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Изменение, внесено от Umberto Guidoni

Изменение 227
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 при 
влизане в друга държава-членка на 
всеки един от своите абонати, ползващи 
услугата роуминг, чрез услугата 
"кратко съобщение" (SMS) или друга 
подходяща услуга за незрящи 
потребители, в най-кратък срок и 
безплатно, индивидуализирана 
информация за тарифите на дребно на 
минута (включително ДДС), които се 
прилагат за осъществяването и 
приемането от тези абонати на 
повиквания, както и за изпращането и 
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получаването на SMS и MMS и 
всякакви други услуги по пренос на 
данни по всички мрежи в посещаваната 
държава-членка.

Or. en

Изменение, внесено от Nikolaos Vakalis

Изменение 228
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 изпраща безплатно и 
автоматично при влизане в друга 
държава-членка на негови абонати, 
ползващи услугата роуминг, и в най-
кратък срок след като абонататите са 
се свързали с посещавана мрежа, SMS с 
информация относно 
индивидуализираните тарифи на 
дребно за роуминг, които се прилагат за 
осъществяването и приемането от тези 
абонати на повиквания в посещаваната 
държава-членка.

Or. en

Обосновка

There is great need for absolute transparency of retail tariffs. The consumers must be able to 
choose among the different operators in the visited country the one for the roaming services 
of whom his home operator offers the best retail tariffs.

Изменение, внесено от Herbert Reul, Werner Langen, Daniel Caspary

Изменение 229
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 

1. Всеки доставчик в страната на 
произход предоставя на своите абонати, 
ползващи услугата роуминг, 
автоматично и безплатно при 
влизането им в друга държава-членка, 
чрез услугата "кратко съобщение"
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приемането от тези абонати на 
повиквания в посещаваната държава-
членка. 

(SMS), индивидуализирана информация 
за тарифите на дребно, които се прилагат 
за осъществяването и приемането от тези 
абонати на повиквания в посещаваната 
държава-членка.

Or. de

Изменение, внесено от Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Изменение 230
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 на своите 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.

Or. en

Изменение, внесено от Daniel Caspary

Изменение 231
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 безплатно на 
своите абонати, ползващи услугата 
роуминг, незабавно след като те се 
свържат с мобилна мрежа, различна 
от мрежата в тяхната страна на 
произход, индивидуализирана 
информация чрез SMS за тарифите на 
дребно, които се прилагат за 
осъществяването от тези абонати на 
повиквания в посещаваната държава-
членка. Абонатите могат да изберат 
да не получават тази услуга.  
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Or. de

Обосновка

This service is in the interest of greater transparency.

Изменение, внесено от Reino Paasilinna от името на групата PSE

Изменение 232
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. Освен ако абонатите, ползващи 
услугата роуминг, не са уведомили 
доставчика в страната на произход за 
обратното, всеки доставчик в страната 
на произход предоставя чрез 
автоматичен SMS и в срок от един час 
след влизане на тези абонати в друга 
държава-членка индивидуализираната 
информация за тарифите, предвидена в 
параграф 4, първа алинея. Абонат, 
който е уведомил, че не желае 
автоматичен SMS, има право по всяко 
време да поиска от доставчика в 
страната на произход тази услуга да 
му бъде предоставена отново.
От доставчиците в страната на 
произход не се изисква да предоставят 
информация чрез автоматичен SMS, 
ако те предоставят информация за 
цената на минута, свързана с 
отделното повикване, което абонатът 
възнамерява да осъществи, чрез 
съобщение, което непосредствено 
предхожда свързването на това 
повикване, като се дава възможност на 
абоната да се откаже от 
осъществяване на повикването без 
каквато и да е такса или ако осигурят, 
независимо дали повикването се 
осъществява или приема, достъп до 
тази информация, включително 
цената на повикването по време на 
самото повикване, на екрана на 
устройството през цялото 
времетраене на повикването.    
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При поискване, доставчиците в 
страната на произход предлагат на 
слепи или частично незрящи абонати 
информация чрез гласово съобщение.

Or. en

Обосновка

Among other things, the amendments to Article 7 introduce a system where abridged 
information on roaming prices will be provided automatically, unless the customer has 
decided otherwise, by SMS, and where complete information will be available on request. As 
alternatives, operators may offer information in real time with respect to individual calls.

Изменение, внесено от David Hammerstein Mintz

Изменение 233
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. Освен ако абонатите, ползващи 
услугата роуминг, не са уведомили 
доставчика в страната на произход за 
обратното, всеки доставчик в страната 
на произход предоставя на своите
абонати, ползващи услугата роуминг, 
автоматично при влизането им в друга 
държава-членка, чрез SMS, в най-
кратък срок и безплатно, 
индивидуализираната информация за 
тарифите на дребно на минута 
(включително ДДС), която се отнася
до осъществяването и приемането от тези 
абонати на повиквания в посещаваната 
държава-членка.

Or. en

Изменение, внесено от Erika Mann

Изменение 234
ЧЛЕН 7, ПАРАГРАФ 1

1. Всеки доставчик в страната на 
произход предоставя, при поискване от 
неговите абонати, ползващи услугата 

1. Освен ако абонатите, ползващи 
услугата роуминг, не са уведомили 
доставчика в страната на произход за 
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роуминг, индивидуализирана 
информация за тарифите на дребно, 
които се прилагат за осъществяването и 
приемането от тези абонати на 
повиквания в посещаваната държава-
членка.

обратното, всеки доставчик в страната 
на произход предоставя на своите
абонати, ползващи услугата роуминг, 
автоматично при влизането им в друга 
държава-членка, чрез SMS, в най-
кратък срок и безплатно, 
индивидуализираната информация за 
тарифите на дребно на минута 
(включително ДДС), която се отнася
до осъществяването и приемането от тези 
абонати на повиквания в посещаваната 
държава-членка.

Or. en

Изменение, внесено от Šarūnas Birutis

Изменение 235
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. Освен ако абонатите, ползващи 
услугата роуминг, не са уведомили 
доставчика в страната на произход за 
обратното, всеки доставчик в страната 
на произход предоставя на своите
абонати, ползващи услугата роуминг, 
автоматично при влизането им в друга 
държава-членка, чрез SMS, в най-
кратък срок и безплатно, 
индивидуализираната информация за 
тарифите на дребно на минута 
(включително ДДС), която се отнася
до осъществяването и приемането от тези 
абонати на повиквания в посещаваната 
държава-членка.

Or. en

Обосновка

It is important that Customers receive adequate information on the price of international 
roaming calls. More detailed information  should be obtainable on request.
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Изменение, внесено от Angelika Niebler und Christian Ehler

Изменение 236
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. Освен ако абонатите, ползващи 
услугата роуминг, не са уведомили 
доставчика в страната на произход за 
обратното, всеки доставчик в страната 
на произход предоставя на своите
абонати, ползващи услугата роуминг, 
автоматично при влизането им в друга 
държава-членка, чрез SMS, в най-
кратък срок и безплатно, основната 
индивидуализирана информация за 
тарифите на дребно на минута 
(включително ДДС), която се отнася
до осъществяването и приемането от тези 
абонати на повиквания в посещаваната 
държава-членка.

Or. de

Обосновка

It is important that roaming customers should be informed automatically and without delay of 
the essential details of charges payable.

Изменение, внесено от Romano Maria La Russa

Изменение 237
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. Освен ако абонатите, ползващи 
услугата роуминг, не са
уведомили доставчика в страната на 
произход за обратното,
всеки доставчик в страната на произход 
предоставя на своите абонати, ползващи 
услугата роуминг, автоматично и в най-
кратък срок, чрез изпращане на SMS, 
информация за тарифите за роуминг, 
които се прилагат за осъществяването и 
приемането от тези абонати на 
повиквания в посещаваната държава-
членка.
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Or. en

Изменение, внесено от Renato Brunetta and Pia Elda Locatelli

Изменение 238
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. С оглед на оптималното използване 
на тарифните схеми, всеки доставчик в 
страната на произход предоставя на 
всички абонати, ползващи услугата 
роуминг, индивидуализирана 
информация за тарифите на дребно, 
които се прилагат за осъществяването и 
приемането на повиквания и за 
изпращането и получаването на SMS и 
MMS и други услуги по пренос на данни 
чрез международен роуминг от тези 
абонати в посещаваната държава-
членка. Извършвайки това, 
доставчиците изключват всякакви 
разходи, свързани с изменения на 
тарифни схеми.

Or. it

Изменение, внесено от Francisca Pleguezuelos Aguilar

Изменение 239
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 се задължава да предоставя на 
абонатите, автоматично и безплатно, 
крайно необходимата основна
информация за тарифите на дребно, 
които се прилагат за осъществяването и 
приемането от тези абонати на 
повиквания в посещаваната държава-
членка

Or. es
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Обосновка

To facilitate transparency and simplify procedures for consumers.

Изменение, внесено от Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Изменение 240
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). 

заличава се

Or. en

Изменение, внесено от Nikolaos Vakalis

Изменение 241
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 може да избира дали да 
отправи искане чрез изпращане на SMS 
или чрез гласово повикване с цел да 
получи допълнителна информация 
относно тарифите за роуминг, които 
се прилагат за предоставяне на други 
услуги. За предоставянето на всякаква 
поискана допълнителна информация 
може да се начисли такса.

Or. en

Обосновка

There is great need for absolute transparency of retail tariffs. The consumers must be able to 
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choose among the different operators in the visited country the one for the roaming services 
of whom his home operator offers the best retail tariffs.

Изменение, внесено от Herbert Reul, Werner Langen, Daniel Caspary

Изменение 242
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. Другата възможност е всеки 
доставчик в страната на произход да 
може да изпълнява задължението си 
съгласно параграф 1, като при 
поискване изпраща на своите абонати, 
ползващи услугата роуминг, 
индивидуализирана информация за 
тарифите чрез гласово повикване по 
мобилната мрежа или чрез изпращане на 
SMS.  

Or. de

Изменение, внесено от Francisca Pleguezuelos Aguilar

Изменение 243
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. Доставчиците в страната на 
произход също се задължават 
автоматично да предоставят на 
абонатите телефонен номер, чрез 
който им се дава възможност да 
получават допълнителна информация.
Горепосочената информационна услуга 
се предоставя безплатно както по 
отношение на отправянето на 
искането, така и по отношение на 
получаването на исканата 
информация.

Or. es

Обосновка

To facilitate transparency and simplify procedures for consumers.
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Изменение, внесено от Pilar del Castillo Vera

Изменение 244
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 получава, по възможност в 
срок от един час след влизане в 
посещавана държава-членка,
съобщение от своя доставчик в 
страната на произход, в което се
уведомява относно начините за 
получаване, при поискване и в най-
кратък срок, на пълна, 
индивидуализирана информация за 
тарифите .

Or. en

Обосновка

The communication of large amounts of information including non voice services would be 
annoying for customers.  Thus, customers should simply be sent a message informing them of 
how they can get further information free of charge, should they so wish.  This message 
should be sent within an hour of the consumer entering a visited Member State, although this 
may take longer where there are problems of network coverage.

Изменение, внесено от David Hammerstein Mintz

Изменение 245
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 може да отправи искане за 
пълна индивидуализирана информация 
за приложимите тарифи за ползване 
на услугата роуминг за гласови 
повиквания чрез гласово повикване по 
мобилната мрежа или чрез изпращане на 
SMS, 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 
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срок).

Or. en

Изменение, внесено от Šarūnas Birutis

Изменение 246
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 може да отправи искане за 
пълна индивидуализирана информация 
за приложимите тарифи за ползване 
на услугата роуминг за гласови 
повиквания чрез гласово повикване по 
мобилната мрежа или чрез изпращане на 
SMS, 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).

Or. en

Обосновка

It is important that Customers receive adequate information on the price of international 
roaming calls. More detailed information  should be obtainable on request.

Изменение, внесено от Reino Paasilinna on behalf of PSE Group

Изменение 247
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 

2. Абонатът може да поиска пълна 
ценова информация чрез гласово 
повикване по мобилната мрежа до номер, 
определен за целта от доставчика в 
страната на произход, и може да избира 
дали да получи информацията по време 
на въпросното повикване или чрез SMS (в 
последния случай, в най-кратък срок).
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срок).

Or. en

Обосновка

See justification to Article 7, paragraph 1.

Изменение, внесено от Daniel Caspary

Изменение 248
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 може също така да избира 
дали да отправи 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).

Or. de

Обосновка

This service is in the interest of greater transparency.

Изменение, внесено от Giles Chichester

Изменение 249
ЧЛЕН 7, ПАРАГРАФ 2 A (нов)

2а. В най-кратък възможен срок след 
влизане на територията на държава-
членка, различна от държавата, в 
която се намира доставчикът по 
страна на произход, абонатът, 
ползващ услугата роуминг, има право 
да получава от доставчика в страната 
си на произход автоматично кратко 
съобщение (SMS) или друга подходяща 
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услуга за незрящи потребители, 
съдържащи единствено 
персонализирана ценова информация за 
тарифите на дребно, които се 
прилагат за осъществяването и 
приемането на повиквания по всяка 
мрежа в посещаваната държава-
членка. Потребителите могат по 
всяко време да превключват между 
режим "натискане" (т.е. 
автоматична ценова информация чрез 
SMS) и режим "изтегляне" (т.е. ценова 
информация чрез SMS при поискване). 

Or. en

Обосновка

Practically, provision of all possible data service prices is unlikely to be possible in near real-
time (i.e. via an SMS), while such information should be available on request, automatic 
provision of real-time information may be more practically restricted to voice services. 
Because SMS is a “best efforts” service, delivery within one hour of arrival cannot in 
practice be guaranteed.    

Изменение, внесено от Alexander Alvaro и Jorgo Chatzimarkakis

Изменение 250
ЧЛЕН 7, ПАРАГРАФ 2 A (нов) 

2а. Без необосновано забавяне и в най-
кратък срок след влизане на 
територията на държава-членка, 
различна от държавата, в която се 
намира доставчикът по страна на 
произход, абонатът, ползващ услугата 
роуминг, има право да получава от 
доставчика в страната си на произход 
автоматично кратко съобщение (SMS) 
или друга подходяща услуга за незрящи 
потребители, съдържащи единствено 
персонализирана ценова информация за 
тарифите на дребно, които се 
прилагат за осъществяването и 
приемането на повиквания по всяка 
мрежа в посещаваната държава-
членка. Потребителите могат по 
всяко време да превключват между 
режим "натискане" (т.е. 
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автоматична ценова информация чрез 
SMS) и режим "изтегляне" (т.е. ценова 
информация чрез SMS при поискване).

Or. en

Изменение, внесено от Nikolaos Vakalis

Изменение 251
ЧЛЕН 7, ПАРАГРАФ 3

3. Горепосочената информационна 
услуга се предоставя безплатно както 
по отношение на отправянето на 
запитването, така и по отношение на 
получаването на исканата 
информация.

заличава се 

Or. en

Обосновка

There is great need for absolute transparency of retail tariffs. The consumers must be able to 
choose among the different operators in the visited country the one for the roaming services 
of whom his home operator offers the best retail tariffs.

Изменение, внесено от Herbert Reul, Werner Langen и Daniel Caspary

Изменение 252
ЧЛЕН 7, ПАРАГРАФ 3

3. Горепосочената информационна 
услуга се предоставя безплатно както 
по отношение на отправянето на 
запитването, така и по отношение на 
получаването на исканата 
информация.

заличава се

Or. de

Изменение, внесено от Francisca Pleguezuelos Aguilar

Изменение 253
ЧЛЕН 7, ПАРАГРАФ 3

3. Горепосочената информационна 
услуга се предоставя безплатно както 
по отношение на отправянето на 

заличава се
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запитването, така и по отношение на 
получаването на исканата 
информация.

Or. es

Обосновка

To facilitate transparency and simplify procedures for consumers.

Изменение, внесено от Ján Hudacký

Изменение 254
ЧЛЕН 7, ПАРАГРАФ 3

3. Горепосочената информационна услуга 
се предоставя безплатно както по 
отношение на отправянето на 
запитването, така и по отношение на 
получаването на исканата информация.

3. При първоначалния достъп
горепосочената информационна услуга 
осигурява ясна и пълна ценова 
информация и се предоставя безплатно, 
като тарифата за предоставяне на 
допълнителна информация по 
отношение на цените, при поискване 
от абоната, се определя от оператора. 

Or. en

Обосновка

Some operators in several Member states provide already free custumer information call 
services. Free choice of whether to charge the pulled (requested)  information will increase 
competition and lead to lower charges or even free additional information for customers 
giving thus better result than if the prices imposed by force. 

Изменение, внесено от Romano Maria La Russa

Изменение 255
ЧЛЕН 7, ПАРАГРАФ 3

3. Горепосочената информационна услуга 
се предоставя безплатно както по 
отношение на отправянето на 
запитването, така и по отношение на 
получаването на исканата информация.

3. Горепосочената информационна услуга 
се предоставя безплатно най-малко 
еднократно както по отношение на 
отправянето на запитването, така и по 
отношение на получаването на исканата 
информация.

Or. en
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Изменение, внесено от Reino Paasilinna от името на групата PSE

Изменение 256
ЧЛЕН 7, ПАРАГРАФ 3

3. Горепосочената информационна 
услуга се предоставя безплатно както по 
отношение на отправянето на 
запитването, така и по отношение на 
получаването на исканата информация.

3. Горепосочените информационни 
услуги се предоставят безплатно както 
по отношение на отправянето на 
запитването, ако има такова, така и по 
отношение на получаването на исканата 
информация.

Or. en

Изменение, внесено от Nikolaos Vakalis

Изменение 257
ЧЛЕН 7, ПАРАГРАФ 4

4. Индивидуализираната ценова 
информация, посочена в настоящия член, 
се отнася за приложимите тарифи 
съгласно тарифния план на съответния 
абонат, ползващ услугата роуминг, за 
осъществяване и приемане на повиквания 
по всяка посещавана мрежа на 
държавата-членка, в която абонатът 
пътува.

Не засяга българската версия.

Or. en

Обосновка

See justification to Article 7, paragraph 1.

Изменение, внесено от Francisca Pleguezuelos Aguilar

Изменение 258
ЧЛЕН 7, ПАРАГРАФ 4

4. Индивидуализираната ценова 
информация, посочена в настоящия член, 
се отнася за приложимите тарифи 
съгласно тарифния план на съответния 
абонат, ползващ услугата роуминг, за 
осъществяване и приемане на повиквания 
по всяка посещавана мрежа на 
държавата-членка, в която абонатът 

4. Основната ценова информация, 
посочена в параграф 1 на настоящия 
член, се отнася за приложимите тарифи 
съгласно тарифния план на съответния 
абонат, ползващ услугата роуминг, за 
осъществяване и приемане на повиквания 
по всяка посещавана мрежа на 
държавата-членка, в която абонатът 
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пътува. пътува.

Or. es

Обосновка

To facilitate transparency and simplify procedures for consumers.

Изменение, внесено от Lambert van Nistelrooij

Изменение 259
ЧЛЕН 7, ПАРАГРАФ 4

4. Индивидуализираната ценова 
информация, посочена в настоящия 
член, се отнася за приложимите тарифи 
съгласно тарифния план на съответния 
абонат, ползващ услугата роуминг, за 
осъществяване и приемане на повиквания 
по всяка посещавана мрежа на 
държавата-членка, в която абонатът 
пътува.

4. Индивидуализираната ценова 
информация, посочена в параграф 1, 
съдържа в обобщена стандартизирана 
форма приложимите тарифи съгласно 
тарифния план на съответния абонат, 
ползващ услугата роуминг, за 
осъществяване и приемане на повиквания 
по всяка посещавана мрежа на 
държавата-членка, в която абонатът 
пътува, и всички условия, съгласно 
които съответният абонат, ползващ 
услугата роуминг, би могъл да бъде 
таксуван по тарифа по-висока от най-
вероятната такава, и включва 
телефонния номер, посочен в параграф 
2.

Or. en

Обосновка

The push SMS provide the customer with details of the most likely charge they can expect to 
pay for a call when roaming. But the push SMS should also indicate conditions under which a 
customer might pay more than this, and details of the customer service line provided pursuant 
to paragraph 2 which the customer can telephone to determine which conditions apply.

Изменение, внесено от Reino Paasilinna от името на групата PSE

Изменение 260
ЧЛЕН 7, ПАРАГРАФ 4

4. Индивидуализираната ценова 
информация, посочена в настоящия 
член, се отнася за приложимите тарифи 
съгласно тарифния план на съответния 
абонат, ползващ услугата роуминг, за 

4. Индивидуализираната ценова 
информация, посочена в параграф 1, 
съдържа в обобщена стандартизирана 
форма приложимите тарифи, с ДДС, 
съгласно тарифния план на съответния 
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осъществяване и приемане на повиквания 
по всяка посещавана мрежа на 
държавата-членка, в която абонатът 
пътува.

абонат, ползващ услугата роуминг, за 
осъществяване и приемане на гласови
повиквания по посещаваната мрежа на 
държавата-членка, в която абонатът 
пътува.

Пълната ценова информация, посочена 
в параграф 2, включва приложимите 
тарифи, съгласно тарифния план на 
съответния абонат, ползващ услугата 
роуминг, за осъществяване и приемане 
на гласови повиквания и за изпращане и 
получаване на данни по посещаваната 
мрежа по отношение на всяко
направление в рамките на Общността. 
Информацията подчертава разликите 
между тарифите в най-натоварените 
часове и в часовете с най-слаб трафик 
и всякакви други промени, свързани с 
времето на ползване на услугата.

Or. en

Обосновка

See justification to Article 7, paragraph 1

Изменение, внесено от Umberto Guidoni

Изменение 261
ЧЛЕН 7, ПАРАГРАФ 4 A (нов)

4a. Основната индивидуализирана 
ценова информация, посочена в 
настоящия параграф, съдържа в 
обобщена форма приложимите 
тарифи съгласно тарифния план на 
съответния абонат, ползващ услугата 
роуминг, за осъществяване на 
повиквания на територията на 
посещаваната държава-членка и към 
страната на произход, както и за 
приемане на повиквания. Основната 
индивидуализирана ценова информация 
включва тарифите на приемащата 
мрежа. Абонат, който е уведомил, че 
не желае автоматичен SMS, има право 
по всяко време да поиска тази услуга да 
му бъде предоставена отново. При 
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поискване, доставчиците в страната 
на произход предлагат на слепи или 
частично незрящи абонати 
информация чрез гласово съобщение.

Or. en

Изменение, внесено от David Hammerstein Mintz

Изменение 262
ЧЛЕН 7, ПАРАГРАФ 4 A (нов) 

4а. Основната индивидуализирана 
ценова информация, посочена в 
настоящия параграф, съдържа в 
обобщена форма приложимите 
тарифи съгласно тарифния план на 
съответния абонат, ползващ услугата 
роуминг, за осъществяване на 
повиквания на територията на 
посещаваната държава-членка и към 
страната на произход, както и за 
приемане на повиквания. Основната 
индивидуализирана ценова информация 
включва тарифите на приемащата 
мрежа. Абонат, който е уведомил, че 
не желае автоматичен SMS, има право 
по всяко време да поиска тази услуга да 
му бъде предоставена отново. При 
поискване, доставчиците в страната 
на произход предлагат на слепи или 
частично незрящи абонати 
информация чрез гласово съобщение.

Or. en

Изменение, внесено от Angelika Niebler и Christian Ehler

Изменение 263
ЧЛЕН 7, ПАРАГРАФ 4 A (нов)

4a. Основната индивидуализирана 
ценова информация, посочена в 
настоящия параграф, съдържа в 
обобщена форма приложимите 
тарифи съгласно тарифния план на 
съответния абонат, ползващ услугата 
роуминг, за осъществяване на 
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повиквания на територията на 
посещаваната държава и към 
страната на произход, както и за 
приемане на повиквания. Основната 
индивидуализирана ценова информация 
се отнася до тарифите, таксувани от 
съответната мрежа в страната на 
произход при влизане на територията 
на посещаваната държава-членка. 
Абонат, който е уведомил, че не желае 
автоматичен SMS, има право по всяко 
време да поиска тази услуга да му бъде 
предоставена отново. При поискване, 
доставчиците в страната на произход 
предлагат на слепи или частично 
незрящи абонати информация чрез 
гласово съобщение.

Or. de

Обосновка

It is important that roaming customers should be informed automatically and without delay of 
the essential details of charges payable.

Изменение, внесено от Erika Mann

Изменение 264
ЧЛЕН 7, ПАРАГРАФ 4 A (нов) 

4a. Основната индивидуализирана 
ценова информация, посочена в 
настоящия параграф, съдържа в 
обобщена форма приложимите 
тарифи съгласно тарифния план на 
съответния абонат, ползващ услугата 
роуминг, за осъществяване на 
повиквания на територията на 
посещаваната държава-членка и към 
страната на произход, както и за 
приемане на повиквания. Основната 
индивидуализирана ценова информация 
включва тарифите на приемащата 
мрежа. Абонат, който е уведомил, че 
не желае автоматичен SMS, има право 
по всяко време да поиска тази услуга да 
му бъде предоставена отново. При 
поискване, доставчиците в страната 
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на произход предлагат на слепи или 
частично незрящи абонати 
информация чрез гласово съобщение.

Or. en

Изменение, внесено от Šarūnas Birutis

Изменение 265
ЧЛЕН 7, ПАРАГРАФ 4 A (нов) 

4а. Основната индивидуализирана 
ценова информация, посочена в 
настоящия параграф, съдържа в 
обобщена форма приложимите 
тарифи съгласно тарифния план на 
съответния абонат, ползващ услугата 
роуминг, за осъществяване на 
повиквания на територията на 
посещаваната държава-членка и към 
страната на произход, както и за 
приемане на повиквания. Основната 
индивидуализирана ценова информация 
включва тарифите на приемащата 
мрежа. Абонат, който е уведомил, че 
не желае автоматичен SMS, има право 
по всяко време да поиска тази услуга да 
му бъде предоставена отново. При 
поискване, доставчиците в страната 
на произход предлагат на слепи или 
частично незрящи абонати 
информация чрез гласово съобщение.

Or. en

Обосновка

It is important that Customers receive adequate information on the price of international 
roaming calls. More detailed information  should be obtnaible on request.

Изменение, внесено от Giles Chichester

Изменение 266
ЧЛЕН 7, ПАРАГРАФ 4 A (нов)

4а. Абонатите, ползващи услугата 
роуминг, следва да получават от всички 
доставчици предупредително 
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изображение или съобщение на екрана 
на техния клетъчен телефон при 
осъществяване или приемане на 
повикване чрез роуминг.

Or. en

Обосновка

Caveat emptor.

Изменение, внесено от Reino Paasilinna от името на групата PSE

Изменение 267
ЧЛЕН 7, ПАРАГРАФ 5

5. При сключване на договор за 
абонамент доставчиците в страната на 
произход предоставят на новите
абонати пълна информация за 
приложимите тарифи за ползване на 
услугата роуминг. Доставчиците в 
страната на произход също така
периодично предоставят на абонатите 
си и актуализирана информация за 
приложимите тарифи за ползване на 
услугата роуминг, а освен това им 
предоставят информация и при всяка 
значителна промяна в тези тарифи.

5. Доставчиците в страната на произход 
предоставят в най-кратък срок на всеки 
абонат пълна информация за 
приложимите тарифи за ползване на 
услугата роуминг след всяко 
публикуване, посочено в член 10, 
параграф 3. Тази информация включва 
актуалната цена на минута, която се 
таксува на абоната за гласови 
повиквания чрез роуминг и, по 
целесъобразност, цената за SMS, MMS 
и единица данни. При сключване на 
договор за абонамент новите абонати 
получават тази информация в писмена 
форма. Доставчиците в страната на 
произход също така включват 
актуализирана информация за 
приложимите тарифи за ползване на 
услугата роуминг, когато предоставят 
на абонатите си обща информация 
относно тарифи или промени в тях и 
когато тарифите за ползване на 
услугата роуминг се променят. 
Актуалните тарифи за роуминг са ясно 
обявени във всеки един момент на 
интернет страницата на доставчика в 
страната на произход.

Or. en
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Обосновка

See justification to Article 7, paragraph 1

Изменение, внесено от Nikolaos Vakalis

Изменение 268
ЧЛЕН 7, ПАРАГРАФ 5

5. При сключване на договор за 
абонамент доставчиците в страната на 
произход предоставят на новите абонати 
пълна информация за приложимите 
тарифи за ползване на услугата роуминг. 
Доставчиците в страната на произход 
периодично предоставят на абонатите си 
и актуализирана информация за 
приложимите тарифи за ползване на 
услугата роуминг, а освен това им 
предоставят информация и при всяка 
значителна промяна в тези тарифи.

5. При сключване на договор за 
абонамент доставчиците в страната на 
произход предоставят на всички абонати 
пълна информация за приложимите 
тарифи за ползване на услугата роуминг. 
Освен това те могат да предоставят 
информация за приложимите тарифи 
за ползване на услугата роуминг по 
начин, който считат за подходящ.
Също така те предоставят на абонатите 
си и актуализирана информация за 
приложимите тарифи за ползване на 
услугата роуминг в най-кратък срок при 
всяка значителна промяна в тези тарифи. 
По-специално, доставчиците в 
страната на произход предоставят 
незабавно на всички абонати, ползващи 
услугата роуминг, пълната 
информация относно условията на 
тарифата за защита на 
потребителите, предвидена в член 4.

Or. en

Обосновка

There is great need for absolute transparency of retail tariffs. The consumers must be able to 
choose among the different operators in the visited country the one for the roaming services 
of whom his home operator offers the best retail tariffs.

Изменение, внесено от Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Изменение 269
ЧЛЕН 7, ПАРАГРАФ 5

5. При сключване на договор за 
абонамент доставчиците в страната на 

5. При сключване на договор за 
абонамент доставчиците в страната на 
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произход предоставят на новите абонати 
пълна информация за приложимите 
тарифи за ползване на услугата роуминг. 
Доставчиците в страната на произход 
периодично предоставят на абонатите си 
и актуализирана информация за 
приложимите тарифи за ползване на 
услугата роуминг, а освен това им 
предоставят информация и при всяка 
значителна промяна в тези тарифи.

произход предоставят на новите абонати 
пълна информация за приложимите 
тарифи за ползване на услугата роуминг.
Доставчиците в страната на произход 
периодично предоставят на абонатите си 
и актуализирана информация за 
приложимите тарифи за ползване на 
услугата роуминг, а освен това им 
предоставят информация и при всяка 
извършена промяна в тези тарифи.

Or. pl

Изменение, внесено от Hannes Swoboda

Изменение 270
ЧЛЕН 7, ПАРАГРАФ 5 A (нов)

5a. Когато оператор пристъпи към 
увеличаване на тарифите на 
вътрешния пазар в съответната 
страна на произход, като се позовава 
на настоящия регламент, той 
представя своите вътрешни 
счетоводни отчети. 

Or. de

Обосновка

Full transparency of accounting is needed if an operator justifies an increase in charges for 
domestic calls by reference to this regulation.

Изменение, внесено от Lambert van Nistelrooij

Изменение 271
ЧЛЕН 7, ПАРАГРАФ 5 A (нов)

5a. Всеки доставчик в страна на 
произход гарантира, че всички абонати 
могат да получат информация 
относно условията на тарифата за 
защита на потребителите, посочена в 
член 4. За тази цел те гарантират, че 
всеки абонат получава най-малко по 
едно кратко съобщение (SMS) на всеки 
6 месеца или по-често, съдържащо 
информация за предлаганата от 
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оператора евротарифа, включването 
към която не е свързано с 
допълнителни разходи, и уточняващо 
тарифите, таксувани за 
осъществяване и приемане на 
регулирано гласово повикване чрез 
роуминг по тази евротарифа и 
предоставящо номера, определен в член 
7, параграф 2.

Or. en

Обосновка

An opt in CPT or Euro Tariff will need to be properly publicized by operators to ensure that 
customers are aware of their options. This amendment requires operators to do this, 
providing a balance between ensuring that customers who may be planning to travel receive 
information in a manageable but that the they are not overloaded. The roaming information 
line already required by Article 7(2) can also be used to provide information about the CPT 
on request.

Изменение, внесено от Lambert van Nistelrooij

Изменение 272
ЧЛЕН 7, ПАРАГРАФ 5 Б (нов)

5б. Доставчикът в страната на 
произход, предоставящ информация 
съгласно член 7, параграф 2, чрез 
определен номер, също така 
предоставя информация при поискване 
относно евротарифата и изпълнява 
инструкциите на абонатите за 
прехвърляне към тази тарифа.

Or. en

Обосновка

An opt in CPT or Euro Tariff will need to be properly publicized by operators to ensure that 
customers are aware of their options. This amendment requires operators to do this, 
providing a balance between ensuring that customers who may be planning to travel receive 
information in a manageable but that  they are not overloaded. The roaming information line 
already required by Article 7(2) can also be used to provide information about the CPT on 
request.
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Изменение, внесено от Giles Chichester

Изменение 273
ЧЛЕН 7, ПАРАГРАФ 5 A (нов)

5a. Доставчиците в страната на 
произход предприемат мерки в 
рамките на разумното за осведомяване 
на всички техни потребители на 
услугата роуминг за наличието на 
евротарифата.   В частност, в 
рамките на два месеца след 
публикуването на настоящия 
регламент, те следва да изпратят на 
всеки потребител съобщение, в което 
евротарифата се описва по ясен и 
безпристрастен начин; впоследствие 
се изпращат напомнителни известия в 
разумни интервали от време.

Or. en

Обосновка

A high level of awareness of the Euro Tariff is essential.  In this context, a communication 
with each consumer, by letter or SMS, could be very helpful, both before the introduction of 
the tariff and at periodic intervals thereafter. 

Изменение, внесено от Dominique Vlasto

Изменение 274
ЧЛЕН 7, ПАРАГРАФ 5 a (нов)

5a. Националните оператори вземат 
необходимите мерки за осведомяване 
на индивидуалните потребители на 
международен роуминг за 
съществуването на евротарифата.  В 
частност, те следва да изпратят на 
всеки поотделно, два месеца след 
публикуването на настоящия 
регламент и на редовни интервали от 
време след това, документ, описващ 
евротарифата по ясен и 
безпристрастен начин.
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Or. fr

Обосновка

It is essential that the Euro Tariff is well publicised. To that end, it would be very useful for 
information to be sent to each individual client, by mail or SMS, both before the tariff is 
introduced and at regular intervals thereafter. Business clients may not be interested in this 
information and therefore the obligation should only apply in respect of individual clients.

Изменение, внесено от Reino Paasilinna, от името на групата PSE

Изменение 275
ЧЛЕН 8, ПАРАГРАФ 1

1. Националните регулаторни органи 
наблюдават и контролират спазването на 
разпоредбите на настоящия регламент в 
рамките на тяхната териториална 
компетентност.

5. Националните регулаторни органи 
наблюдават и контролират спазването на 
разпоредбите на настоящия регламент в 
рамките на тяхната териториална 
компетентност. В частност, те 
контролират спазването на 
изискванията за средната тарифа за 
осъществени и приети повиквания, въз 
основа начислените общи цени на 
дребно за услугата роуминг и общия 
брой минути на осъществени и приети
повиквания чрез роуминг. 

Or. en

Обосновка

To state the basis for the monitoring of compliance with the average prices in Article 4.  The 
calculation of compliance shall be done separately for calls made and received, as they are 
subject to separate regulation

Изменение, внесено от Nikolaos Vakalis

Изменение 276
ЧЛЕН 8, ПАРАГРАФ 1 A (нов)

1a. Националните регулаторни органи 
извършват изчерпателни проучвания 
на съответните национални пазари на 
услугата роуминг. В частност, те 
събират данни относно количеството 
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минути, изговорени при осъществени и 
приети повиквания чрез роуминг, както 
и относно съответните приходи на 
операторите. Резултатите от 
проучванията са налични най-малко 
шест месеца преди датата на 
преразглеждане на регламента, както 
се предвижда в член 12. 

Or. en

Обосновка

Significant initiatives must be taken at national level to consolidate the information relating 
to prices, volumes and revenue relating to roaming, in order to have a clear picture of the 
European roaming market. It is regretful that these studies hadn't been made available before 
the adoption of the present Regulation.

Изменение, внесено от Reino Paasilinna, от името на групата PSE

Изменение 277
ЧЛЕН 8, ПАРАГРАФ 5 

5. Националните регулаторни органи 
предоставят на обществеността 
актуализирана информация за 
прилагането на настоящия регламент по 
начин, който позволява на 
заинтересованите страни да получат 
лесен достъп до тази информация.

5. Националните регулаторни органи 
предоставят на обществеността 
актуализирана информация за 
прилагането на настоящия регламент по 
начин, който позволява на 
заинтересованите страни да получат 
лесен достъп до тази информация. Те 
следят развитието на цените на едро 
и на дребно за доставка на гласови 
услуги и услуги по пренос на данни, 
включително SMS и MMS, на 
потребители, ползващи услугата 
роуминг, по-специално, но не 
единствено в най-отдалечените 
региони на Общността, и публикуват 
съответните резултати на всеки 12 
месеца.  Информацията се предоставя 
отделно за корпоративни клиенти, за 
клиенти, сключили договор за 
предплатена услуга, и за клиенти, 
сключили договори за абонамент.
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Or. en

Обосновка

Merger of Article 8, paragraphs 5 and 6 of the Commission proposal, and reinforcement of 
obligations of national regulatory authorities to monitor application of the Regulation and to 
make the results available to all. The obligation regarding monitoring of the Regulation is 
described very broadly ("...pertaining to the application...").  That could lead to disparate 
information being made available across the Community.  A core set of data to be collected 
and made public in each Member State should therefore be identified and included before the 
Regulation is finalised

Изменение, внесено от Reino Paasilinna, от името на групата PSE

Изменение 278
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. 

заличава се

Or. en

Обосновка

Merged with Article 8, paragraph 5.

Изменение, внесено от Paul Rübig

Изменение 279
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, 

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

отдалечените региони на Общността, 
като на всеки шест месеца след 
влизането в сила на настоящия 
регламент съобщават на Комисията 
резултатите от извършеното наблюдение.
Информацията се предоставя отделно 
за корпоративни клиенти, за клиенти, 
сключили договор за предплатена 
услуга, и за клиенти, сключили договори 
за абонамент.

Or. en

Изменение, внесено от Miloslav Ransdorf

Изменение 280
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 роуминг 
услуги на потребители, ползващи 
услугата роуминг, и по-специално в най-
отдалечените региони на Общността, 
като на всеки шест месеца след 
влизането в сила на настоящия 
регламент съобщават на Комисията 
резултатите от извършеното наблюдение.
Информацията се предоставя отделно 
за корпоративни клиенти, за клиенти, 
сключили договор за предплатена 
услуга, и за клиенти, сключили договори 
за абонамент.

Or. en

Изменение, внесено от András Gyürk

Изменение 281
ЧЛЕН 8, ПАРАГРАФ 6

Националните регулаторни органи следят 
развитието на цените на едро и дребно за 
доставка на гласови услуги и услуги по 

6. Националните регулаторни органи 
следят развитието на цените на едро и 
дребно за предоставянето на абонати, 
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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. 

ползващи услугата роуминг, на гласови 
услуги и услуги за пренос на данни, и на 
всеки шест месеца след влизането в 
сила на настоящия регламент
съобщават на Комисията резултатите от 
това наблюдение под формата на 
доклад.

Or. hu

Обосновка

Thanks to the rapid development of technology, the role of the international data services 
market is becoming increasingly important. Internet-based sound transmission (VoiP) is 
revolutionising fixed telephony, opening the way to cheaper sound transmission. The spread 
and presence of 3G networks and other related technologies are having a serious impact on 
the mobile services market. In the interest of consumers and of guaranteeing competition, 
more intensive monitoring of market processes should be carried out, and if they are not 
operating satisfactorily, the prospect of a proportionate intervention should be offered.

Изменение, внесено от Lambert van Nistelrooij

Изменение 282
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, 
както и по отношение на особено 
особеното положение по отношение на
роуминга за гражданите, които 
живеят, работят или развиват 
стопанска дейност в презгранични 
региони със съседни държави-членки и в 
съседни държави-членки, и при 
поискване, съобщават на Комисията 
резултатите от извършеното наблюдение.

Or. en
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Обосновка

Roaming charges are not only paid by travellers, but also by businesses, mostly SMEs, and 
citizens residing, living, working or operating in the EU's inner border regions. They face a 
constant roaming charge on every day activities and this without travelling when subject to 
inadvertent roaming (i.e. being subject to other, cross-border, operators when residing in 
their 'home' country. It is best that operators come to solutions, but if not, via national 
regulatory coordination and ultimately via the Commission, this situation should be 
remedied.

Изменение, внесено от Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Изменение 283
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.

Or. en

Изменение, внесено от Angelika Niebler и Christian Ehler

Изменение 284
ЧЛЕН 8, ПАРАГРАФ 6 A (нов) 

6a. Националните регулаторни органи 
следят средните тарифи на дребно на 
отделните доставчици в страната на 
произход, като разделят приходите от 
роуминг на всеки оператор на мобилна 
мрежа на съответния обем на 
трафика на всеки шест месеца. Вземат 
се предвид както входящите, така и 
изходящите повиквания. 
Националните регулаторни органи 
публикуват резултатите без 
неоправдани закъснения и по начин, 
който да даде на всички потребители 
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лесен достъп до информацията.

Or. de

Обосновка

The national regulatory authorities should be required to carry out careful monitoring of 
developments in roaming charges.

Изменение, внесено от Erika Mann

Изменение 285
ЧЛЕН 8, ПАРАГРАФ 6 A (нов) 

6a. Националните регулаторни органи 
следят средните тарифи на дребно на 
доставчика в страната на произход, 
като разделят приходите от роуминг 
на всеки оператор на мобилна мрежа 
на съответния обем на трафика на 
всеки шест месеца. Вземат се предвид 
както входящите, така и изходящите 
повиквания. Националните 
регулаторни органи са задължени да 
публикуват резултатите без 
неоправдани закъснения и по начин, 
който да даде на всички потребители 
лесен достъп до информацията. 

Or. en

Изменение, внесено от Miloslav Ransdorf

Изменение 286
ЧЛЕН 8, ПАРАГРАФ 6 A (нов) 

6a. Въз основа на докладите на 
националните регулаторни органи, и 
като вземе предвид становището на 
групата на европейските регулаторни 
органи, на всеки 12 месеца след 
влизането в сила на настоящия 
регламент, Комисията предоставя на 
Парламента и на Съвета анализ на 
цените на едро и дребно за 



AM\660182BG.doc 35/75 PE 386.538v03-00

BG

международен роуминг в Общността. 
Ако след влизането в сила на 
настоящия регламент не е настъпило 
значително понижение на цените на 
дребно за международен роуминг, 
Комисията, в съответствие с 
предвидената в член 13, параграф 2 
нормативна процедура с контрол, 
коригира посочения в приложение І 
коефициент за умножение на 
тарифата за завършване на повиквания 
по мобилна мрежа. 

Or. en

Изменение, внесено от Paul Rübig

Изменение 287
ЧЛЕН 8, ПАРАГРАФ 6 A (нов) 

6a. Въз основа на докладите на 
националните регулаторни органи, и 
като вземе предвид становището на 
групата на европейските регулаторни 
органи, в срок от 12 месеца след 
влизането в сила на настоящия 
регламент, Комисията предоставя на 
Парламента и на Съвета анализ на 
цените на едро и дребно за 
международен роуминг в Общността. 
Ако след влизането в сила на 
настоящия регламент не е настъпило 
значително понижение на цените на 
дребно за международен роуминг, 
Комисията, в съответствие с 
предвидената в член 13, параграф 2а) 
нормативна процедура с контрол, 
осъвременява посочения в приложение І 
коефициент за умножение на 
тарифата за завършване на повиквания 
по мобилна мрежа. 

Or. en
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Изменение, внесено от András Gyürk

Изменение 288
ЧЛЕН 8, ПАРАГРАФ 6 A (нов)

6a. Въз основа на докладите на 
националните регулаторни органи, в 
срок от 12 месеца след влизането в 
сила на настоящия регламент, 
Комисията предоставя на Парламента 
и на Съвета анализ на тарифите на 
едро и дребно за предоставяне на 
информационни  услуги чрез 
международен роуминг в Общността. 
Ако цените на дребно за предоставяне 
на информационни  услуги чрез 
международен роуминг изглеждат 
неоправдано високи след влизането в 
сила на настоящия регламент, 
Комисията представя също така 
предложение за регулиране на тези 
цени въз основа регулирането на 
тарифите за услугата роуминг за 
гласови комуникации.

Or. hu

Обосновка

Thanks to the rapid development of technology, the role of the international data services 
market is becoming increasingly important. Internet-based sound transmission (VoiP) is 
revolutionising fixed telephony, opening the way to cheaper sound transmission. The spread 
and presence of 3G networks and other related technologies are having a serious impact on 
the mobile services market. In the interest of consumers and of guaranteeing competition, 
more intensive monitoring of market processes should be carried out, and if they are not 
operating satisfactorily, the prospect of a proportionate intervention should be offered.

Изменение, внесено от Miloslav Ransdorf

Изменение 289
ЧЛЕН 8, ПАРАГРАФ 6 Б (нов) 

6б. Националните регулаторни органи 
следят развитието на цените на едро 
и дребно за предоставянето на 
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абонати, ползващи услугата роуминг, 
на услуги SMS и други услуги за пренос 
на данни, и на всеки шест месеца след 
влизането в сила на настоящия 
регламент съобщават на Комисията 
резултатите от това наблюдение. 
Информацията се предоставя отделно 
на корпоративни клиенти, на клиенти, 
сключили договор за предплатена 
услуга, и на клиенти, сключили 
договори за абонамент. 

Or. en

Изменение, внесено от Miloslav Ransdorf

Изменение 290
ЧЛЕН 8, ПАРАГРАФ 6 В (нов) 

6в. Въз основа на докладите на 
националните регулаторни органи, в 
срок от 12 месеца след влизането в 
сила на настоящия регламент,
Комисията предоставя на Парламента 
и на Съвета анализ на цените на едро и 
дребно за предоставяне на услуги по 
пренос на данни чрез международен 
роуминг в Общността. Ако след 
влизането в сила на настоящия 
регламент не е настъпило значително 
понижение на тарифите за пренос на 
данни чрез международен роуминг, 
Комисията преценява необходимостта 
от регламент за намаляване на 
тарифите за доставка на услуги по 
пренос на данни чрез международен 
роуминг и, по целесъобразност, 
представя ново предложение в срок от 
3 месеца. 

Or. en
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Изменение, внесено от Reino Paasilinna, от името на групата PSE

Изменение 291
ЧЛЕН 8, ПАРАГРАФ 8 

8. Спорове, в които участват потребители 
и (ако се предвижда от националното 
законодателство) други крайни 
потребители, по въпроси, попадащи в 
приложното поле на настоящия 
регламент, могат да се уреждат и 
съгласно процедурите за извънсъдебно 
решаване на спорове, установени в 
съответствие с член 34 от Директива 
2002/22/ЕО. 

8. Спорове, в които участват 
потребители на услугата роуминг и 
(ако се предвижда от националното 
законодателство) други потребители на 
услугата роуминг, по въпроси, попадащи 
в приложното поле на настоящия 
регламент, могат да се уреждат и 
съгласно процедурите за извънсъдебно 
решаване на спорове, установени в 
съответствие с член 34 от Директива 
2002/22/ЕО.

Or. en

Обосновка

Minor technical adjustments to reflect that the Regulation deals with roaming customers

Изменение, внесено от Angelika Niebler и Christian Ehler

Изменение 292
ЧЛЕН 8, ПАРАГРАФ 8 A (нов)

8a. Националните регулаторни органи 
подемат и изпълняват рекламна 
кампания чрез средствата за масово 
осведомяване като телевизия, радио, 
списания, вестници и кино в цялата 
Общност, за да привлекат внимание 
към условията на евротарифата, 
изложени в член 4 от настоящия 
регламент. Кампанията започва 
незабавно след влизането в сила на 
настоящия регламент.

Or. de

Обосновка

It is important that roaming customers should be informed about the opportunities offered by 
the Euro Tariff. 
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Изменение, внесено от Erika Mann

Изменение 293
ЧЛЕН 8, ПАРАГРАФ 8 A (нов) 

8а. Националните регулаторни органи 
подемат и изпълняват рекламна 
кампания чрез средствата за масово 
осведомяване като телевизия, радио, 
списания, вестници и кино в цялата 
Общност, за да повишат нивото на 
осведоменост за условията на 
тарифата за потребители от ЕС, 
изложени в член 4 от настоящия 
регламент. Кампанията започва 
незабавно след влизането в сила на 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение, внесено от David Hammerstein Mintz

Изменение 294
ЧЛЕН 8, ПАРАГРАФ 8 A (нов) 

8а. Националните регулаторни органи 
подемат и изпълняват рекламна 
кампания чрез средствата за масово 
осведомяване като телевизия, радио, 
списания, вестници и кино в цялата 
Общност, за да повишат нивото на 
осведоменост за условията на 
тарифата за защита на 
потребителите, изложени в член 4 от 
настоящия регламент. Кампанията 
започва незабавно след влизането в 
сила на настоящия регламент.

Or. en
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Изменение, внесено от Ján Hudacký

Изменение 295
ЧЛЕН 9 

Държавите-членки определят 
приложимите санкции за нарушения на 
разпоредбите на настоящия регламент и 
предприемат всички необходими мерки 
за тяхното прилагане. Предвидените 
санкции трябва да са ефективни, 
съразмерни и разубеждаващи. 
Държавите-членки уведомяват 
Комисията за тези разпоредби не по-
късно от шест месеца след влизането в 
сила на настоящия регламент и също така 
я уведомяват незабавно за всяко 
последващо изменение, касаещо тези 
разпоредби.

Държавите-членки определят 
приложимите санкции за нарушения на 
разпоредбите на настоящия регламент и 
предприемат всички необходими мерки 
за тяхното прилагане. Предвидените 
санкции трябва да са ефективни, 
съразмерни и разубеждаващи.
Държавите-членки уведомяват 
Комисията за тези разпоредби не по-
късно от девет месеца след влизането в 
сила на настоящия регламент и също така 
я уведомяват незабавно за всяко 
последващо изменение, касаещо тези 
разпоредби.

Or. en

Обосновка

Legal order of some Member states (e.g. Slovakia, Czech Republic) does not allow the 
obligations, penalties in this case, to be imposed by the secondary legislation. It can only be 
done via regular laws which take several months to go through the whole legislative process 
from a draft proposal to the adoption by a parliament. The minimum reasonable time limit  
allowing these measures to be adopted is nine months.

Изменение, внесено от Erika Mann

Изменение 296
ЧЛЕН 9 

Държавите-членки определят 
приложимите санкции за нарушения на 
разпоредбите на настоящия регламент и 
предприемат всички необходими мерки 
за тяхното прилагане. Предвидените 
санкции трябва да са ефективни, 
съразмерни и разубеждаващи. 
Държавите-членки уведомяват 
Комисията за тези разпоредби не по-
късно от шест месеца след влизането в 
сила на настоящия регламент и също така 
я уведомяват незабавно за всяко 

Държавите-членки определят 
приложимите санкции за нарушения на 
разпоредбите на настоящия регламент и 
предприемат всички необходими мерки 
за тяхното прилагане. Предвидените 
санкции трябва да са ефективни, 
съразмерни и разубеждаващи.
Държавите-членки уведомяват 
Комисията за тези разпоредби не по-
късно от девет месеца след влизането в 
сила на настоящия регламент и също така 
я уведомяват незабавно за всяко 
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последващо изменение, касаещо тези 
разпоредби.

последващо изменение, касаещо тези 
разпоредби.

Or. xm

Обосновка

For some Member States a six-month notification period is not sufficient.

Изменение, внесено от Gunnar Hökmark

Изменение 297
ЧЛЕН 10

Средна тарифа за завършване на 
повиквания по мобилна мрежа

заличава се

1. Средната тарифа за завършване на 
повиквания по мобилна мрежа се 
определя в съответствие с критериите 
и методологията, посочени в 
приложение II, въз основа на 
информацията, предоставена от 
националните регулаторни органи 
съгласно параграфи 2 и 4. 
2. Всеки национален регулаторен орган 
предоставя на Комисията, при 
поискване и в срок, определен от 
Комисията в искането, 
информацията, посочена в приложение 
II. 
3. Комисията публикува редовно в 
Официален вестник на Европейския 
съюз средната тарифа за завършване 
на повиквания по мобилна мрежа, 
определена в съответствие с 
параграфи 1, 2 и 4.
4. За първото публикуване на средната 
тарифа за завършване на повиквания 
по мобилна мрежа след влизане в сила 
на настоящия регламент, Комисията 
може да вземе за основа последната 
информация, отговаряща на 
изискванията в приложение II, събрана 
съгласно член 5, параграф 2 от 
Директива 2002/21/ЕО при изпълнение 
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на задачата й да контролира 
прилагането на нормативната уредба 
от 2002 г. в областта на електронните 
съобщения.
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.
6. Необходимите изменения за 
адаптиране на приложение II към 
техническия прогрес или развитието 
на пазара, се приемат от Комисията в 
съответствие с процедурата по член 
13, параграф 3.

Or. en

Обосновка

Many small operators that contribute to increased competition, consumer choice and the 
development of new and innovative services within the telecom sector, may risk ending up in 
an unfavourable situation with the proposed regulation of the Commission. The establishment 
of maximum price level gives a degree of protection to smaller operators.

Изменение, внесено от Angelika Niebler и Christian Ehler

Изменение 298
ЧЛЕН 10

Средна тарифа за завършване на 
повиквания по мобилна мрежа

Заличава се

1. Средната тарифа за завършване на 
повиквания по мобилна мрежа се 
определя в съответствие с критериите 
и методологията, посочени в 
приложение II, въз основа на 
информацията, предоставена от 
националните регулаторни органи 
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съгласно параграфи 2 и 4. 
2. Всеки национален регулаторен орган 
предоставя на Комисията, при 
поискване и в срок, определен от 
Комисията в искането, 
информацията, посочена в приложение 
II. 
3. Комисията публикува редовно в 
Официален вестник на Европейския 
съюз средната тарифа за завършване 
на повиквания по мобилна мрежа, 
определена в съответствие с 
параграфи 1, 2 и 4.
4. За първото публикуване на средната 
тарифа за завършване на повиквания 
по мобилна мрежа след влизане в сила 
на настоящия регламент, Комисията 
може да вземе за основа последната 
информация, отговаряща на 
изискванията в приложение II, събрана 
съгласно член 5, параграф 2 от 
Директива 2002/21/ЕО при изпълнение 
на задачата й да контролира 
прилагането на нормативната уредба 
от 2002 г. в областта на електронните 
съобщения.
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. 
6. Необходимите изменения за 
адаптиране на приложение II към 
техническия прогрес или развитието 
на пазара, се приемат от Комисията в 
съответствие с процедурата по член 
13, параграф 3.

Or. de



PE 386.538v03-00 44/75 AM\660182BG.doc

BG

Обосновка

The proposal in Article 3 to set fixed upper limits for wholesale charges renders the 
provisions of Article 10 superfluous. 

Изменение, внесено от Nikolaos Vakalis

Изменение 299
ЧЛЕН 10

Средна тарифа за завършване на 
повиквания по мобилна мрежа

заличава се

1. Средната тарифа за завършване на 
повиквания по мобилна мрежа се 
определя в съответствие с критериите 
и методологията, посочени в 
приложение II, въз основа на 
информацията, предоставена от 
националните регулаторни органи 
съгласно параграфи 2 и 4. 
2. Всеки национален регулаторен орган 
предоставя на Комисията, при 
поискване и в срок, определен от 
Комисията в искането, 
информацията, посочена в приложение 
II. 
3. Комисията публикува редовно в 
Официален вестник на Европейския 
съюз средната тарифа за завършване 
на повиквания по мобилна мрежа, 
определена в съответствие с 
параграфи 1, 2 и 4.
4. За първото публикуване на средната 
тарифа за завършване на повиквания 
по мобилна мрежа след влизане в сила 
на настоящия регламент, Комисията 
може да вземе за основа последната 
информация, отговаряща на 
изискванията в приложение II, събрана 
съгласно член 5, параграф 2 от 
Директива 2002/21/ЕО при изпълнение 
на задачата й да контролира 
прилагането на нормативната уредба 
от 2002 г. в областта на електронните 
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съобщения.
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.
6. Необходимите изменения за 
адаптиране на приложение II към 
техническия прогрес или развитието 
на пазара, се приемат от Комисията в 
съответствие с процедурата по член 
13, параграф 3.

Or. en

Обосновка

Since the charge limits are set out with figures, there is no need to make any reference to the 
calculation of the average MTR. This system is less transparent for the consumers and it will 
add unnecessary administrative burden to the NRAs.

Изменение, внесено от Herbert Reul, Werner Langen и Daniel Caspary

Изменение 300
ЧЛЕН 10

Средна тарифа за завършване на 
повиквания по мобилна мрежа

заличава се

1. Средната тарифа за завършване на 
повиквания по мобилна мрежа се 
определя в съответствие с критериите 
и методологията, посочени в 
приложение II, въз основа на 
информацията, предоставена от 
националните регулаторни органи 
съгласно параграфи 2 и 4. 
2. Всеки национален регулаторен орган 
предоставя на Комисията, при 
поискване и в срок, определен от 
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Комисията в искането, 
информацията, посочена в приложение 
II. 
3. Комисията публикува редовно в 
Официален вестник на Европейския 
съюз средната тарифа за завършване 
на повиквания по мобилна мрежа, 
определена в съответствие с 
параграфи 1, 2 и 4.
4. За първото публикуване на средната 
тарифа за завършване на повиквания 
по мобилна мрежа след влизане в сила 
на настоящия регламент, Комисията 
може да вземе за основа последната 
информация, отговаряща на 
изискванията в приложение II, събрана 
съгласно член 5, параграф 2 от 
Директива 2002/21/ЕО при изпълнение 
на задачата й да контролира 
прилагането на нормативната уредба 
от 2002 г. в областта на електронните 
съобщения.
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. 
6. Необходимите изменения за 
адаптиране на приложение II към 
техническия прогрес или развитието 
на пазара, се приемат от Комисията в 
съответствие с процедурата по член 
13, параграф 3.

Or. de

Обосновка

If the wholesale price is set at a fixed amount (e.g. 36 euro cents per minute), the provisions 
of Article 10 are superfluous.  



AM\660182BG.doc 47/75 PE 386.538v03-00

BG

Изменение, внесено от Erika Mann

Изменение 301
ЧЛЕН 10

Средна тарифа за завършване на 
повиквания по мобилна мрежа

заличава се

1. Средната тарифа за завършване на 
повиквания по мобилна мрежа се 
определя в съответствие с критериите 
и методологията, посочени в 
приложение II, въз основа на 
информацията, предоставена от 
националните регулаторни органи 
съгласно параграфи 2 и 4. 
2. Всеки национален регулаторен орган 
предоставя на Комисията, при 
поискване и в срок, определен от 
Комисията в искането, 
информацията, посочена в приложение 
II. 
3. Комисията публикува редовно в 
Официален вестник на Европейския 
съюз средната тарифа за завършване 
на повиквания по мобилна мрежа, 
определена в съответствие с 
параграфи 1, 2 и 4.
4. За първото публикуване на средната 
тарифа за завършване на повиквания 
по мобилна мрежа след влизане в сила 
на настоящия регламент, Комисията 
може да вземе за основа последната 
информация, отговаряща на 
изискванията в приложение II, събрана 
съгласно член 5, параграф 2 от 
Директива 2002/21/ЕО при изпълнение 
на задачата й да контролира 
прилагането на нормативната уредба 
от 2002 г. в областта на електронните 
съобщения.
5. Предприятията, за които се 
отнасят изискванията, определени в 
настоящия регламент, гарантират, че 
евентуалните промени в тарифите им, 
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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.
6. Необходимите изменения за 
адаптиране на приложение II към 
техническия прогрес или развитието 
на пазара, се приемат от Комисията в 
съответствие с процедурата по член 
13, параграф 3.

Or. en

Изменение, внесено от Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Изменение 302
ЧЛЕН 10, ПАРАГРАФ 1

1. Средната тарифа за завършване на 
повиквания по мобилна мрежа се 
определя в съответствие с критериите и 
методологията, посочени в приложение 
II, въз основа на информацията, 
предоставена от националните 
регулаторни органи съгласно параграфи 2 
и 4. 

1. Съгласно член 3, параграф 2, 
средната тарифа за завършване на 
повиквания по мобилна мрежа се 
определя в съответствие с критериите и 
методологията, посочени в приложение 
II, въз основа на информацията, 
предоставена от националните 
регулаторни органи съгласно параграфи 2 
и 4.

Or. en

Изменение, внесено от Alexander Alvaro и Jorgo Chatzimarkakis

Изменение 303
ЧЛЕН 10, ПАРАГРАФ 5

5. Предприятията, за които се отнасят 
изискванията, определени в настоящия 

5. Предприятията, за които се отнасят 
изискванията, определени в настоящия 
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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.

регламент, гарантират, че евентуалните 
промени в тарифите им, които са 
необходими за осигуряване на 
съответствие с разпоредбите на член 3, 
влизат в сила в двумесечен срок от всяко 
публикуване в съответствие с 
разпоредбите на предходните параграфи 
на настоящия член.

Or. en

Изменение, внесено от Alexander Alvaro и Jorgo Chatzimarkakis

Изменение 304
ЧЛЕН 10, ПАРАГРАФ 6

6. Необходимите изменения за 
адаптиране на приложение II към 
техническия прогрес или развитието 
на пазара, се приемат от Комисията в 
съответствие с процедурата по член 
13, параграф 3.

заличава се

Or. en

Изменение, внесено от Paul Rübig

Изменение 305
ЧЛЕН 10, ПАРАГРАФ 6

6. Необходимите изменения за 
адаптиране на приложение II към 
техническия прогрес или развитието на 
пазара, се приемат от Комисията в 
съответствие с процедурата по член 13, 
параграф 3.

6. Необходимите изменения за 
адаптиране на приложение II към 
техническия прогрес или развитието на 
пазара, се приемат от Комисията в 
съответствие с процедурата по член 13, 
параграф 2, буква а).

Or. en
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Изменение, внесено от Gunnar Hökmark

Изменение 306
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 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. 
Срокът на действие на настоящия 
регламент изтича след две години.

Or. en

Изменение, внесено от Giles Chichester

Изменение 307
ЧЛЕН 12 A (нов)

Член 12а
Срок на действие на регламента

Срокът на действие на настоящия 
регламент изтича след три години.

Or. en

Обосновка

This is a short-term measure which should have a specific completion date. 



AM\660182BG.doc 51/75 PE 386.538v03-00

BG

Изменение, внесено от Angelika Niebler и Christian Ehler

Изменение 308
ЧЛЕН 12 A (нов)

Член 12а
Срокът на действие на настоящия 
регламент изтича след три години. 

Or. de

Обосновка

It needs to be remembered that a price regulation instrument represents a significant 
intervention in the development of the market, and so there should be a time limit on the 
validity of this regulation. It is also likely that prices will have settled at a considerably lower 
level within three years. 

Изменение, внесено от Francisca Pleguezuelos Aguilar

Изменение 309
ЧЛЕН 12 A (нов)

Член 12а
Срокът на действие на настоящия 
регламент изтича три години след 
датата на неговото влизане в сила.

Or. es

Обосновка

The market malfunction which has occurred will in all probability soon be ironed out. If that 
does not happen, the EU will always be able to intervene on the market again. 

Изменение, внесено от Erika Mann

Изменение 310
ЧЛЕН 12, ПАРАГРАФ 1 A (нов)

1а. Срокът на действие на настоящия 
регламент изтича след три години.

Or. xm
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Обосновка

In view of the already high level of public awareness of roaming charges, the initial efforts of 
individual operators to offer cheaper roaming tariffs, and the measures proposed here, there 
is a good chance that this regulation will quickly be successful. It is unlikely that operators
will subsequently withdraw the advantages they have offered consumers.  

Изменение, внесено от Alexander Alvaro и Jorgo Chatzimarkakis

Изменение 311
ЧЛЕН 12 A (нов)

Член 12а
Ограничителна клауза

Не по-късно от три години след 
датата на влизане в сила, настоящият 
регламент подлежи на утвърждаване в 
съответствие с процедурата по член 
251 от Договора или неговият срок на 
действие изтича.

Or. en

Изменение, внесено от Šarūnas Birutis

Изменение 312
ЧЛЕН 12, ПАРАГРАФ 1 A (нов)

1а. Срокът на действие на настоящия 
регламент изтича след три години при 
положителна оценка от страна на 
Комисията.

Or. en

Обосновка

If the market is fully competitive in three years, Regulation will no longer be necessary. 



AM\660182BG.doc 53/75 PE 386.538v03-00

BG

Изменение 313
ЧЛЕН 12, ПАРАГРАФ 1 А (нов)

1а. Той се прилага само за период от 
пет години, след което срокът му на 
действие изтича.

Or. de

Обосновка

It is sensible to restrict the period of validity, so that after five years free competition and a 
single European internal market can be guaranteed. 

Изменение, внесено от David Hammerstein Mintz

Изменение 314
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 доклад
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 
дванадесет  месеца от датата на 
влизането му в сила. Комисията включва 
в своя доклад съображенията си дали 
предвид развитието на пазара и по 
отношение както на конкуренцията, 
така и на защитата на 
потребителите все още съществува 
необходимост от удължаване срока на 
действие на настоящия регламент над 
установения в член 12 срок, като по 
този начин отчита развитието на 
тарифите за  съобщителните услуги 
чрез мобилни мрежи на национално 
равнище. Като част от този доклад, 
Комисията включва 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, 
включително по целесъобразност 
препоръки относно необходимостта 
от регулиране на тези услуги. За целта 
Комисията може да използва 
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информацията, предоставена при 
прилагане на член 8, параграф 2.
Комисията оценява по-специално дали 
целите на настоящия регламент са 
постигнати и прави, при 
необходимост, съответни 
предложения.

Or. en

Изменение, внесено от Angelika Niebler и Christian Ehler

Изменение 315
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 доклад
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 
осемнадесет месеца от датата на 
влизането му в сила. Комисията включва 
в своя доклад съображенията си дали 
предвид развитието на пазара и по 
отношение както на конкуренцията, 
така и на защитата на 
потребителите, все още съществува 
необходимост от удължаване срока на 
действие на настоящия регламент над 
установения в член 12 срок, като по 
този начин отчита развитието на 
тарифите за  съобщителните услуги 
чрез мобилни мрежи на национално 
равнище. Като част от този доклад, 
Комисията включва 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, 
включително по целесъобразност 
препоръки относно необходимостта 
от регулиране на тези услуги. За целта 
Комисията може да използва 
информацията, предоставена при 
прилагане на член 8, параграф 2.
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Комисията оценява по-специално дали 
целите на настоящия регламент са  
постигнати и прави, при 
необходимост, съответни 
предложения.

Or. de

Обосновка

The conditions under which the review procedure is to take place should be more precisely 
worded. It is also important to include the development of SMS and MMS prices in the review. 

Изменение, внесено от Erika Mann

Изменение 316
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 доклад
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 
осемнадесет  месеца от датата на 
влизането му в сила. Комисията включва 
в своя доклад съображенията си дали 
предвид развитието на пазара и по 
отношение както на конкуренцията, 
така и на защитата на 
потребителите, все още съществува 
необходимост от удължаване срока на 
действие на настоящия регламент над 
установения в член 12 срок, като по 
този начин отчита развитието на 
тарифите за  съобщителните услуги 
чрез мобилни мрежи на национално 
равнище. Като част от този доклад, 
Комисията включва 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, 
включително по целесъобразност 
препоръки относно необходимостта 
от регулиране на тези услуги. За целта 
Комисията може да използва 
информацията, предоставена при 
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прилагане на член 8, параграф 2.
Комисията оценява по-специално дали 
целите на настоящия регламент са 
постигнати и прави, при 
необходимост, съответни 
предложения.

Or. en

Обосновка

Изменение, внесено от Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Изменение 317
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 доклад
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 доклад
съображенията си относно 
продължаващата необходимост от 
регулиране или възможността за 
изтичане на неговия срок на действие,
предвид развитието на пазара и по 
отношение както на конкуренцията, 
така и на защитата на 
потребителите, все още съществува 
необходимост от удължаване срока на 
действие на настоящия регламент над 
установения в член 12 срок, като по 
този начин отчита развитието на 
тарифите за съобщителните услуги 
чрез мобилни мрежи на национално 
равнище. Като част от този доклад, 
Комисията включва 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, 
включително по целесъобразност 
препоръки относно необходимостта 
от регулиране на тези услуги. За целта 
Комисията може да използва 
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информацията, предоставена при 
прилагане на член 8, параграф 2.
Комисията оценява по-специално дали 
целите на настоящия регламент са 
били постигнати и прави, при 
необходимост, съответни 
предложения.

Or. en

Обосновка

Изменение, внесено от Francisca Pleguezuelos Aguilar

Изменение 318
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 18 
месеца от датата на влизането му в сила.
Комисията включва в своя доклада 
съображенията си относно 
продължаващата необходимост от 
каквото и да било регулиране, 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.

Or. es

Обосновка

The market malfunction which has occurred will in all probability soon be ironed out. If that 
does not happen, the EU will always be able to intervene on the market again. 
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Изменение, внесено от Šarūnas Birutis

Изменение 319
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 18 
месеца от датата на влизането му в сила.
Този доклад включва подробен анализ на 
продължаващата необходимост от 
регулиране и се придружава, по 
целесъобразност, от съответни
законодателни предложения. За целта 
Комисията може да изисква от 
държавите-членки и националните 
регулаторни органи информация, която 
следва да се предоставя своевременно.

Or. en

Обосновка

To provide some additional detail to the review report and align the language to standard 
formulations.   

Изменение, внесено от Reino Paasilinna от името на група PSE

Изменение 320
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 

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.
Този доклад включва подробен анализ на 
продължаващата необходимост от 
регулиране и се придружава, по 
целесъобразност, от съответни
законодателни предложения. За целта 
Комисията може да изисква от 
държавите-членки и националните 
регулаторни органи информация, която 
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националните регулаторни органи 
информация, която следва да се 
предоставя своевременно.

следва да се предоставя своевременно.

Or. en

Обосновка

To provide some additional detail to the review report and align the language to standard 
formulations 

Изменение, внесено от Renato Brunetta и Pia Elda Locatelli

Изменение 321
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 доклад
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.
Предвид развитието на пазара и 
конкуренцията, както и резултатите, 
постигнати от настоящия регламент, 
Комисията включва в своя доклад 
съображенията си относно 
необходимостта от ново предложение 
на Комисията за установяване на 
истински ефективен, воден от 
конкуренцията вътрешен пазар на 
далекосъобщенията, чрез който ще се 
отстранят презграничните разходи  в 
рамките на следващите пет години. За 
целта Комисията може да изисква от 
държавите-членки и националните 
регулаторни органи информация, която 
следва да се предоставя своевременно.

Or. it
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Изменение, внесено от András Gyürk

Изменение 322
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 доклад
съображенията си относно 
продължаващата необходимост от 
регулиране или възможността за отмяна 
на регулирането, предвид 
икономическата среда, развитието на 
пазара, както и развитието на 
конкуренцията и механизмите за 
финансово договаряне. За целта 
Комисията може да изисква от 
държавите-членки и националните 
регулаторни органи информация, която 
следва да се предоставя своевременно.

Or. hu

Обосновка

A market operating efficiently and without distortions is of fundamental importance both for 
the welfare of EU citizens and for the competitiveness of the EU. A competitive market 
reduces citizens’ expenditure, and encourages investment and innovation. Where the 
processes of competition are distorted, and the market is not able to correct them, there is 
need for intervention. Such intervention is only justified to the extent that, and until, the 
market is once again able to regulate itself. Once this has happened, there is no longer any 
justification for maintaining regulation.

Изменение, внесено от Umberto Guidoni

Изменение 323
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 доклад
съображенията си относно 

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 
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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.

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.
Всякакви предложения за отмяна 
следва да се подкрепят с ясни 
доказателства, че развитието на
пазара, водещо до искане за отмяна, ще 
бъде трайно и необратимо след 
отмяната.

Or. en

Обосновка

Изменение, внесено от Nikolaos Vakalis

Изменение 324
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 доклад
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 доклад
съображенията си относно 
продължаващата необходимост от 
регулиране или възможността за отмяна 
на регулирането, предвид развитието на 
пазара и конкуренцията. За целта 
Комисията взема под внимание 
проучванията на националните пазари 
за роуминг, предоставени от 
националните регулаторни органи, най-
малко шест месеца преди 
преразглеждането на регламента.
Освен това, особено внимание трябва 
да се отдели на последствията от 
регионалния дисбаланс и дисбаланса по 
оператор.
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Or. en

Обосновка

In order to have a clear picture of the European roaming market, collection of statistical data 
on prices, volumes and revenue relating to roaming must be made at national level.

In the review process, particular attention should be paid to the fact that some operators 
undoubtedly face higher wholesale costs than average due to special circumstances outside 
their influence (e.g. low population density, mountainous and island topography, large 
inflows of tourists within a short period of time etc)

Изменение, внесено от Reino Paasilinna от името на група PSE

Изменение 325
ЧЛЕН 12, ПАРАГРАФ 1 А (нов)

1а. Комисията следи непрестанно за 
развитието на цените на пазара за 
пренос на данни, включително SMS и 
MMS.  Тя представя доклад за 
развитието на този пазар до ...1. Този 
доклад включва, ако се счете за 
необходимо, предложение за намеса, и 
излага  подробно съображенията за 
всяко предложено действие. Всякакви 
подобни предложения могат да бъдат 
представени и отделно, всеки път, 
когато това е оправдано от 
развитието на пазара или от липсата 
на такова.
__________
1 12 месеца след датата на влизане в 
сила на настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

To enable prompt regulation if necessary on data communications which the present lack of 
data does not allow
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Изменение, внесено от Šarūnas Birutis

Изменение 326
ЧЛЕН 12, ПАРАГРАФ 1 А (нов)

1а. Комисията следи непрестанно за 
развитието на цените на пазара за 
пренос на данни, включително SMS и 
MMS.  Тя представя доклад за 
развитието на този пазар в рамките 
на 12 месеца от датата на влизане в 
сила на настоящия регламент. Този 
доклад включва, ако се счете за 
необходимо, предложение за намеса и 
излага  подробно съображенията за 
всяко предложено действие. Всякакви 
подобни предложения могат да бъдат 
представени и отделно, всеки път, 
когато това е оправдано от 
развитието на пазара или от липсата 
на такова.

Or. en

Обосновка

To enable prompt regulation if necessary on data communications which the present lack of 
data does not allow. 

Изменение, внесено от Reino Paasilinna от името на група PSE

Изменение 327
ЧЛЕН 12, ПАРАГРАФ 1Б (нов)

1б. Комисията анализира 
отражението на настоящия 
регламент върху конкурентното 
положение на по-малки и независими 
оператори или такива, които 
упражняват дейност за първи път. Тя 
представя доклад до ...1. Ако бъде 
счетено за необходимо, докладът 
включва предложение за намеса . 
Предложения от такъв характер 
могат да бъдат представени и 
отделно, когато това се налага поради 
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развитието на пазара или липсата на 
развитие.
__________
1 12 месеца след датата на влизане в сила на 
настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

To enable prompt regulation if necessary on to counteract any negative effects on 
competition.

Изменение, внесено от Šarūnas Birutis

Изменение 328
ЧЛЕН 12, ПАРАГРАФ 1Б (нов)

1Б. Комисията анализира последиците 
на настоящия регламент върху 
конкурентното положение на по-
малки и независими оператори или 
такива, които упражняват дейност за 
първи път. По-специално, Комисията 
следва да анализира дали по отношение 
на малки, независими или за първи път 
упражняващи дейност оператори се 
прилага дискриминационно 
ценообразуване. Комисията докладва и 
относно необходимостта от 
регулиране на достъпа, при 
недопускащи дискриминация условия, 
на малки, недзависими или за първи 
път упражняващи дейност оператори.   
Ако бъде счетено за необходимо, 
докладът включва предложение за 
намеса. Комисията представя доклад 
до ...( 12 месеца след датата на влизане 
в сила на настоящия регламент). 
Предложения от такъв характер 
могат да бъдат представени и 
отделно, когато се налагат поради 
развитието на пазара или липсата на 
развитие”.

Or. en
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Обосновка

It  would provide greater clarity of the Commission's analysis, exploring the impact of this 
regulation on for  smaller, independent or newly started operators.. 

Изменение, внесено от Reino Paasilinna от името на група PSE

Изменение 329
ЧЛЕН 12, ПАРАГРАФ 1В (нов)

1в. Комисията публикува годишен 
доклад относно развитието в рамките 
на Общността в областта, уредена с 
настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

To provide for a broader annual review.

Изменение, внесено от Angelika Niebler и Christian Ehler

Изменение 330
ЧЛЕН 13

Комитет заличава се
1. Комисията се подпомага от 
Комитет по съобщенията, създаден по 
реда на член 22 от Директива 
2002/21/ЕО.
2. При позоваване на настоящия 
параграф се прилагат членове 5 и 7 от 
Решение 1999/468/EО, като се вземат 
предвид разпоредбите на член 8 от 
същото решение.
Срокът по член 5, параграф 6 от 
Решение 1999/468/EО се определя на 
три месеца.
3. Комитетът приема свой вътрешен 
правилник за дейността.

Or. de
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Обосновка

In view of the proposed time limits on the Directive’s period of validity, the provisions of 
Article 13 are superfluous. 

Изменение, внесено от Erika Mann

Изменение 331
ЧЛЕН 13

Комитет заличава се
1. Комисията се подпомага от 
Комитет по съобщенията, създаден по 
реда на член 22 от Директива 
2002/21/ЕО.
2. При позоваване на настоящия 
параграф се прилагат членове 5 и 7 от 
Решение 1999/468/EО, като се вземат 
предвид разпоредбите на член 8 от 
същото решение.
Срокът по член 5, параграф 6 от 
Решение 1999/468/EО се определя на 
три месеца.
3. Комитетът приема свой вътрешен 
правилник за дейността.

Or. en

Изменение, внесено от Paul Rübig

Изменение 332
ЧЛЕН 13, ПАРАГРАФ 2А (нов)

2а. При позоваване на настоящия 
параграф се прилагат членове 5а, 
параграфи 1 до 4 от Решение 
1999/468/EО, като се вземат предвид 
разпоредбите на член 8 от същото 
решение.

Or. en
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Изменение, внесено от Angelika Niebler и Christian Ehler

Изменение 333
ЧЛЕН 15

Прилагане заличава се
Мерките, необходими за прилагането 
на настоящия регламент, се приемат в 
съответствие с процедурата по член 
13, параграф 2.

Or. de

Обосновка

In view of the proposed deletion of Article 13, this provision is superfluous.  

Изменение, внесено от Erika Mann

Изменение 334
ЧЛЕН 15

Прилагане заличава се
Мерките, необходими за прилагането 
на настоящия регламент, се приемат в 
съответствие с процедурата по член 
13, параграф 2.

Or. en

Изменение, внесено от Angelika Niebler и Christian Ehler

Изменение 335
ПРИЛОЖЕНИЕ І

заличава се

Or. de



PE 386.538v03-00 68/75 AM\660182BG.doc

BG

Обосновка

The proposed amendment to Article 3 renders the retention of Annex I superfluous. 

Изменение, внесено от Francisca Pleguezuelos Aguilar

Изменение 336
ПРИЛОЖЕНИЕ І

Приложението се заличава

Or. es

 

Изменение, внесено от Hannes Swoboda

Изменение 337
ПРИЛОЖЕНИЕ І

заличава се

Or. de

Обосновка

The deletion of Annex I follows on from the amendments to Article 3 (see Amendment 146). 

Изменение, внесено от Erika Mann

Изменение 338
ПРИЛОЖЕНИЕ І

Това приложение се заличава

Or. en

Обосновка

The deletion of Annex I follows on from the amendments to Article 3 (see Amendment 139).   
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Изменение, внесено от Umberto Guidoni, Pia Elda Locatelli и Patrizia Toia

Изменение 339
ПРИЛОЖЕНИЕ І, ПАРАГРАФ 1, БУКВИ А) и Б) 

а) по коефициент две, при регулирано 
повикване чрез роуминг до номер от 
обществена телефонна мрежа в 
държавата-членка, в която се намира 
посещаваната мрежа; 

а) по коефициент едно цяло и пет, при 
регулирано повикване чрез роуминг до 
номер от обществена телефонна мрежа в 
държавата-членка, в която се намира 
посещаваната мрежа;

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.

б) по коефициент две, при регулирано 
повикване чрез роуминг до номер от 
обществена телефонна мрежа в държава-
членка, различна от тази, в която се 
намира посещаваната мрежа. 

Or. it

Обосновка

Recent studies show that two calculation factors are needed because there is a difference in 
the cost of calls depending on whether they are made to a number in our outside the Member 
State in which the visited network is located. The studies also demonstrate that the maximum 
wholesale charge, calculated using the factors laid down in the Commission proposal, does 
not guarantee fair roaming prices for consumers. That is why lower factors should be 
introduced to protect consumers while still leaving a profit margin for companies. 

Изменение, внесено от Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Изменение 340
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:

Общата тарифа на едро, която операторът 
на посещавана мрежа може да определя 
за оператора на мрежа 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 две за 
осъществяване на регулирано повикване 
чрез роуминг до номер, предоставен на 
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обществена телефонна мрежа в 
държавата-членка, в която се намира 
посещаваната мрежа.

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

Тарифните предели, определени в 
настоящото приложение, включват 
всички постоянни елементи, като разходи 
за активиране на абонатен номер.

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.

Or. pl

Изменение, внесено от Reino Paasilinna от името на група PSE

Изменение 341
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 гласово повикване, 
възникващо в посещаваната мрежа, не 
превишават публикуваната съгласно член 
10, параграф 3 тарифа на минута за 
завършване на повиквания по мобилна 
мрежа, умножена по коефициент 2:

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
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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.

Тарифните предели, определени в 
настоящото приложение, включват като 
елементи разходи за активиране на 
абонатен номер.

Or. en

Обосновка

A single price cap at wholesale level. The cap is not subject to averaging and applies 
regardless of where the call terminates. The formula, based on the Copenhagen Economics 
report attached to this draft opinion and included as a basis for discussion, would currently 
result in a maximum price of 25 eurocents 

Изменение, внесено от Paul Rübig

Изменение 342
ПРИЛОЖЕНИЕ І

Тарифи на едро за осъществяване на 
регулирани повиквания чрез роуминг, 
посочени в член 3

Тарифи на едро за осъществяване на 
регулирани повиквания чрез роуминг, 
посочени в членове 3 и 4

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:

Общата тарифа на едро, която един
оператор на посещавана мрежа може да 
определя за всеки оператор на мрежа 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 за 
всички повиквания до номер от 
обществена телефонна мрежа, 
независимо дали в държавата-членка, в 
която се намира посещаваната мрежа, или 
в държава-членка, различна от тази, в 
която се намира посещаваната мрежа.
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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.

Or. en

Изменение, внесено от Hannes Swoboda

Изменение 343
ПРИЛОЖЕНИЕ І, ПАРАГРАФ 1А (нов)

1а. В допълнение към максималната 
тарифа по букви а) и б), доставчиците 
на телефонни услуги по мобилни 
мрежи могат да предложат 
допълнителни тарифи, от които 
абонатът да избира.

Or. de

Обосновка

Mobile operators must be permitted to offer additional tariffs in addition to the planned 
standard tariff.  

Изменение, внесено от Dominique Vlasto and Margie Sudre

Изменение 344
ПРИЛОЖЕНИЕ І, ПАРАГРАФ 1а (нов)
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1а. Допълнителните разходи, свръзани 
с отдалечеността на най-
отдалечените райони и прехвърлянето 
на повиквания между континентална 
Европа и въпросните райони, трябва да 
бъдат добавени към тези ценови 
предели за повиквания, осъществени от 
и към мобилни оператори, 
притежаващи лицензии, които 
обхващат единствено най-
отдалечените райони на Общността.

Or. fr

Обосновка

In the outermost regions the routing of calls entails costs far higher than those borne by other 
European operators on account of the geographical discontinuity. The envisaged price limits 
would force other European operators to accept the customers of operators operating in the 
outermost regions without being able to cover their costs and could therefore persuade them 
to close their destinations to the customers of operators from the outermost regions.

Изменение, внесено от Hannes Swoboda

Изменение 345
ПРИЛОЖЕНИЕ II

Заличава се

Or. de

Обосновка

The deletion of Annex II follows on from the amendments to Article 4. 

Изменение, внесено от Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Изменение 346
ПРИЛОЖЕНИЕ II; ТОЧКА 1, БУКВА Б)

б) "Средна тарифа за завършване на 
повиквания по мобилна мрежа на SMP 
оператор" означава средната тарифа на 
минута (включително разходите за 
установяване на повикване), на база 

б) "Средна тарифа за завършване на 
повиквания по мобилна мрежа на SMP 
оператор" означава средната тарифа на 
минута (включително разходите за 
установяване на повикване), на база 
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триминутно повикване в най-
натоварените часове, без ДДС и в 
националната парична единица на 
съответната държава-членка, прилагана 
от всеки SMP оператор за завършване на 
повиквания по неговата мобилна мрежа, в 
съответствие с одобрена от националния 
регулаторен орган методология; 

средната тарифа за триминутно 
повикване без ДДС и в националната 
парична единица на съответната държава-
членка, прилагана от всеки SMP оператор 
за завършване на повиквания по неговата 
мобилна мрежа, в съответствие с одобрен 
от националния регулаторен орган 
метод; 

Or. pl

Изменение, внесено от Reino Paasilinna от името на група PSE

Изменение 347
ПРИЛОЖЕНИЕ II; ТОЧКА 2

(2) Средната тарифа за завършване на 
повикване по мобилна мрежа, 
публикувана съгласно член 10, параграф 
3, е средно аритметично от 
националната средно претеглена тарифа 
за завършване на повиквания по мобилна 
мрежа, като самата тя е определена въз 
основа на общия брой активни абонати 
във всяка държава-членка. Тя се 
изчислява, като се използва посочената в 
параграф 3 по-долу информация, 
предоставена на Комисията от 
националните регулаторни органи в 
съответствие с искане по член 10, 
параграф 2 или 4.

(2) Средната тарифа за завършване на 
повикване по мобилна мрежа, 
публикувана съгласно член 10, параграф 
3, е 75-тия перцентил на националната 
средно претеглена тарифа за завършване 
на повиквания по мобилна мрежа.  Тя се 
изчислява, като се използва посочената в 
параграф 3 по-долу информация, 
предоставена на Комисията от 
националните регулаторни органи в 
съответствие с искане по член 10, 
параграф 2 или 4.  Всяка държава-
членка има еднаква тежест при 
изчисляване на 75-тия перцентил на 
националната средно претеглена 
тарифа за завършване на повиквания 
по мобилна мрежа.  В случай, че 75-
тият перцентил на националната 
средно претеглена тарифа за 
завършване на повиквания по мобилна 
мрежа попада между две държави-
членки, се използва опростената 
средна тарифа за завършване на 
повиквания по мобилна мрежа във 
въпросните държави-членки. 

Or. en
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Обосновка

Follows from the Copenhagen Economics report

Изменение, внесено от Reino Paasilinna от името на група PSE

Изменение 348
ПРИЛОЖЕНИЕ II; ТОЧКА 3, БУКВА Б)

б) общия брой на всички активни 
абонати на SMP оператор в рамките на 
тяхната държава-членка,

б) общия брой минути завършени 
гласови повиквания на SMP оператор в 
рамките на тяхната държава-членка,

Or. en

Обосновка

Follows from the Copenhagen Economics report.


