Изменения, внесени от Парламента

Изменение 1
СЪОБРАЖЕНИЕ 14

14) Целесъобразно е да се използва общ 
механизъм, наречен "подход на 
европейския вътрешен пазар", за да се 
гарантира, че при пътуване в рамките на 
Общността потребителите на обществени 
мобилни телефонни мрежи не заплащат 
прекомерни цени за услуги по 
международния гласов роуминг, когато 
осъществяват или получават гласови 
повиквания, като по този начин се 
постигне висока степен на защита на 
потребителите и същевременно се запази 
конкуренцията между операторите на 
мобилни мрежи. Предвид трансграничния 
характер на разглежданите услуги, е 
необходим общ механизъм, така че 
операторите на мобилни мрежи да трябва 
да спазват една последователна 
нормативна уредба, основаваща се на 
обективно установени критерии.

14) Целесъобразно е да се използва общ 
механизъм, наречен "подход на 
европейския вътрешен пазар", за да се 
гарантира, че при пътуване в рамките на 
Общността потребителите на обществени 
мобилни телефонни мрежи не заплащат 
прекомерни цени за услуги по 
международния гласов роуминг и услуги 
за пренос на данни, когато осъществяват 
или получават гласови повиквания, или 
използват услуги за пренос на данни
като по този начин се постигне висока 
степен на защита на потребителите и 
същевременно се запази конкуренцията 
между операторите на мобилни мрежи. 
Предвид трансграничния характер на 
разглежданите услуги, е необходим общ 
механизъм, така че операторите на 
мобилни мрежи да трябва да спазват една 
последователна нормативна уредба, 
основаваща се на обективно установени 
критерии. За осигуряване на ефективна 
конкуренция на пазара на дребно и 
гарантиране, че всички оператори на 
мобилни мрежи в Общността са 
способни да се конкурират ефективно, 
операторите на мобилни мрежи са 
задължени при поискване да 
предоставят услуги по международен 
роуминг на едро на всички други 
оператори, разположени в 
Общността.

Обосновка

In order to compete effectively mobile operators should be obliged to provide wholesale 
international roaming services to all other operators. This will ensure no operator is excluded 
from access to wholesale roaming services.

  
1 Все още непубликуван в ОВ.



PE 382.555v03-00 6/18 AD\658570BG.doc

BG

Изменение 2
СЪОБРАЖЕНИЕ 15

15) Определянето на равнище на 
Общността на максимални тарифи на 
минута както при цените на дребно, така 
и при цените на едро, е най-ефективният 
и съразмерен механизъм за регулиране на 
равнището на цените за осъществяване на 
повиквания чрез международен роуминг 
в съответствие с гореизложените 
съображения.

15) Определянето на равнище на 
Общността на максимални тарифи на 
минута както при цените на дребно, така 
и при цените на едро, е най-ефективният 
и съразмерен механизъм за регулиране на 
равнището на цените за осъществяване на 
гласови повиквания чрез международен 
роуминг в съответствие с гореизложените 
съображения. По отношение на услуги 
за пренос на данни, с оглед темпа на 
технологичните промени и 
нарастващата роля на кратките 
текстови съобщения (SMS) и 
мултимедийните съобщения (MMS), 
националните регулаторни органи и 
Комисията упражняват надзор над 
цените на дребно и на дребно на 
преноса на информация, включително 
тарифите за SMS и MMS, и ги 
включват в бъдещия преглед на 
законодателната рамка при 
положение, че цените не спаднат.

Изменение 3
СЪОБРАЖЕНИЕ 26

26) За да се повиши прозрачността на 
цените на дребно за осъществяване и 
приемане на повиквания чрез роуминг в 
рамките на Общността, и за да се 
улесняват потребителите на роуминг при 
вземането на решения относно 
използването на клетъчните им телефони, 
докато се намират в чужбина, 
доставчиците на телефонни услуги чрез 
мобилни мрежи следва да предоставят на 
клиентите си, ползващи роуминг, 
възможност лесно да получават, при 
поискване и безплатно, информация за 
приложимите тарифи за роуминг в 
съответните посещавани държави-
членки. От съображения за прозрачност,
доставчиците трябва да предоставят също 

26) За да се повиши прозрачността на 
цените на дребно за осъществяване и 
приемане на повиквания чрез роуминг в 
рамките на Общността, и за да се 
улесняват потребителите на роуминг при 
вземането на решения относно 
използването на клетъчните им телефони, 
докато се намират в чужбина, 
доставчиците на телефонни услуги чрез 
мобилни мрежи следва да предоставят на 
клиентите си, ползващи роуминг, 
възможност лесно да получават 
безплатно, информация за
съществуването на споразумения за 
управление между доставчика в 
страната на произход и доставчика на 
посещаваната мрежа и приложимите 
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информация за тарифите за роуминг в 
момента на подписване на договор за 
абонамент, а след това периодично да 
предоставят на абонатите си 
актуализирана информация за тези 
тарифи, както и в случай на значителни 
промени.

тарифи за роуминг в съответните 
посещавани държави-членки. 
Информацията включва тарифите за 
извършване и приемане на повиквания в 
съответната държава-членка. От 
съображения за прозрачност,
доставчиците трябва да предоставят също 
информация за тарифите за роуминг в 
момента на подписване на договор за 
абонамент, а след това периодично да 
предоставят на абонатите си 
актуализирана информация за тези 
тарифи, както и в случай на значителни 
промени.

Изменение 4
СЪОБРАЖЕНИЕ 27

27) Националните регулаторни органи, 
които са натоварени с изпълнението на 
функциите, предвидени в нормативната 
уредба от 2002 г. за електронните 
съобщения, следва да разполагат с 
необходимите правомощия за надзор и 
осигуряване на спазването на 
предвидените в настоящия регламент 
задължения в рамките на тяхната 
териториална компетентност. Те следва 
да следят и развитието на тарифите за 
гласови услуги и за услуги за пренос на 
данни за потребителите, ползващи 
роуминг чрез мобилни мрежи при 
пътуване в рамките на Общността, 
особено по отношение на специфичните 
разходи, свързани с повиквания чрез 
роуминг, осъществявани в най-
отдалечените региони на Общността, и 
необходимостта да се гарантира, че тези 
разходи могат в достатъчна степен да се 
възстановяват на пазара на едро. Те 
следва да осигуряват на потребителите на 
мобилни мрежи актуална информация за 
прилагането на настоящия регламент. 

27) Националните регулаторни органи, 
които са натоварени с изпълнението на 
функциите, предвидени в нормативната 
уредба от 2002 г. за електронните 
съобщения, следва да разполагат с 
необходимите правомощия за надзор и 
осигуряване на спазването на 
предвидените в настоящия регламент 
задължения в рамките на тяхната 
териториална компетентност. Те следва 
да следят и развитието на тарифите за 
гласови услуги и за услуги за пренос на 
данни за потребителите, ползващи 
роуминг чрез мобилни мрежи при
пътуване в рамките на Общността, 
особено по отношение на специфичните 
разходи, свързани с повиквания чрез 
роуминг, осъществявани в най-
отдалечените региони на Общността, и 
необходимостта да се гарантира, че тези 
разходи могат в достатъчна степен да се 
възстановяват на пазара на едро. 
Националните регулаторни органи 
следва, на всеки шест месеца, считано 
от датата на влизане в сила на 
настоящия регламент, да съобщават 
на Комисията резултатите от това 
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наблюдение. Те следва също да 
осигуряват на потребителите на мобилни 
мрежи актуална информация за 
прилагането на настоящия регламент. 

Изменение 5
СЪОБРАЖЕНИЕ 31

31) Настоящият регламент следва да се 
преразгледа не по-късно от две години 
след влизането му сила, за да се 
гарантира, че същият продължава да е 
необходим и целесъобразен предвид 
преобладаващите към момента условия 
на пазара на електронни съобщения. 

31) Настоящият регламент има за цел да 
коригира ситуацията на недостатъчно 
добро функциониране на пазара чрез 
въвеждане на мерки, които незабавно 
възвръщат ефективната конкуренция, 
осигуряваща ползи за потребителите. 
Предназначението му не е с постоянен 
характер и поради това той следва да се 
преразгледа не по-късно от две години 
след влизането му сила, за да се 
гарантира, че правна намеса за 
регулиране на тарифите на едро и на 
дребно продължава да е необходима и
целесъобразна предвид преобладаващите 
към момента условия на пазара на 
електронни съобщения и за да се прецени 
дали регламентът следва да бъде 
отменен или временно заместен от по-
малко рестриктивна мярка.

Изменение 6
СЪОБРАЖЕНИЕ 31 A (ново)

31a) Приложението на настоящия 
регламент по отношение на България и 
Румъния следва да бъде отложено в 
очакване на резултатите от 
специфична оценка за въздействието 
му, която Комисията ще предприеме 
във връзка с тези държави-членки. При 
всички положения, прилагането на 
всякаква горна граница за тарифите на 
едро и на дребно на услугата роуминг 
следва да се извършва постепенно с 
въвеждането на преходен период за 
България и Румъния.
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Обосновка

The markets in Bulgaria and Romania are relatively immature and need vital investments in 
network improvements. It is thus essential to have a specific impact analysis on those two new 
member states before implementing the Roaming Regulation.

Изменение 7
ЧЛЕН1, ПАРАГРАФ -1 (нов)

-1. Настоящият регламент създава 
правила за увеличаване на 
прозрачността на ценообразуването и 
подобряване предоставянето на ценова 
информация за потребителите 
относно услугите по международен 
роуминг. 

Обосновка

The purposes of the regulation should include that of laying down rules to increase price 
transparency and improve the provision of information to consumers of international roaming 
services.

Изменение 8
ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 2, БУКВИ (Д A) И (Д Б) (нови)

еа)"нов потребител, ползващ услугата 
роуминг" е потребител по буква е), 
който, след влизането в сила на 
задълженията по член 4, (i) за първи 
път сключва договор с доставчик в 
страната на произход, (ii) сключва 
договор с нов доставчик в страната на 
произход или (iii) закупува предплатена 
SIM карта;
дб) "съществуващ потребител, 
ползващ услугата роуминг" е 
потребител на услугата роуминг по 
буква д), който не попада в 
приложното поле на определението по 
буква да) или нов потребител на 
услугата роуминг, който се е отказал 
от тарифата за защита на 
потребителите по член 4.
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Обосновка

The amendment introduces definitions of ‘new roaming customers’ and ‘existing roaming 
customers’, consistently with tabled amendments. 

Изменение 9
ЧЛЕН 3, ЗАГЛАВИЕ

Тарифи на едро за осъществяване на 
регулирани повиквания чрез роуминг

Тарифи на едро за регулирани 
повиквания чрез роуминг

Обосновка

The separate cap for local and other calls will cause big confusion. Therefore a single higher 
cap equal to the average mobile termination rate published pursuant to Article 10(3) 
multiplied by a factor of 3.0 would be more adequate.

Изменение 10
ЧЛЕН 4

Тарифи на дребно за осъществяване на
регулирани повиквания чрез роуминг

Тарифи на дребно за регулирани 
повиквания чрез роуминг

Съобразно разпоредбите на член 5, 
общата тарифа на дребно, без ДДС, 
която доставчик в страната на произход 
може да определя за абонатите си, 
ползващи услугата роуминг, за доставка 
на регулирано повикване чрез роуминг, 
не може да превишава 130% от 
приложимата максимална тарифа на едро 
за това повикване, определена в 
съответствие с приложение I. Тарифните 
предели, определени в настоящия член, 
включват всички постоянни елементи, 
свързани с доставката на регулирани 
повиквания чрез роуминг, като например 
разходи за активиране на абонатен номер 
или такси за абонамент. 

Съобразно разпоредбите на член 5, 
средната тарифа на дребно, без ДДС, 
която доставчик в страната на произход 
може да определя за абонатите си, 
ползващи услугата роуминг, за 
извършване и приемане на регулирано 
повикване чрез роуминг, не може да 
превишава 150% от приложимата 
максимална тарифа на едро за това 
повикване, определена в съответствие с 
приложение I. Тарифните предели,
определени в настоящия член, включват 
всички постоянни елементи, свързани с 
доставката на регулирани повиквания 
чрез роуминг, като например разходи за 
активиране на абонатен номер или такси 
за абонамент. 

Обосновка

The proposed upper limits on retail prices of call charges are too low and leave no space for 
creative competition amongst different types of operators and services. Therefore it is 
necessary to set a single and higher average retail cap in combination with maximum price 
caps for individual calls, in order to allow more flexibility for the operators and thus better 
services for the consumers. 
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Изменение 11
ЧЛЕН 4 A (нов)

Член 4а
Тарифа за защита на потребителите

1. Доставчиците в страната на 
произход се задължават да 
предоставят ясно и прозрачно на 
всички потребители на услугата 
роуминг тарифа за защита на 
потребителите, отговаряща на 
изискваинята на параграф 2.
2. Тарифата на дребно на минута (без 
ДДС), която доставчик в страната на 
произход може да определя за 
потребителите си, ползващи услугата 
роуминг, за доставка на гласови 
повиквания чрез роуминг не може да 
надхвърля 0,50 Евро на минута за 
извършено повикване и 0,25 евро на 
минута за прието повикване. 
3. Досегашни потребители на услугата 
роуминг имат възможност да 
преминат към тарифата за защита на 
потребителите. Преминаването е 
безплатно и не е обвързано с условия 
или ограничения относно 
съществуващи елементи на 
абонамента.
4. Тарифата за защита на 
потребителите следва да се предлага 
автоматично на новите потребители 
на услугата роуминг, които сключват 
абонамент, освен ако по собствена воля 
не изберат друга тарифа. В случай, че 
нов потребител на услугата роуминг по 
собствена воля избере друга тарифа, 
той следва да има възможността да се 
върне към тарифата за закрила на 
потребителите в период не по-дълъг 
от шест месеца, като същевременно 
запазва другите елементи от 
абонамента.
5. Пределните тарифи, определени в 
настоящия член, включват всички 
постоянни елементи, свързани с 
доставката на регулирани повиквания 
чрез роуминг, като например разходи за 
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активиране на абонатен номер или 
такси за абонамент.

Изменение 12
ЧЛЕН 6

Член 6 заличава се
Тарифи на дребно за приемане на 

повиквания чрез роуминг в рамките на 
Общността

Общата тарифа на дребно, без ДДС, 
която доставчик в страната на 
произход може да определя за приемане 
на гласови телефонни повиквания от 
абонат, ползващ услугата роуминг по 
посещавана мрежа, не превишава 130% 
от публикуваната съгласно член 10, 
параграф 3 средна тарифа на минута 
за завършване на повиквания по 
мобилна мрежа. Пределните тарифи, 
определени в настоящия член, 
включват всички постоянни елементи, 
свързани с доставката на регулирани 
повиквания чрез роуминг, като 
еднократни такси или такси за 
абонамент.

Изменение 13
ЧЛЕН 7, ПАРАГРАФ 1

1. Всеки доставчик в страната на 
произход предоставя, при поискване от 
неговите абонати, ползващи услугата 
роуминг, индивидуализирана информация 
за тарифите на дребно, които се прилагат 
за осъществяването и приемането от тези 
абонати на повиквания в посещаваната 
държава-членка.

1. Всеки доставчик в страната на 
произход предоставя автоматично на 
своите абонати, ползващи услугата 
роуминг, индивидуализирана информация 
за тарифите на дребно и 
съществуването на специфични
споразумения за управление с други 
доставчици на телефонни услуги чрез 
мобилни мрежи, които се прилагат за 
осъществяването и приемането от тези 
абонати на повиквания в посещаваната 
държава-членка. 

Обосновка

To improve transparency and competition, the customer should be informed about retail 
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charges and the existence of steering agreements between the home provider and the 
providers of visited networks in order to make a choice based on a complete information.

Изменение 14
ЧЛЕН 7, ПАРАГРАФ 2

2. Абонатът може да избира дали да 
отправи такова искане чрез гласово 
повикване по мобилната мрежа или чрез 
изпращане на SMS (услуга "кратко 
съобщение"), и в двата случая до номер, 
определен за целта от доставчика в 
страната на произход, както и може 
да избира дали да получи 
информацията по време на въпросното 
повикване или чрез SMS (в последния 
случай, в най-кратък срок).

2. Абонатът на услугата роуминг следва 
да получава информацията по 
параграф 1 чрез гласово повикване по 
мобилната мрежа или чрез изпращане на 
SMS. Всички доставчици на телефонни 
услуги чрез мобилни мрежи, действащи 
в посещаваната страна, които имат 
споразумения за управление с 
доставчика в страната на произход, 
следва да предоставят тази 
информация в рамките на един час след 
влизането на потребителя в 
посещаваната държава-членка.

Изменение 15
ЧЛЕН 7, ПАРАГРАФ 3 А (нов)

3a. Потребителят може по всяко 
време да изиска прекратяването на 
горепосочената безплатна услуга.

Обосновка

To avoid unwanted messages being sent, particularly for transborder customers, there should 
be an opportunity to opt for a voluntary ‘pull system’ at any time.

Изменение 16
ЧЛЕН 8, ПАРАГРАФ 1 А

1a. Националните регулаторни органи 
предоставят на обществеността 
актуализирана информация за 
прилагането на настоящия регламент, 
и по-специално членове 3,4 и 4а, по 
начин, който позволява на 
заинтересованите страни да получат 
лесен достъп до информацията.
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Justification

The results of the monitoring and supervising procedure, as set in paragraph 1 of this Article, 
should be transparent and public, so as to enable interested parties and consumers to be well 
informed.

Изменение 17
ЧЛЕН 8, ПАРАГРАФ 6

6. Националните регулаторни органи 
следят развитието на цените на едро и 
дребно за доставка на гласови услуги и 
услуги по пренос на данни, 
включително SMS и MMS, на абонати, 
ползващи услугата роуминг, и по-
специално в най-отдалечените региони на 
Общността, и при поискване, съобщават 
на Комисията резултатите от 
извършеното наблюдение .

6. Националните регулаторни органи 
следят развитието на цените на едро и 
дребно за доставка на гласови услуги и 
услуги по пренос на данни, включително 
SMS и MMS, на абонати, ползващи 
услугата роуминг, и по-специално в най-
отдалечените региони на Общността, и 
съобщават на Комисията резултатите от 
извършеното наблюдение на всеки шест 
месеца, считано от датата на влизане 
в сила на настоящия регламент.

Justification

In order to ensure a quick passage for this regulation data roaming should not be directly 
included in this regulation. However, it remains important that the national regulators and 
the Commission monitor the roaming costs in this field, assess the results and bring forward 
corresponding regulation should it be deemed necessary. The appropriate place for this is in 
the ‘Review’ Article 12 – see other amendments.

Изменение 18
ЧЛЕН 10, ПАРАГРАФ 5

5. Предприятията, за които се отнасят 
изискванията, определени в настоящия 
регламент, гарантират, че евентуалните 
промени в тарифите им, които са 
необходими за осигуряване на 
съответствие с разпоредбите на членове 
3, 4 и 6, влизат в сила в двумесечен срок 
от всяко публикуване в съответствие с 
разпоредбите на предходните параграфи 
на настоящия член.

5. Предприятията, за които се отнасят 
изискванията, определени в настоящия 
регламент, гарантират, че евентуалните 
промени в тарифите им, които са 
необходими за осигуряване на 
съответствие с разпоредбите на членове 3 
и 4, влизат в сила в двумесечен срок от 
всяко публикуване в съответствие с 
разпоредбите на предходните параграфи 
на настоящия член.

Обосновка

The proposed upper limits on retail prices of call charges are too low and leave no space for 
creative competition amongst different types of operators and services. Therefore it is 
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necessary to set a single and higher average retail cap in combination with maximum price 
caps for individual calls, in order to allow more flexibility for the operators and thus better 
services for the consumers.

Изменение 19
ЧЛЕН 11 А (нов)

Член 11а
Услуги за пренос на данни

1. Националните регулаторни органи 
извършват надзор на развитието на 
тарифите на едро и на дребно за 
доставянето на потребителите на 
услугата роуминг на пренос на данни, 
SMS и MMS, включително събиране на 
информация относно средните тарифи 
на международния роуминг, 
начислявани от операторите на 
мобилни мрежи в Общността, и 
съобщават резултатите от въпросния 
надзор на Комисията 12 месеца след 
влизането в сила на настоящия
регламент и впоследствие, при 
поискване.
2. Въз основа анализа на информацията 
по параграф 2, Комисията следва да 
предостави на Европейския парламент 
и на Съвета анализ на тарифите на 
едро на международния роуминг в 
Общността не по-късно от 18 месеца 
след влизането в сила на настоящия 
регламент. Ако след влизането в сила 
на настоящия регламент тарифите за 
пренос на данни чрез международен 
роуминг не са намалели до нива, 
съизмерни с гласовия роуминг, 
Комисията преценява необходимостта 
от регламент за намаляване на 
тарифите на едро за доставка на 
услуги по пренос на данни за 
потребителите на услугата роуминг и, 
по целесъобразност, предлага подходящ 
регламент в този смисъл.

Обосновка

In order to ensure a quick passage for this regulation data roaming should not be directly 
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included in this regulation. However, it remains important that the national regulators and 
the Commission monitor the roaming costs in this field, assess the results and bring forward 
corresponding regulation should it be deemed necessary.

Изменение 20
ЧЛЕН 12

Комисията преразглежда 
функционирането на настоящия 
регламент и докладва на Европейския 
парламент и на Съвета в срок до две 
години от датата на влизането му в сила. 
Комисията включва в своя доклада 
съображенията си относно 
продължаващата необходимост от 
регулиране или възможността за 
отмяна на регулирането, предвид 
развитието на пазара и конкуренцията. За 
целта Комисията може да изисква от 
държавите-членки и националните 
регулаторни органи информация, 
която следва да се предоставя 
своевременно.

Комисията преразглежда 
функционирането на настоящия 
регламент и докладва на Европейския 
парламент и на Съвета в срок до две 
години от датата на влизането му в сила. 
Комисията включва в своя доклада 
съображенията си относно 
продължаващата необходимост от 
регулиране или временното му 
заместване с по-малко рестриктивна 
намеса, предвид развитието на пазара и 
конкуренцията. В частност, 
икономическото въздействие върху 
малките и независимите оператори и 
тяхната конкурентоспособност, 
както и предвид доклада на Комисията 
по член 11а относно роуминг 
тарифите за услугите по пренос на 
данни.

Изменение 21
ЧЛЕН 16 А (нов)

Член 16а
Дерогация

Разпоредбите на настоящия регламент 
не се прилагат за България и Румъния.
Комисията извършва надзор на 
развитието на тарифите на едро и на 
дребно за предоставяне на гласови 
услуги чрез услугата роуминг от 
операторите в страната на произход в 
България и Румъния и изготвя оценка 
на въздействието не по-късно от две 
години след влизането в сила на 
настоящия регламент.
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Обосновка

The markets in Bulgaria and Romania are relatively immature and need vital investments in 
network improvements. It is thus essential to have a specific impact analysis on those two new 
member states before implementing the Roaming Regulation.

Изменение 22
ПРИЛОЖЕНИЕ І

Общите тарифи на едро, които 
операторът на посещавана мрежа може да 
определя за оператора на мрежата в 
страната на произход, чийто абонат е 
потребителят, ползващ услугата роуминг, 
за осъществяване на регулирано 
повикване чрез роуминг, възникващо в 
посещаваната мрежа, не превишават 
публикуваната съгласно член 10, 
параграф 3 средна тарифа на минута за 
завършване на повиквания по мобилна 
мрежа, умножена:

Общите тарифи на едро, които 
операторът на посещавана мрежа може да 
определя за оператора на мрежата в 
страната на произход, чийто абонат е 
потребителят, ползващ услугата роуминг, 
за осъществяване на регулирано 
повикване чрез роуминг, възникващо в 
посещаваната мрежа, не превишават 
публикуваната съгласно член 10, 
параграф 3 средна тарифа на минута за 
завършване на повиквания по мобилна 
мрежа, умножена по коефициент 2,5.

а) по коефициент две, при регулирано 
повикване чрез роуминг до номер от 
обществена телефонна мрежа в 
държавата-членка, в която се намира 
посещаваната мрежа; или
б) по коефициент три, при регулирано 
повикване чрез роуминг до номер от 
обществена телефонна мрежа в 
държава-членка, различна от тази, в 
която се намира посещаваната мрежа.
Тарифните предели, определени в 
настоящото приложение, включват 
всички постоянни елементи, като 
разходи за активиране на абонатен 
номер.

Обосновка

The proposed upper limits on wholesale charges are too low and would have serious negative 
effects on operators especially in tourist countries. Moreover the separate cap for local and 
other calls will cause big confusion. Therefore a single higher cap equal to the average 
mobile termination rate published pursuant to Article 10(3) multiplied by a factor of 3.0 
would be more adequate.
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