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Изменение, внесено от Alexander Alvaro и Jorgo Chatzimarkakis

Изменение 39
СЪОБРАЖЕНИЕ 1

1) Високото равнище на цените, които 
трябва да заплащат потребителите на 
обществени мобилни телефонни мрежи, 
когато използват клетъчните си телефони 
при пътуване в чужбина в рамките на 
Общността, е въпрос, който поражда 
загриженост от страна на 
националните регулаторни органи. На 
пленарното си заседание през м. май 2005 
г. групата на европейските регулаторни 
органи отбеляза, наред с другото, че 
цените на дребно са изключително 
високи, без да има ясна обосновка за 
това; че това положение изглежда, че се 
дължи както на високите цени на едро, 

1) Високото равнище на цените, които 
трябва да заплащат потребителите на 
обществени мобилни телефонни мрежи, 
когато използват клетъчните си телефони 
при пътуване в чужбина в рамките на 
Общността, е доказателство за слабост 
на пазара в тази област. На пленарното 
си заседание през м. май 2005 г. групата 
на европейските регулаторни органи 
отбеляза, наред с другото, че цените на 
дребно са изключително високи, без да 
има ясна обосновка за това; че това 
положение изглежда, че се дължи както 
на високите цени на едро, които се 
определят от оператора на 
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които се определят от оператора на 
чуждестранната приемаща мрежа, така и 
в много случаи на високите надценки 
върху цените на дребно, които се 
начисляват от оператора на мрежата на 
абоната; че намаленията при цените на 
едро често не намират отражение в 
цените на дребно за абоната; и че са 
налице силни връзки между пазарите в 
различните държави-членки.

чуждестранната приемаща мрежа, така и 
в много случаи на високите надценки 
върху цените на дребно, които се 
начисляват от оператора на мрежата на 
абоната; че намаленията при цените на 
едро често не намират отражение в 
цените на дребно за абоната; и че са 
налице силни връзки между пазарите в 
различните държави-членки.

Or. en

Изменение, внесено от Miloslav Ransdorf 

Изменение 40
СЪОБРАЖЕНИЕ 1

1) Високото равнище на цените, които 
трябва да заплащат потребителите на 
обществени мобилни телефонни мрежи, 
когато използват клетъчните си телефони 
при пътуване в чужбина в рамките на 
Общността, е въпрос, който поражда 
загриженост от страна на националните 
регулаторни органи. На пленарното си 
заседание през м. май 2005 г. групата на 
европейските регулаторни органи 
отбеляза, наред с другото, че цените на 
дребно са изключително високи, без да 
има ясна обосновка за това; че това 
положение изглежда, че се дължи както 
на високите цени на едро, които се 
определят от оператора на 
чуждестранната приемаща мрежа, така и 
в много случаи на високите надценки 
върху цените на дребно, които се 
начисляват от оператора на мрежата на 
абоната; че намаленията при цените на 
едро често не намират отражение в 
цените на дребно за абоната; и че са 
налице силни връзки между пазарите в 
различните държави-членки.

1) Високото равнище на цените, които 
трябва да заплащат потребителите на 
обществени мобилни телефонни мрежи, 
когато използват клетъчните си телефони 
при пътуване в чужбина в рамките на 
Общността, е въпрос, който поражда 
загриженост от страна на националните 
регулаторни органи. На пленарното си 
заседание през м. май 2005 г. групата на 
европейските регулаторни органи 
отбеляза, наред с другото, че цените на 
дребно са изключително високи, без да 
има ясна обосновка за това; че това 
положение изглежда, че се дължи както 
на високите цени на едро, които се 
определят от оператора на 
чуждестранната приемаща мрежа, така и 
в много случаи на високите надценки 
върху цените на дребно, които се 
начисляват от оператора на мрежата на 
абоната; че намаленията при цените на 
едро често не намират отражение в 
цените на дребно за абоната; и че са 
налице силни връзки между пазарите в 
различните държави-членки. Някои 
оператори наскоро въведоха тарифи за 
роуминг, които предоставят по-
благоприятни условия на абонатите, 
но въпреки това съществуват 
доказателства, че цените 
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продължават в значителна степен да 
надвишават разходите на 
операторите на мобилни мрежи и да 
не отразяват по подобаващ начин 
потребителските очаквания, 
включително по отношение на 
възможността за информиран избор. 

Or. en

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

Изменение 41
СЪОБРАЖЕНИЕ 1 A (ново)

1а) Само през 2006 г. бе отбелязан спад 
от 25% в цените на дребно. По този 
начин се потвърди прогнозата на 
Групата на европейските регулатори 
(ERG), че под операторите на мобилни 
мрежи отразят намалението на 
цените на едро в цените за абонати на 
дребно.   

Or. de

Изменение, внесено от Alexander Alvaro и Jorgo Chatzimarkakis

Изменение 42
СЪОБРАЖЕНИЕ 4

4) В препоръката, като съответен пазар, 
на който се допуска предварително 
регулиране, се определя националният 
пазар на едро за международен роуминг 
по обществени мобилни мрежи. Въпреки 
това, от извършената работа от 
националните регулаторни органи 
(поотделно и в рамките на групата на 
европейските регулаторни органи) при 
анализа на националните пазари на едро 
за международен роуминг е видно, че 
национален регулаторен орган все още не 
може да се справи ефективно с високото 
равнище на цените на едро за 
международен роуминг, поради 

4) В препоръката, като съответен пазар, 
на който се допуска предварително 
регулиране, се определя националният 
пазар на едро за международен роуминг 
по обществени мобилни мрежи. Въпреки 
това, от извършената работа от 
националните регулаторни органи 
(поотделно и в рамките на групата на 
европейските регулаторни органи) при 
анализа на националните пазари на едро 
за международен роуминг е видно, че 
национален регулаторен орган все още не 
може да се справи ефективно с високото 
равнище на цените на едро за 
международен роуминг, поради 
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трудностите при установяването на 
предприятията със значителна пазарна 
мощ предвид специфичните 
характеристики на международния 
роуминг, в т.ч. неговия трансграничен 
характер.

трудностите при установяването на 
предприятията със значителна пазарна 
мощ предвид специфичните 
характеристики на международния 
роуминг, в т.ч. неговия трансграничен 
характер. В тази връзка следва да се 
проучи необходимостта от създаване 
на Европейски регулаторен орган.

Or. en

Изменение, внесено от Werner Langen 

Изменение 43
СЪОБРАЖЕНИЕ 11

11) Пазарите на дребно и едро за 
роуминг имат уникални 
характеристики, които обосновават 
приемането на изключителни мерки, 
излизащи извън рамките на иначе 
приложимите механизми съгласно 
нормативната уредба от 2002 г.

заличава се

Or. de

Обосновка

Insufficiently specific, so should be deleted.

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

Изменение 44
СЪОБРАЖЕНИЕ 12

12) За да се защитават интересите на 
абонатите, ползващи услугата 
роуминг, следва да се наложат 
нормативни задължения както на 
дребно, така и на едро, тъй като 
опитът е показал, че намаленията в 
цените на едро за услуги по 
международен роуминг не се отразяват 
непременно в по-ниски цени на дребно 
за роуминг, поради отсъствието на 
стимули за това. От друга страна, 

заличава се



AM\660783BG.doc 5/116 PE 384.658v03-00

BG

предприемането на действия за 
понижаване на равнището на цените 
на дребно, без да се държи сметка за 
равнището на разходите на едро, 
свързани с предоставянето на тези 
услуги, рискува да доведе до смущения в 
правилното функциониране на 
вътрешния пазар на услугите по 
международен роуминг.

Or. de

Обосновка

In order to avoid distortions of the market and to maintain the competitiveness of mobile 
phone service providers, international roaming prices should be regulated only at wholesale 
and not at retail level.

Изменение, внесено от Gunnar Hökmark

Изменение 45
СЪОБРАЖЕНИЕ 12

12) За да се защитават интересите на 
абонатите, ползващи услугата 
роуминг, следва да се наложат 
нормативни задължения както на 
дребно, така и на едро, тъй като 
опитът е показал, че намаленията в 
цените на едро за услуги по 
международен роуминг не се отразяват 
непременно в по-ниски цени на дребно 
за роуминг, поради отсъствието на 
стимули за това. От друга страна, 
предприемането на действия за 
понижаване на равнището на цените 
на дребно, без да се държи сметка за 
равнището на разходите на едро, 
свързани с предоставянето на тези 
услуги, рискува да доведе до смущения в 
правилното функциониране на 
вътрешния пазар на услугите по 
международен роуминг.

заличава се

Or. en
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Изменение, внесено от Alexander Alvaro и Jorgo Chatzimarkakis 

Изменение 46
СЪОБРАЖЕНИЕ 12

12) За да се защитават интересите на 
абонатите, ползващи услугата роуминг, 
следва да се наложат нормативни 
задължения както на дребно, така и на 
едро, тъй като опитът е показал, че 
намаленията в цените на едро за услуги 
по международен роуминг не се 
отразяват непременно в по-ниски цени 
на дребно за роуминг, поради 
отсъствието на стимули за това. От 
друга страна, предприемането на 
действия за понижаване на равнището 
на цените на дребно, без да се държи 
сметка за равнището на разходите на 
едро, свързани с предоставянето на 
тези услуги, рискува да доведе до 
смущения в правилното функциониране 
на вътрешния пазар на услугите по 
международен роуминг.

12) В тази връзка, за да се защитават 
интересите на абонатите, ползващи 
услугата роуминг, следва да се наложат 
нормативни задължения за предоставяне 
на услугата на едро.

Or. en

Обосновка

To regulate at both wholesale and retail level is too strong an intervention in the market with 
far-reaching consequences for the European telecommunication industry that would inhibit 
competition. The aim of the proposal, namely to cut down roaming-charges across Europe, is 
commendable, however regulation at retail level must remain a last resort

Изменение, внесено от Reino Paasilinna от името на групата PSE

Изменение 47
СЪОБРАЖЕНИЕ 12

12) За да се защитават интересите на 
абонатите, ползващи услугата роуминг, 
следва да се наложат нормативни 
задължения както на дребно, така и на 
едро, тъй като опитът е показал, че 
намаленията в цените на едро за услуги 
по международен роуминг не се 
отразяват непременно в по-ниски цени на 

12) За да се защитават интересите на 
абонатите, ползващи услугата роуминг, 
следва да се наложат нормативни 
задължения както на дребно, така и на 
едро, тъй като опитът е показал, че 
намаленията в цените на едро за услуги 
по международен роуминг не се 
отразяват непременно в по-ниски цени на 
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дребно за роуминг, поради отсъствието 
на стимули за това. От друга страна, 
предприемането на действия за 
понижаване на равнището на цените на 
дребно, без да се държи сметка за 
равнището на разходите на едро, 
свързани с предоставянето на тези 
услуги, рискува да доведе до смущения в 
правилното функциониране на 
вътрешния пазар на услугите по 
международен роуминг.

дребно за роуминг, поради отсъствието 
на стимули за това. От друга страна, 
предприемането на действия за 
понижаване на равнището на цените на 
дребно, без да се държи сметка за 
равнището на разходите на едро, 
свързани с предоставянето на тези 
услуги, рискува да доведе до смущения в 
правилното функциониране на 
вътрешния пазар на услугите по 
международен роуминг. С цел да се 
създадат условия за предприемане на 
своевременни и подходящи действия, в 
случай че се установи злоупотреба, 
следва да се обърне особено внимание на 
опасността от предлагане на условия 
за предоставяне на услуги по роуминг 
на по-малки, независими или за първи 
път упражняващи дейност оператори, 
от такъв характер, че да се  
възпрепятства тяхната 
конкурентоспособност. Комисията 
следва да анализира действието на 
настоящия регламент върху 
конкурентното положение на по-
малки, независими или за първи път 
упражняващи дейност оператори.

Or. en

Изменение, внесено от Šarūnas Birutis 

Изменение 48
СЪОБРАЖЕНИЕ 12

12) За да се защитават интересите на 
абонатите, ползващи услугата роуминг, 
следва да се наложат нормативни 
задължения както на дребно, така и на 
едро, тъй като опитът е показал, че 
намаленията в цените на едро за услуги 
по международен роуминг не се 
отразяват непременно в по-ниски цени на 
дребно за роуминг, поради отсъствието 
на стимули за това. От друга страна, 
предприемането на действия за 
понижаване на равнището на цените на 
дребно, без да се държи сметка за 

12) За да се защитават интересите на 
абонатите, ползващи услугата роуминг, 
следва да се наложат нормативни 
задължения както на дребно, така и на 
едро, тъй като опитът е показал, че 
намаленията в цените на едро за услуги 
по международен роуминг не се 
отразяват непременно в по-ниски цени на 
дребно за роуминг, поради отсъствието 
на стимули за това. От друга страна, 
предприемането на действия за 
понижаване на равнището на цените на 
дребно, без да се държи сметка за 
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равнището на разходите на едро, 
свързани с предоставянето на тези 
услуги, рискува да доведе до смущения в 
правилното функциониране на 
вътрешния пазар на услугите по 
международен роуминг.

равнището на разходите на едро, 
свързани с предоставянето на тези 
услуги, рискува да доведе до смущения в 
правилното функциониране на 
вътрешния пазар на услугите по 
международен роуминг. Комисията 
следва да обърне особено внимание на 
действието на настоящия регламент 
върху пазара и да гарантира, че 
правилата на конкуренцията няма да 
бъдат нарушени, особено по 
отношение на по-малки, независими 
или наскоро навлезли на пазара 
оператори.

Or. en

Обосновка

This amendment emphasises that this regulation shall have no negative impacts on 
competition on the relevant market.

Изменение, внесено от Werner Langen 

Изменение 49
СЪОБРАЖЕНИЕ 13

13) Произтичащите от това 
задължения следва да влязат в сила 
възможно най-скоро и да се прилагат 
пряко във всички държави-членки, като 
същевременно на заинтересованите 
оператори се предостави разумен срок 
за привеждане на техните цени и 
предложения за услуги в съответствие 
с тези задължения.

заличава се

Or. de

Обосновка

Insufficiently specific, so should be deleted.
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Изменение, внесено от Nikolaos Vakalis 

Изменение 50
СЪОБРАЖЕНИЕ 13

13) Произтичащите от това задължения 
следва да влязат в сила възможно най-
скоро и да се прилагат пряко във всички 
държави-членки, като същевременно на 
заинтересованите оператори се 
предостави разумен срок за привеждане 
на техните цени и предложения за 
услуги в съответствие с тези 
задължения.

13) Произтичащите от това задължения 
следва да влязат в сила незабавно и да се 
прилагат пряко във всички държави-
членки.

Or. en

Обосновка

Immediate application of the charges limits in both wholesale and retail level is absolutely 
necessary, in order for the prices to go down. This is the primary goal of the Regulation in the 
first place. Besides, although the operators announced last year significant wholesale charges 
reductions, the retail charges remained still high. Therefore, no sunrise clause is needed

Изменение, внесено от Reino Paasilinna от името на групата PSE

Изменение 51
СЪОБРАЖЕНИЕ 13

13) Произтичащите от това задължения 
следва да влязат в сила възможно най-
скоро и да се прилагат пряко във всички 
държави-членки, като същевременно на 
заинтересованите оператори се 
предостави разумен срок за привеждане 
на техните цени и предложения за 
услуги в съответствие с тези 
задължения.

13) Произтичащите от това задължения 
следва да влязат в сила възможно най-
скоро и да се прилагат пряко във всички 
държави-членки.

Or. en

Обосновка

To reflect the deletion of Article 5 of the Commission proposal, which contained a six month 
period before regulation of retail prices for calls made would come into effect
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Изменение, внесено от Alexander Alvaro и Jorgo Chatzimarkakis 

Изменение 52
СЪОБРАЖЕНИЕ 13

13) Произтичащите от това задължения 
следва да влязат в сила възможно най-
скоро и да се прилагат пряко във всички 
държави-членки, като същевременно на 
заинтересованите оператори се 
предостави разумен срок за привеждане 
на техните цени и предложения за 
услуги в съответствие с тези задължения.

13) Произтичащите от това задължения 
следва да влязат в сила възможно най-
скоро и да се прилагат пряко във всички 
държави-членки, като същевременно на 
заинтересованите оператори се 
предостави срок от 12 месеца за 
привеждане в съответствие с тези 
задължения.

Or. en

Изменение, внесено от Pilar del Castillo Vera 

Изменение 53
СЪОБРАЖЕНИЕ 13

13) Произтичащите от това задължения 
следва да влязат в сила възможно най-
скоро и да се прилагат пряко във всички 
държави-членки, като същевременно на 
заинтересованите оператори се 
предостави разумен срок за привеждане 
на техните цени и предложения за услуги 
в съответствие с тези задължения.

13) Произтичащите от това задължения 
следва да влязат в сила възможно най-
скоро и да се прилагат пряко във всички 
държави-членки, като същевременно на 
заинтересованите оператори се 
предостави срок от шест месеца за 
привеждане на техните цени и 
предложения за услуги в съответствие с 
тези задължения.

Or. en

Обосновка

Once the regulation has been finalised, operators should be given a reasonable fixed period 
of time in which to implement necessary changes.

Изменение, внесено от Ivo Belet

Изменение 54
СЪОБРАЖЕНИЕ 13

13) Произтичащите от това задължения 
следва да влязат в сила възможно най-
скоро и да се прилагат пряко във всички 
държави-членки, като същевременно на 
заинтересованите оператори се 
предостави разумен срок за привеждане 

13) Произтичащите от това задължения 
следва да влязат в сила възможно най-
скоро и да се прилагат пряко във всички 
държави-членки, като същевременно на 
заинтересованите оператори се 
предостави шестмесечен срок за 
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на техните цени и предложения за услуги 
в съответствие с тези задължения.

привеждане на техните цени и 
предложения за услуги на дребно в 
съответствие с тези задължения.

Or. nl

Изменение, внесено от Miloslav Ransdorf

Изменение 55
СЪОБРАЖЕНИЕ 13 A (ново)

13а) Необходимо е да се предвидят 
гаранции, че настоящият регламент 
няма да има за последица влошаване на 
условията на труд в сектора от 
страна на операторите на мобилни 
мрежи.

Or. en

Изменение, внесено от Dominique Vlasto

Изменение 56
СЪОБРАЖЕНИЕ 14

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

заличава се
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нормативна уредба, основаваща се на 
обективно установени критерии.

Or. fr

Обосновка

There is no benefit to be gained in using the title ‘European Home Market Approach’. It 
would be more appropriate to use this recital to describe the principles applying to regulation 
of the wholesale market.

Изменение, внесено от Werner Langen

Изменение 57
СЪОБРАЖЕНИЕ 14

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

14) Целесъобразно е да се използва общ 
механизъм, наречен "подход на 
европейския вътрешен пазар", за да се 
гарантира, че при пътуване в рамките на 
Общността потребителите на обществени 
мобилни телефонни мрежи не заплащат 
прекомерни цени за услуги по 
международния гласов роуминг, когато 
осъществяват или приемат гласови 
повиквания, като по този начин се 
постигне висока степен на защита на 
потребителите и същевременно се запази 
конкуренцията между операторите на 
мобилни мрежи.

Or. de

Изменение, внесено от Daniel Caspary

Изменение 58
СЪОБРАЖЕНИЕ 14
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14) Целесъобразно е да се използва общ 
механизъм, наречен "подход на 
европейския вътрешен пазар", за да се 
гарантира, че при пътуване в рамките на 
Общността потребителите на обществени 
мобилни телефонни мрежи не заплащат 
прекомерни цени за услуги по 
международния гласов роуминг, когато 
осъществяват или приемат гласови 
повиквания, като по този начин се 
постигне висока степен на защита на 
потребителите и същевременно се запази 
конкуренцията между операторите на 
мобилни мрежи. Предвид трансграничния 
характер на разглежданите услуги, е 
необходим общ механизъм, така че 
операторите на мобилни мрежи да трябва 
да спазват една последователна 
нормативна уредба, основаваща се на 
обективно установени критерии.

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

Or. de

Обосновка

Ties in with amendment to Art. 4. Receipt of calls should in principle be free within the EU.

Изменение, внесено от Reino Paasilinna от името на групата PSE

Изменение 59
СЪОБРАЖЕНИЕ 14

14) Целесъобразно е да се използва общ 
механизъм, наречен "подход на 
европейския вътрешен пазар", за да се 
гарантира, че при пътуване в рамките на 
Общността потребителите на обществени 
мобилни телефонни мрежи не заплащат 
прекомерни цени за услуги по 
международния гласов роуминг, когато 
осъществяват или приемат гласови 
повиквания, като по този начин се 
постигне висока степен на защита на 
потребителите и същевременно се запази 
конкуренцията между операторите на 
мобилни мрежи. Предвид трансграничния 

14) Целесъобразно е да се използва общ 
механизъм, наречен "подход на 
европейския вътрешен пазар", за да се 
гарантира, че при пътуване в рамките на 
Общността потребителите на обществени 
мобилни телефонни мрежи не заплащат 
прекомерни цени за услуги по 
международния гласов роуминг, когато 
осъществяват или приемат гласови 
повиквания чрез въвеждане на средни 
цени по подразбиране, които 
отразяват по-точно разходите за 
предоставяне на услугата, съчетани с 
пределни тарифи, като 
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характер на разглежданите услуги, е 
необходим общ механизъм, така че 
операторите на мобилни мрежи да трябва 
да спазват една последователна 
нормативна уредба, основаваща се на 
обективно установени критерии.

потребителите получават правото да 
приемат по-високи цени за роуминг, и
по този начин се постигне висока степен 
на защита на потребителите и 
същевременно се запази конкуренцията 
между операторите на мобилни мрежи. 
Предвид трансграничния характер на 
разглежданите услуги, е необходим общ 
механизъм, така че операторите на 
мобилни мрежи да трябва да спазват една 
последователна нормативна уредба, 
основаваща се на обективно установени 
критерии.

Or. en

Обосновка

To reflect the amended structure of the price caps

Изменение, внесено от Lambert van Nistelrooij

Изменение 60
СЪОБРАЖЕНИЕ 14

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

14) Целесъобразно е да се използва общ 
механизъм, наречен "подход на 
европейския вътрешен пазар", за да се 
гарантира, че при пътуване в рамките на 
Общността потребителите на обществени 
мобилни телефонни мрежи не заплащат 
прекомерни цени за услуги по 
международния гласов роуминг, когато 
осъществяват или приемат гласови 
повиквания или текстови съобщения, 
като по този начин се постигне висока 
степен на защита на потребителите и 
същевременно се запази конкуренцията 
между операторите на мобилни мрежи. 
Предвид трансграничния характер на 
разглежданите услуги, е необходим общ 
механизъм, така че операторите на 
мобилни мрежи да трябва да спазват една 
последователна нормативна уредба, 
основаваща се на обективно установени 
критерии. При установяване на общия 
механизъм националните регулаторни 
органи и операторите следва да 
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обръщат особено внимание на 
особеното положение на гражданите, 
които живеят, работят и развиват 
стопанска дейност в погранични 
райони на съседни държави-членки. 
Независимо от настоящия регламент, 
следва да се предприемат специални 
мерки, недопускащи таксуване на 
потребители при неволно използване 
на роуминг услуги. Предвид липсата на 
Европейски регулаторен орган, до 2008 
г. Комисията следва да представи 
доклад за напредъка по този въпрос.

Or. en

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)

Изменение, внесено от Dominique Vlasto

Изменение 61
СЪОБРАЖЕНИЕ 14 A (ново)

14а) В съответствие с гореизложените 
съображения най-ефективният и 
съразмерен механизъм за регулиране на 
равнището на цените на едро за 
изходящи повиквания чрез 
международен роуминг е определяне на  
равнище на Общността на средна 
максимална цена, изчислена на минута 
и за оператор.

Or. fr

Обосновка

There is no benefit to be gained in using the title ‘European Home Market Approach’. It 
would be more appropriate to use this recital to describe the principles applying to regulation 
of the wholesale market.



PE 384.658v03-00 16/116 AM\660783BG.doc

BG

Изменение, внесено от Gunnar Hökmark

Изменение 62
СЪОБРАЖЕНИЕ 15

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

заличава се

Or. en

Изменение, внесено от Alexander Alvaro и Jorgo Chatzimarkakis

Изменение 63
СЪОБРАЖЕНИЕ 15

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

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

Or. en

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

Изменение 64
СЪОБРАЖЕНИЕ 15

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

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

Or. de

Обосновка

In order to avoid distortions of the market and to maintain the competitiveness of mobile 
phone service providers, international roaming prices should be regulated only at wholesale 
and not at retail level.

Изменение, внесено от Lambert van Nistelrooij

Изменение 65
СЪОБРАЖЕНИЕ 15

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

15) Определянето на равнище на 
Общността на максимални тарифи на 
минута при цените на дребно и едро или 
установяването на система за 
изчисление на тарифа за защита на 
потребителите по цени на дребно за 
ползване на услугата роуминг, е най-
ефективният и съразмерен механизъм за 
регулиране на равнището на цените за 
осъществяване и приемане на 
повиквания и за изпращане и приемане 
на съобщения чрез международен 
роуминг в съответствие с гореизложените 
съображения.

Or. en

Обосновка

Roaming services have to include all services : voice, message, calling abroad or in host 
country, receiving. The Consumer Protection Tariff must be calculated so that automatic 
maximum retail price setting can be installed. 

Изменение, внесено от Ivo Belet

Изменение 66
СЪОБРАЖЕНИЕ 15 A (ново)

15а) Доставчиците в страната на 
произход следва да имат право да се 
отклоняват от максималните тарифи 
на дребно, ако абонатът изрично 
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отправи такова искане, за да се създаде 
възможност за предлагане на 
новаторски ценови пакети.  

Or. nl

Изменение, внесено от Romano Maria La Russa

Изменение 67
СЪОБРАЖЕНИЕ 15 A (ново)

15a) На равнище цени на едро, на 
операторите на приемаща мрежа не 
следва да се предоставя възможност да 
въвеждат такси за други оператори, 
надвишаващи максимална средна 
тарифа на едро. На равнище цени на 
дребно следва също така да бъде 
въведена максимална тарифа за 
защита на потребителите на минута 
за нови и съществуващи абонати, освен 
ако те предпочетат да  изберат друга 
тарифа.

Or. en

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

Изменение 68
СЪОБРАЖЕНИЕ 16

16) Този общ механизъм следва да 
гарантира, че тарифите на дребно за 
международен роуминг представляват 
по-разумно отражение на разходите за 
предоставяне на услугата в сравнение с 
досегашното положение, при което на 
операторите се предоставя свобода да 
се конкурират чрез диференциация на 
предложенията и приспособяване на 
тарифните им структури към 
пазарните условия и предпочитанията 
на потребителите.

заличава се

Or. de
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Обосновка

In order to avoid distortions of the market and to maintain the competitiveness of mobile 
phone service providers, international roaming prices should be regulated only at wholesale 
and not at retail level.

Изменение, внесено от Dominique Vlasto

Изменение 69
СЪОБРАЖЕНИЕ 16 A (ново)

16а) В същото време, за да се 
гарантира защитата на абонати в 
неравностойно положение, ползващи 
услугата роуминг, операторите следва 
да предоставят, без допълнителни 
такси за абонатите, оферта по цени 
на дребно, съгласно което цените за 
изходящи и входящи повиквания чрез 
международен роуминг не надвишават 
определена максимална сума на 
минута.

Or. fr

Обосновка

The concerns referred to in the original version of the recital have already been dealt with 
above. This recital should be used to describe more specifically the way in which vulnerable 
retail customers can be protected.

Изменение, внесено от Werner Langen

Изменение 70
СЪОБРАЖЕНИЕ 17

17) Общият механизъм следва да е 
прост за прилагане и контрол, за да се 
намали административното бреме 
както за операторите, които трябва 
да спазват неговите изисквания, така и 
за националните регулаторни органи, 
натоварени с контрола и прилагането 
на механизма. 

заличава се

Or. de
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Обосновка

This goes without saying and should be deleted in the interest of better lawmaking. 

Изменение, внесено от Nikolaos Vakalis

Изменение 71
СЪОБРАЖЕНИЕ 17

17) Общият механизъм следва да е прост 
за прилагане и контрол, за да се намали 
административното бреме както за 
операторите, които трябва да спазват 
неговите изисквания, така и за 
националните регулаторни органи, 
натоварени с контрола и прилагането на 
механизма.

17) Общият механизъм следва да е прост 
за прилагане и контрол, за да се намали 
административното бреме както за 
операторите, които трябва да спазват 
неговите изисквания, така и за 
националните регулаторни органи, 
натоварени с контрола и прилагането на 
механизма. С оглед опростяване на 
изчисляването на максималните 
тарифи на едро и дребно, в настоящия 
регламент са определени специфични 
стойности, изразени в евро. Това 
подобрява прозрачността за 
потребителите и увеличава 
нормативната сигурност и 
предвидимост.

Or. en

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

Изменение 72
СЪОБРАЖЕНИЕ 17 А (ново)

17a) С оглед на това в бъдеще да се 
избегнат положения, при които  
отделни мобилни оператори не 
отразяват спестяванията, 
реализирани на едро в цените за 
абонати на дребно, операторите 
следва да бъдат задължени да 
предоставят на регулаторните органи 
документни доказателства за 
намаляването на техните цени на 
дребно. 
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Or. de

Изменение, внесено от Angelika Niebler, Jan Christian Ehler

Изменение 73
СЪОБРАЖЕНИЕ 18

18) Максималните предели на цените
следва да отчитат различните елементи, 
които участват в осъществяването на 
повикване чрез международен роуминг (в 
т.ч. режийни разходи, сигнализиране, 
възникване, транзитно преминаване и 
завършване на повикване), и различията 
в разходите за предоставяне на услуги 
по международен роуминг по 
отношение на повикванията до номера 
в посещаваната страна, от една 
страна, и, от друга страна, 
повикванията до номера в страната на 
произход на абоната или в трета 
страна в рамките на Общността.

18) Средните тарифи на едро следва да 
отчитат съответните елементи, които 
участват в осъществяването и приемането 
на повикване чрез международен 
роуминг (в т.ч. режийни разходи, 
сигнализиране, възникване, транзитно 
преминаване и завършване на повикване).

Or. de

Обосновка

To clarify that wholesale charges should derive from an average calculation basis.

Изменение, внесено от Dominique Vlasto

Изменение 74
СЪОБРАЖЕНИЕ 18

18) Максималните предели на цените 
следва да отчитат различните елементи, 
които участват в осъществяването на 
повикване чрез международен роуминг (в 
т.ч. режийни разходи, сигнализиране, 
възникване, транзитно преминаване и 
завършване на повикване), и различията 
в разходите за предоставяне на услуги 
по международен роуминг по 
отношение на повикванията до номера 
в посещаваната страна, от една 

18) Средните и максимални предели на 
цените следва да отчитат различните  
елементи на едро и дребно, които 
участват в осъществяването и приемането 
на повикване чрез международен 
роуминг (в т.ч. режийни разходи, 
сигнализиране, възникване, транзитно 
преминаване и завършване на повикване). 
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страна, и, от друга страна, 
повикванията до номера в страната на 
произход на абоната или в трета 
страна в рамките на Общността.

Or. fr

Обосновка

The revised recital makes it necessary to refer both to the average price limits (for the 
proposed price cap in the wholesale market and for the proposed target price in the retail 
market) and to the maximum price limits (for the consumer protection tariff). It also 
necessitates an explicit reference to retail sales costs, which the Commission omitted to take 
account of in its Impact Assessment.

Изменение, внесено от Francisca Pleguezuelos Aguilar

Изменение 75
СЪОБРАЖЕНИЕ 18

18) Максималните предели на цените 
следва да отчитат различните елементи, 
които участват в осъществяването на 
повикване чрез международен роуминг (в 
т.ч. режийни разходи, сигнализиране, 
възникване, транзитно преминаване и 
завършване на повикване), и различията 
в разходите за предоставяне на услуги 
по международен роуминг по 
отношение на повикванията до номера 
в посещаваната страна, от една 
страна, и, от друга страна, 
повикванията до номера в страната на 
произход на абоната или в трета 
страна в рамките на Общността.

18) Максималните тарифи следва да 
отчитат различните елементи от 
значение, които участват в 
осъществяването и приемането на 
повикване чрез международен роуминг (в 
т.ч. режийни разходи, сигнализиране, 
възникване, транзитно преминаване и 
завършване на повикване).

Or. es

Обосновка

In the interests of consistency with the Commission proposal, reference should be made to the 
receiving as well as the making of a call. In addition, and in accordance with proposed 
Amendment 10 (Annex I), it is necessary to remove the reference to the difference in costs for 
providing international roaming services in respect of calls made to a destination within a 
visited country and calls made back to the roaming customer's home country or a third 
country within the Community.
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Or. es

Изменение, внесено от Reino Paasilinna от името на група PSE

Изменение 76
СЪОБРАЖЕНИЕ 18

18) Максималните предели на цените 
следва да отчитат различните елементи, 
които участват в осъществяването на 
повикване чрез международен роуминг (в 
т.ч. режийни разходи, сигнализиране, 
възникване, транзитно преминаване и 
завършване на повикване), и различията в 
разходите за предоставяне на услуги по 
международен роуминг по отношение на 
повикванията до номера в посещаваната 
страна, от една страна, и, от друга страна, 
повикванията до номера в страната на 
произход на абоната или в трета страна в 
рамките на Общността.

18) Пределите на цените следва да 
отчитат всички елементи от значение, 
които участват в осъществяването на 
повикване чрез международен роуминг (в 
т.ч. режийни разходи, сигнализиране, 
възникване, транзитно преминаване и 
завършване на повикване), и различията в 
разходите за предоставяне на услуги по 
международен роуминг по отношение на 
повикванията до номера в посещаваната 
страна, от една страна, и, от друга страна, 
повикванията до номера в страната на 
произход на абоната или в трета страна в 
рамките на Общността. От съображения 
за опростяване, пределите на цените 
на едро следва да бъдат изразени като 
единна обща максимална стойност.

Or. en

Обосновка

To reflect the amended structure of the price caps

Изменение, внесено от Nikolaos Vakalis

Изменение 77
СЪОБРАЖЕНИЕ 18

18) Максималните предели на цените 
следва да отчитат различните елементи, 
които участват в осъществяването на 
повикване чрез международен роуминг (в 
т.ч. режийни разходи, сигнализиране, 
възникване, транзитно преминаване и 
завършване на повикване), и различията в 
разходите за предоставяне на услуги по 
международен роуминг по отношение на 

18) Максималните предели на цените 
следва да отчитат различните елементи, 
които участват в осъществяването на 
повикване чрез международен роуминг (в 
т.ч. режийни разходи, сигнализиране, 
възникване, транзитно преминаване и 
завършване на повикване), и различията в 
разходите за предоставяне на услуги по 
международен роуминг по отношение на 
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повикванията до номера в посещаваната 
страна, от една страна, и, от друга страна, 
повикванията до номера в страната на 
произход на абоната или в трета страна в 
рамките на Общността.

повикванията до номера в посещаваната 
страна, от една страна, и, от друга страна, 
повикванията до номера в страната на 
произход на абоната или в трета страна в 
рамките на Общността. В допълнение, 
максималната тарифа на едро следва 
надлежно да отчита регионалния 
дисбаланс и различията между 
операторите, по-специално онези, 
които се дължат на особени 
обстоятелства, като топография и 
големи туристически потоци за 
кратък период от време.

Or. en

Обосновка

Undoubtedly some operators face higher wholesale costs than average due to special 
circumstances outside their influence. This should be taken into account when considering the 
maximum wholesale caps.

Изменение, внесено от Nikolaos Vakalis

Изменение 78
СЪОБРАЖЕНИЕ 19

19)Максималният предел на цените за 
предоставяне на едро на услугата 
осъществяване на повикване чрез 
международен роуминг следва да се 
основава на средната тарифа на минута за 
завършване на повиквания по мобилна 
мрежа за операторите със значителна 
пазарна мощ, тъй като тези тарифи са 
вече обект на надзор от страна на 
регулаторните органи в съответствие с 
нормативната уредба от 2002 г. за 
електронните съобщения, и следователно 
следва да се определят въз основа на 
принципа на разходната ориентация. 
Предвид характеристиките на пазара за 
завършване на повиквания по 
индивидуални обществени мобилни 
мрежи и трансграничния характер на 
международния роуминг, тези тарифи 

19) Максималният предел на цените за 
предоставяне на едро на услугата 
осъществяване на повикване чрез 
международен роуминг следва да се 
основава на средната тарифа на минута за 
завършване на повиквания по мобилна 
мрежа (MTR) за операторите със 
значителна пазарна мощ, тъй като тези 
тарифи са вече обект на надзор от страна 
на регулаторните органи в съответствие с 
нормативната уредба от 2002 г. за 
електронните съобщения, и следователно 
следва да се определят въз основа на 
принципа на разходната ориентация. 
Предвид характеристиките на пазара за 
завършване на повиквания по 
индивидуални обществени мобилни 
мрежи и трансграничния характер на 
международния роуминг, тези тарифи 
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предоставят също така една стабилна 
основа за регулиране, която е 
представителна за структурата на 
разходите на мобилните мрежи в 
Общността. Средната тарифа за 
завършване на повикване по мобилна 
мрежа представлява надежден ориентир 
за основните разходни елементи на 
равнище на цени на едро, поради което 
един максимален предел на тези цени, 
основаващ се на подходящо кратно число 
на тази средна тарифа за завършване на 
повиквания по мобилна мрежа, следва да 
гарантира покриването на реалните 
разходи за предоставяне на регулирани 
услуги по роуминг.

предоставят също така една стабилна 
основа за регулиране, която е 
представителна за структурата на 
разходите на мобилните мрежи в 
Общността. Средната тарифа за 
завършване на повикване по мобилна 
мрежа представлява надежден ориентир 
за основните разходни елементи на 
равнище на цени на едро, поради което 
един максимален предел на тези цени, 
основаващ се на подходящо кратно число 
на тази средна тарифа за завършване на 
повиквания по мобилна мрежа, следва да 
гарантира покриването на реалните 
разходи за предоставяне на регулирани 
услуги по роуминг. Настоящата средна 
MTR възлиза на 11.41 евроцента. По 
отношение на MTR на това равнище 
следва да бъде целесъобразно да се 
определи фиксиран коефициент 3 за 
изходящите повиквания в рамките на 
ЕС (като по този начин се получава 
цена цена от 0.34 EUR) и за 
изходящите местни повиквания (като 
по този начин се получава цена цена от 
0.23 EUR).

Or. en

Обосновка

In the absence of total costs associated with a roaming call on an extra-national network, it is 
legitimate and fair for the consumers to set separate charge limits for outgoing "intra-EU" 
calls and outgoing "local" calls. Undoubtedly some operators face higher wholesale costs 
than average due to special circumstances outside their influence. This should be taken into 
account when considering the maximum wholesale caps.

Изменение, внесено от Gunnar Hökmark

Изменение 79
СЪОБРАЖЕНИЕ 20

20) Максималният предел на цените на 
дребно следва да гарантира на 
абонатите, ползващи услуги по 
роуминг, че при осъществяване на 

заличава се
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регулирано повикване чрез роуминг 
няма да им се таксува прекомерно 
висока цена, като същевременно на 
операторите в страната на произход 
се остави достатъчна свобода за 
диференциране на продуктите, които 
предлагат на потенциалните абонати.

Or. en

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

Изменение 80
СЪОБРАЖЕНИЕ 20

20) Максималният предел на 
цените на дребно следва да гарантира 
на абонатите, ползващи услуги по 
роуминг, че при осъществяване на 
регулирано повикване чрез роуминг 
няма да им се таксува прекомерно 
висока цена, като същевременно на 
операторите в страната на произход 
се остави достатъчна свобода за 
диференциране на продуктите, които 
предлагат на потребителите. 

заличава се

Or. de

Обосновка

In order to avoid distortions of the market and to maintain the competitiveness of mobile 
phone service providers, international roaming prices should be regulated only at wholesale 
and not at retail level.   

Изменение, внесено от Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Изменение 81
СЪОБРАЖЕНИЕ 20

20) Максималният предел на цените на 
дребно следва да гарантира на 
абонатите, ползващи услуги по 
роуминг, че при осъществяване на 
регулирано повикване чрез роуминг 

заличава се
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няма да им се таксува прекомерно 
висока цена, като същевременно на 
операторите в страната на произход 
се остави достатъчна свобода за 
диференциране на продуктите, които 
предлагат на потенциалните абонати.

Or. en

Изменение, внесено от Dominique Vlasto

Изменение 82
СЪОБРАЖЕНИЕ 20

20) Максималният предел на цените на 
дребно следва да гарантира на абонатите, 
ползващи услуги по роуминг, че при 
осъществяване на регулирано повикване 
чрез роуминг няма да им се таксува 
прекомерно висока цена, като 
същевременно на операторите в страната 
на произход се остави достатъчна свобода 
за диференциране на продуктите, които 
предлагат на потенциалните абонати. 

20) Средните и максимални предели на 
цените на дребно следва да гарантират на 
абонатите, ползващи услуги по роуминг, 
че при осъществяване на регулирано 
повикване чрез роуминг няма да им се 
таксува прекомерно висока цена, като 
същевременно на операторите в страната 
на произход се остави достатъчна свобода 
за диференциране на продуктите, които 
предлагат на потенциалните абонати. 

Or. fr

Обосновка

The revised recital makes it necessary, with regard to the retail market, to refer both to the 
average price limits (for the proposed target price in the retail market) and to the maximum 
price limits (for the consumer protection tariff). 

Изменение, внесено от Lambert van Nistelrooij

Изменение 83
СЪОБРАЖЕНИЕ 20

20) Максималният предел на цените на 
дребно следва да гарантира на 
абонатите, ползващи услуги по роуминг, 
че при осъществяване на регулирано 
повикване чрез роуминг няма да им се 
таксува прекомерно висока цена, като 
същевременно на операторите в страната 

20) Изчисляването на тарифата за 
защита на потребителите на роуминг 
услуги следва да гарантира на 
абонатите, ползващи услуги по роуминг, 
че при осъществяване или приемане на 
регулирано повикване или съобщение
чрез роуминг няма да им се таксува 
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на произход се остави достатъчна свобода 
за диференциране на продуктите, които 
предлагат на потенциалните абонати.

прекомерно висока цена, като 
същевременно на операторите в страната 
на произход се остави достатъчна свобода 
за диференциране на продуктите, които 
предлагат на потенциалните абонати.

Or. en

Обосновка

The Consumer Protection Tariff must be calculated so that automatic maximum retail price setting 
can be installed.

Изменение, внесено от Angelika Niebler и Jan Christian Ehler

Изменение 84
СЪОБРАЖЕНИЕ 20

20) Максималният предел на цените 
на дребно следва да гарантира на 
абонатите, ползващи услуги по роуминг, 
че при осъществяване на регулирано
повикване чрез роуминг няма да им се 
таксува прекомерно висока цена, като 
същевременно на операторите в страната 
на произход се остави достатъчна свобода 
за диференциране на продуктите, които 
предлагат на потенциалните абонати. 

20) Максималният предел на цените по 
евротарифата на дребно следва да 
гарантира на абонатите, ползващи услуги 
по роуминг, че при осъществяване на 
регулирано повикване чрез роуминг няма 
да им се таксува несъответстваща
цена, като същевременно на операторите 
в страната на произход се остави 
достатъчна свобода за диференциране на 
продуктите, които предлагат на 
потенциалните абонати.

Or. de

Обосновка

It needs to be made clear that, a given appropriate maximum price limit for the Euro Tariff  
must not be exceeded.   

Изменение, внесено от Romano Maria La Russa

Изменение 85
СЪОБРАЖЕНИЕ 20

20) Максималният предел на цените на 
дребно следва да гарантира на абонатите, 
ползващи услуги по роуминг, че при 

20) Максималните цени на дребно следва 
да гарантират на абонатите, ползващи 
услуги по роуминг, че при осъществяване 
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осъществяване на регулирано повикване 
чрез роуминг няма да им се таксува 
прекомерно висока цена, като 
същевременно на операторите в страната 
на произход се остави достатъчна свобода 
за диференциране на продуктите, които 
предлагат на потенциалните абонати.

или приемане на гласово повикване чрез 
роуминг няма да заплатят повече от 
точно определена максимална 
стойност, която е в тясна връзка със 
себестойността на предоставяната 
услуга, като същевременно на 
операторите в страната на произход се 
остави достатъчна свобода за 
диференциране на продуктите, които 
предлагат на потенциалните абонати.

Or. en

Изменение, внесено от Nikolaos Vakalis

Изменение 86
СЪОБРАЖЕНИЕ 20 А (ново)

20а) Доставчиците в страната на 
произход следва да бъдат задължени да 
предоставят на всички потенциални 
абонати „тарифа за защита на 
потребителите” съгласно параграф 2, 
която може да се комбинира с всяка 
друга тарифа на дребно. Тарифата за 
защита на потребителите следва да се 
предоставя автоматично както на 
досегашни, така и на нови абонати, 
като се запазят останалите елементи 
на абонамента, като на абонатите 
следва да се предостави възможност да 
изберат друга тарифа, безплатно и без 
каквито и да било условия или 
ограничения, свързани със 
съществуващи елементи на 
абонамента им. Благодарение на този 
подход, предвиждащ възможност за 
отказ, потребителите следва да бъдат 
поставени в по-благоприятно 
положение и операторите следва да 
разполагат с повече стимули да 
предлагат по-конкурентни тарифни 
схеми на дребно. 

Or. en
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Обосновка

The consumer protection tariff is the easiest and most transparent retail tariff for the 
consumers. That is why the latter have to benefit from it automatically, unless they explicitly 
choose an alternative tariff scheme. This approach gives the operators incentive to come up 
with more innovative and competitive tariff schemes.

Изменение, внесено от Nikolaos Vakalis

Изменение 87
СЪОБРАЖЕНИЕ 21

21) Доставчиците на услуги по 
международен роуминг във връзка с 
уредените с настоящия регламент 
повиквания, осъществявани в чужбина, 
следва да разполагат със срок, в който 
доброволно да коригират цените си на 
дребно, за да ги преведат в 
съответствие с предвидените в 
настоящия регламент максимални 
предели. За целта е целесъобразно да се 
предостави срок от шест месеца, в 
който стопанските субекти да могат 
да извършат необходимите корекции.

заличава се

Or. en

Обосновка

Immediate application of the charges limits in both wholesale and retail level is absolutely 
necessary in order for the prices to go down. This is the primary goal of the Regulation in the 
first place. Besides, although the operators announced last year significant wholesale charges 
reductions, the retail charges remained still high. Therefore, no sunrise clause is needed.

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

Изменение 88
СЪОБРАЖЕНИЕ 21

21) Доставчиците на услуги по 
международен роуминг във връзка с 
уредените с настоящия регламент 
повиквания, осъществявани в чужбина, 
следва да разполагат със срок, в който 

заличава се
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доброволно да коригират цените си на 
дребно, за да ги преведат в 
съответствие с предвидените в 
настоящия регламент максимални 
предели. За целта е целесъобразно да се 
предостави срок от шест месеца, в 
който стопанските субекти да могат 
да извършат необходимите корекции. 

Or. de

Обосновка

In order to avoid distortions of the market and to maintain the competitiveness of mobile 
phone service providers, international roaming prices should be regulated only at wholesale 
and not at retail level.    

Изменение, внесено от Alexander Alvaro и Jorgo Chatzimarkakis

Изменение 89
СЪОБРАЖЕНИЕ 21

21) Доставчиците на услуги по 
международен роуминг във връзка с 
уредените с настоящия регламент 
повиквания, осъществявани в чужбина, 
следва да разполагат със срок, в който
доброволно да коригират цените си на 
дребно, за да ги преведат в 
съответствие с предвидените в 
настоящия регламент максимални 
предели. За целта е целесъобразно да се 
предостави срок от шест месеца, в 
който стопанските субекти да могат 
да извършат необходимите корекции.

21) Доставчиците на услуги по 
международен роуминг във връзка с 
уредените с настоящия регламент 
повиквания, осъществявани в чужбина, 
следва доброволно да коригират цените 
си на дребно, по начин че действието 
на настоящия регламент да стане 
очевидно за абонатите.

Or. en

Обосновка

Immediate application of the charges limits in both wholesale and retail level is absolutely 
necessary in order for the prices to go down. This is the primary goal of the Regulation in the 
first place. Besides, although the operators announced last year significant wholesale charges 
reductions, the retail charges remained still high. Therefore, no sunrise clause is needed.
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Изменение, внесено от Angelika Niebler и Jan Christian Ehler

Изменение 90
СЪОБРАЖЕНИЕ 21

21) Доставчиците на услуги по 
международен роуминг във връзка с 
уредените с настоящия регламент 
повиквания, осъществявани в чужбина, 
следва да разполагат със срок, в който 
доброволно да коригират цените си на 
дребно, за да ги преведат в 
съответствие с предвидените в 
настоящия регламент максимални 
предели. За целта е целесъобразно да се 
предостави срок от шест месеца, в който 
стопанските субекти да могат да 
извършат необходимите корекции. 

21) Доставчиците на услуги по
международен роуминг във връзка с 
уредените с настоящия регламент 
повиквания, осъществявани в чужбина, 
следва да разполагат с тримесечен срок 
за въвеждане на евротарифа.

Or. de

Обосновка

The Euro Tariff should be introduced after a given period.

Изменение, внесено от Šarūnas Birutis

Изменение 91
СЪОБРАЖЕНИЕ 21

21) Доставчиците на услуги по 
международен роуминг във връзка с 
уредените с настоящия регламент 
повиквания, осъществявани в чужбина, 
следва да разполагат със срок, в който 
доброволно да коригират цените си на 
дребно, за да ги преведат в съответствие с 
предвидените в настоящия регламент 
максимални предели. За целта е 
целесъобразно да се предостави срок от 
шест месеца, в който стопанските субекти 
да могат да извършат необходимите 
корекции.

21) Доставчиците на услуги по 
международен роуминг във връзка с 
уредените с настоящия регламент 
повиквания, осъществявани в чужбина, 
следва да разполагат със срок, в който 
доброволно да коригират цените си на 
дребно, за да ги преведат в съответствие с
тарифата за защита на потребители, 
предвидена в настоящия регламент. За 
целта е целесъобразно да се предостави 
срок от шест месеца, в който стопанските 
субекти да могат да извършат 
необходимите корекции.

Or. en
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Обосновка

The most reliable way to safeguard a high level of consumer protection is the  setting at 
Community level of  Consumer Protection Tariff.

Изменение, внесено от Lambert van Nistelrooij

Изменение 92
СЪОБРАЖЕНИЕ 21

21) Доставчиците на услуги по 
международен роуминг във връзка с 
уредените с настоящия регламент 
повиквания, осъществявани в чужбина, 
следва да разполагат със срок, в който 
доброволно да коригират цените си на 
дребно, за да ги преведат в съответствие с 
предвидените в настоящия регламент 
максимални предели. За целта е 
целесъобразно да се предостави срок от 
шест месеца, в който стопанските субекти 
да могат да извършат необходимите 
корекции.

21) Доставчиците на услуги по 
международен роуминг следва да 
разполагат със срок, в който доброволно 
да коригират цените си на дребно, за да 
ги преведат в съответствие с 
предвидените в настоящия регламент 
максимални предели. За целта е 
целесъобразно да се предостави срок от 
шест месеца, в който стопанските субекти 
да могат да извършат необходимите 
корекции.

Or. en

Обосновка

Roaming services have to include all services : voice, message, calling abroad or in host 
country, receiving

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

Изменение 93
СЪОБРАЖЕНИЕ 22

22) По същия начин следва да се 
прилага максимален предел за цените, 
които потребителите, ползващи 
роуминг, трябва да заплащат за 
приемането на гласови телефонни 
повиквания, когато пътуват в чужбина 
в рамките на Общността, за да се 
гарантира, че тези цени по-тясно 
отразяват разходите за предоставяне 

заличава се
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на тази услуга, и за да се предостави 
по-голяма сигурност на 
потребителите по отношение на 
таксите, които те ще заплатят при 
приемане на повиквания по клетъчния 
си телефон в чужбина. 

Or. de

Обосновка

Ties in with amendment to Art. 4. Receipt of calls should in principle be free within the EU.

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

Изменение 94
СЪОБРАЖЕНИЕ 23

23) Настоящият регламент не накърнява 
възможността за отправяне на новаторски 
предложения към потребителите, които 
са по-благоприятни от определените в 
настоящия регламент максимални 
тарифи на минута.

23) Настоящият регламент не накърнява 
възможността за отправяне на новаторски 
предложения към потребителите.

Or. de

Обосновка

By not regulating international roaming charges at retail level we assure that innovative 
cheap offers to consumers are not affected.    

Изменение, внесено от Alexander Alvaro и Jorgo Chatzimarkakis

Изменение 95
СЪОБРАЖЕНИЕ 23

23) Настоящият регламент не накърнява 
възможността за отправяне на новаторски 
предложения към потребителите, които 
са по-благоприятни от определените в 
настоящия регламент максимални 
тарифи на минута.

23) Настоящият регламент не накърнява 
възможността за отправяне на новаторски 
предложения към потребителите, които 
са по-благоприятни от определените в 
настоящия регламент мерки.

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

Изменение 96
СЪОБРАЖЕНИЕ 23 А (ново) 

23a) Техниките за управление на 
трафика могат да допринесат да се 
гарантира, че потребителите винаги 
заплащат най-ниската налична 
тарифа за роуминг, но в същото време 
те могат да ограничат избора на 
абоната.  Потребителят следва винаги 
да има възможност ръчно да избере 
предпочитана посещавана мрежа.

Or. en

Изменение, внесено от Pilar del Castillo Vera

Изменение 97
СЪОБРАЖЕНИЕ 23 А (ново) 

23a) Конкурентоспособността и 
новаторските решения са с голямо 
значение за телекомуникационния 
сектор и в тази връзка следва да се 
насърчава неутралното отношение 
към императивните правила за избор 
на технологичен метод, използван от 
операторите в изпълнение на  
настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Where operators have innovative ideas, which allow the better implementation of measures 
set out in this regulation , these should be favoured, as not to stifle competitiveness and 
innovation in this sector
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Изменение, внесено от Lambert van Nistelrooij

Изменение 98
СЪОБРАЖЕНИЕ 24 

24) Ценовите изисквания, предвидени в 
настоящия регламент, следва да се 
прилагат независимо от това дали 
ползващите роуминг потребители са 
подписали с доставчика в страната на 
произход договор за предплатена услуга 
или за абонамент, за да се гарантира, че 
всички потребители на гласова
телефония по мобилна мрежа могат да се 
ползват от разпоредбите на регламента.

24) Ценовите изисквания и тарифи, 
предвидени в настоящия регламент, 
следва да се прилагат независимо от това 
дали ползващите роуминг потребители са 
подписали с доставчика в страната на 
произход договор за предплатена услуга 
или за абонамент, за да се гарантира, че 
всички потребители на телефония по 
мобилна мрежа могат да се ползват от 
разпоредбите на регламента. 
Потребителите, които вече 
разполагат с договори за телефония по 
мобилната мрежа, следва да имат 
възможност да изберат тарифа за 
защита на потребителите на услуги, 
предоставяни чрез роуминг, 
посредством адаптиране на 
разпоредбите на договора. 
Операторите следва активно да 
информират всички абонати за 
условията, уредени в тарифата за 
защита на потребителите.

Or. en

Обосновка

Customers can have long term contracts that they want to change into a new contract. In any 
case, all contractual agreements on mobile services must provide the possibility for opting for
the future Consumer Protection Tariff. Roaming services have to include all services : voice, 
message, calling from abroad or in host country, receiving.

Изменение, внесено от Nikolaos Vakalis

Изменение 99
СЪОБРАЖЕНИЕ 25 

25) По смисъла на настоящия регламент, 
средната тарифа за завършване на 
повикване по мобилна мрежа следва да се 
основава на информацията, предоставена 
от националните регулаторни органи, 

25) По смисъла на настоящия регламент, 
средната тарифа за завършване на 
повикване по мобилна мрежа следва да се 
основава на информацията, предоставена 
от националните регулаторни органи, 
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която Комисията периодично публикува. 
На операторите, които са субекти на 
задълженията, предвидени в настоящия 
регламент, следва да се предостави 
разумен срок, в който да гарантират, че 
цените им са в рамките на максималните 
предели, изменени с въпросната 
публикация.

която Комисията периодично публикува. 
Понастоящем средната тарифа за 
завършване на повикване по мобилна 
мрежа възлиза на 11.41 евроцента. На 
операторите, които са субекти на 
задълженията, предвидени в настоящия 
регламент, следва да се предостави 
разумен срок, в който да гарантират, че 
цените им са в рамките на максималните 
предели, изменени с въпросната 
публикация.

Or. en

Обосновка

The average mobile termination rate has to be cited here in order for one to better 
comprehend the figures provided in articles 3 and 4 a (new).

Изменение, внесено от Daniel Caspary

Изменение 100
СЪОБРАЖЕНИЕ 26

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

26) За да се повиши прозрачността на 
цените на дребно за осъществяване на 
повиквания чрез роуминг в рамките на 
Общността, и за да се улесняват 
потребителите на роуминг при вземането 
на решения относно използването на 
клетъчните им телефони, докато се 
намират в чужбина, доставчиците на 
телефонни услуги чрез мобилни мрежи 
следва да предоставят на абонатите си, 
ползващи роуминг, възможност лесно да 
получават, при поискване и безплатно, 
информация за приложимите тарифи за 
роуминг в съответните посещавани 
държави-членки. От съображения за 
прозрачност доставчиците трябва да 
предоставят също информация за 
тарифите за роуминг в момента на 
подписване на договор за абонамент, а 
след това периодично да предоставят на 
абонатите си актуализирана информация 
за тези тарифи, както и в случай на 
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тарифи, както и в случай на значителни 
промени.

значителни промени.

Or. de

Обосновка

Ties in with amendment to Art. 4. Receipt of calls should in principle be free within the EU.  

Изменение, внесено от Lambert van Nistelrooij

Изменение 101
СЪОБРАЖЕНИЕ 26 

26) За да се повиши прозрачността на 
цените на дребно за осъществяване и 
приемане на повиквания чрез роуминг в 
рамките на Общността, и за да се 
улесняват потребителите на роуминг при 
вземането на решения относно 
използването на клетъчните им телефони, 
докато се намират в чужбина, 
доставчиците на телефонни услуги чрез 
мобилни мрежи следва да предоставят на 
абонатите си, ползващи роуминг, 
възможност лесно да получават, при 
поискване и безплатно, информация за 
приложимите тарифи за роуминг в 
съответните посещавани държави-
членки. От съображения за прозрачност,
доставчиците трябва да предоставят също 
информация за тарифите за роуминг в 
момента на подписване на договор за 
абонамент, а след това периодично да 
предоставят на абонатите си 
актуализирана информация за тези 
тарифи, както и в случай на значителни 
промени.

26) За да се повиши прозрачността на 
цените на дребно за осъществяване и 
приемане на повиквания и съобщения 
чрез роуминг в рамките на Общността, и 
за да се улесняват потребителите на 
роуминг при вземането на решения 
относно използването на клетъчните им 
телефони, докато се намират в чужбина, 
доставчиците на телефонни услуги чрез 
мобилни мрежи следва да предоставят на 
абонатите си, ползващи роуминг, 
възможност лесно да получават, при 
поискване и безплатно, информация за 
приложимите тарифи за роуминг в 
съответните посещавани държави-
членки. От съображения за прозрачност 
доставчиците трябва да предоставят също 
информация за тарифите за роуминг в 
момента на подписване на договор за 
абонамент, а след това периодично да 
предоставят на абонатите си 
актуализирана информация за тези 
тарифи, както и в случай на значителни 
промени.

Or. en

Обосновка

Roaming services have to include all services : voice, message, calling abroad or in host 
country, receiving.



AM\660783BG.doc 39/116 PE 384.658v03-00

BG

Изменение, внесено от Reino Paasilinna от името на група PSE

Изменение 102
СЪОБРАЖЕНИЕ 26 

26) За да се повиши прозрачността на 
цените на дребно за осъществяване и 
приемане на повиквания чрез роуминг в 
рамките на Общността, и за да се 
улесняват потребителите на роуминг при 
вземането на решения относно 
използването на клетъчните им телефони, 
докато се намират в чужбина, 
доставчиците на телефонни услуги чрез 
мобилни мрежи следва да предоставят на 
абонатите си, ползващи роуминг, 
възможност лесно да получават, при 
поискване и безплатно, информация за 
приложимите тарифи за роуминг в 
съответните посещавани държави-
членки. От съображения за прозрачност,
доставчиците трябва да предоставят също 
информация за тарифите за роуминг в 
момента на подписване на договор за 
абонамент, а след това периодично да 
предоставят на абонатите си 
актуализирана информация за тези 
тарифи, както и в случай на значителни 
промени.

26) За да се повиши прозрачността на 
цените на дребно за осъществяване и 
приемане на повиквания чрез роуминг в 
рамките на Общността, и за да се 
улесняват потребителите на роуминг при 
вземането на решения относно 
използването на клетъчните им телефони, 
докато се намират в чужбина, 
доставчиците на телефонни услуги чрез 
мобилни мрежи следва да предоставят на 
абонатите си, ползващи роуминг, 
леснодостъпна и безплатна
информация за приложимите тарифи за 
роуминг в съответните посещавани 
държави-членки. Тази информация 
следва да включва тарифи за 
осъществяване и приемане на гласови 
повиквания и за изпращане и 
получаване на данни по всяка 
съществуваща посещавана мрежа в 
съответната държава-членка. В 
информацията следва да се посочват 
разликите в тарифите в най-
натоварените часове и часовете на 
най-слаб трафик и всякакви други 
часови разлики. В срок от един час след 
влизане на територията на друга 
държава-членка, абонатите, ползващи 
услугата роуминг, следва да имат право 
да получават от доставчика в 
страната си на произход кратко 
съобщение, съдържащо обобщена 
ценова информация. Пълната подробна 
информация, посочена по-горе, следва 
да се предоставя автоматично. От 
съображения за прозрачност 
доставчиците трябва да предоставят също 
информация за тарифите за роуминг в 
момента на подписване на договор за 
абонамент, а след това периодично да 
предоставят на абонатите си 
актуализирана информация за тези 
тарифи. В частност, доставчиците в 
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страната на произход следва редовно 
да предоставят на абонатите пълна 
информация относно условията, 
уреждащи евротарифата, в същата 
степен, в която абонатите се 
осведомяват за паралелно 
съществуващи тарифи за роуминг.

Or. en

Обосновка

Addresses the enhanced transparency measures

Изменение, внесено от Pilar del Castillo Vera

Изменение 103
СЪОБРАЖЕНИЕ 26 

26) За да се повиши прозрачността на 
цените на дребно за осъществяване и 
приемане на повиквания чрез роуминг в 
рамките на Общността, и за да се 
улесняват потребителите на роуминг при 
вземането на решения относно 
използването на клетъчните им телефони, 
докато се намират в чужбина, 
доставчиците на телефонни услуги чрез 
мобилни мрежи следва да предоставят на 
абонатите си, ползващи роуминг, 
възможност лесно да получават, при 
поискване и безплатно, информация за 
приложимите тарифи за роуминг в 
съответните посещавани държави-
членки. От съображения за прозрачност, 
доставчиците трябва да предоставят също 
информация за тарифите за роуминг в 
момента на подписване на договор за 
абонамент, а след това периодично да 
предоставят на абонатите си 
актуализирана информация за тези 
тарифи, както и в случай на значителни 
промени.

26) За да се повиши прозрачността на 
цените на дребно за осъществяване и 
приемане на повиквания чрез роуминг в 
рамките на Общността, и за да се 
улесняват потребителите на роуминг при 
вземането на решения относно 
използването на клетъчните им телефони, 
докато се намират в чужбина, 
доставчиците на телефонни услуги чрез 
мобилни мрежи следва да предоставят на 
абонатите си, ползващи роуминг, 
възможност лесно да получават 
информация за приложимите тарифи за 
роуминг в съответните посещавани 
държави-членки. В срок от един час след 
влизане на територията на 
посещавана държава-членка при 
възможност абонатите получават 
съобщение, в което се уведомяват за 
начините за незабавно получаване на 
безплатна информация за тарифите за 
роуминг при поискване.  
Предоставяната информация следва да 
включва тарифите, свързани с 
осъществяването и получаването на 
повиквания и изпращането и 
получаването на данни, както в най-
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натоварените часове, така и в 
часовете с най-слаб трафик, по всяка 
съществуваща мрежа в посещаваната 
държава-членка. От съображения за 
прозрачност доставчиците трябва да 
предоставят също информация за 
тарифите за роуминг в момента на 
подписване на договор за абонамент, а 
след това периодично да предоставят на 
абонатите си актуализирана информация 
за тези тарифи, както и в случай на 
значителни промени в тях.
Доставчиците в страната на произход
следва също да предоставят на 
абонатите пълна информация относно 
условията, уреждащи евротарифата, 
към момента на сключване на договор 
за абонамент и впоследствие при 
поискване.

Or. en

Обосновка

Transparency is necessary in order for consumers to be able to make informed choices.  On 
arriving in a new Member State, consumers should be informed that there is available 
information on roaming charges, however, the 'pull' approach is preferred to the 'push' 
approach, as not to annoy the customer by overloading him/her with superfluous  information

Изменение, внесено от Nikolaos Vakalis

Изменение 104
СЪОБРАЖЕНИЕ 26 

26) За да се повиши прозрачността на 
цените на дребно за осъществяване и 
приемане на повиквания чрез роуминг в 
рамките на Общността, и за да се 
улесняват потребителите на роуминг при 
вземането на решения относно 
използването на клетъчните им телефони, 
докато се намират в чужбина, 
доставчиците на телефонни услуги чрез 
мобилни мрежи следва да предоставят на 
абонатите си, ползващи роуминг, 
възможност лесно да получават, при 

26) За да се повиши прозрачността на 
цените на дребно за осъществяване и 
приемане на повиквания чрез роуминг в 
рамките на Общността, и за да се 
улесняват потребителите на роуминг при 
вземането на решения относно 
използването на клетъчните им телефони, 
докато се намират в чужбина, 
доставчиците на телефонни услуги чрез 
мобилни мрежи в страната на произход 
следва да предоставят безплатно на 
абонатите си, ползващи роуминг в друга 
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поискване и безплатно, информация за 
приложимите тарифи за роуминг в 
съответните посещавани държави-
членки. От съображения за прозрачност,
доставчиците трябва да предоставят също 
информация за тарифите за роуминг в 
момента на подписване на договор за 
абонамент, а след това периодично да 
предоставят на абонатите си 
актуализирана информация за тези 
тарифи, както и в случай на значителни 
промени.

държава-членка, точна и изчерпателна
информация за приложимите тарифи за 
роуминг по всички мрежи в съответните 
посещавани държави-членки. От 
съображения за прозрачност 
доставчиците трябва да предоставят също 
информация за тарифите за роуминг в 
момента на подписване на договор за 
абонамент, а след това периодично да 
предоставят на абонатите си 
актуализирана информация за тези 
тарифи, както и в случай на значителни 
промени, по-специално по отношение 
на тарифата за защита на 
потребителите.

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 Renato Brunetta и Pia Elda Locatelli

Изменение 105
СЪОБРАЖЕНИЕ 26 А (ново)

26а) За да се обезпечи трансграничната 
мобилност на лицата, пътуващи с 
туристическа цел, а не във връзка със 
стопанската им дейност, 
доставчиците в страната на произход 
следва да се задължават при поискване 
от абонат да го осведомяват относно 
най-добрата възможна тарифа за 
държавата-членка, която възнамерява 
да посети, и/или във всеки случай да 
определят специална тарифа за 
роуминг за туристически цели.

Or. it
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Обосновка

Self-explanatory.

Изменение, внесено от Nikolaos Vakalis

Изменение 106
СЪОБРАЖЕНИЕ 27 

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

27) Националните регулаторни органи, 
които са натоварени с изпълнението на 
функциите, предвидени в нормативната 
уредба от 2002 г. за електронните 
съобщения, следва да разполагат с 
необходимите правомощия за надзор и 
осигуряване на спазването на 
предвидените в настоящия регламент 
задължения в рамките на тяхната 
териториална компетентност. Те следва 
да следят и развитието на тарифите за 
гласови услуги и за услуги за пренос на 
данни за потребителите, ползващи 
роуминг чрез мобилни мрежи при 
пътуване в рамките на Общността, 
особено по отношение на специфичните 
разходи, свързани с повиквания чрез 
роуминг, осъществявани в най-
отдалечените региони на Общността, и 
необходимостта да се гарантира, че тези 
разходи могат в достатъчна степен да се 
възстановяват на пазара на едро. Те 
следва да осигуряват на потребителите на 
мобилни мрежи актуална информация за 
прилагането на настоящия регламент. 
При това те следва да направят 
подробни проучвания на различните 
национални пазари за услугите по 
роуминг и по-специално да съберат 
данни за продължителността в 
минути на изпратените или приети  
чрез роуминг повиквания или 
съобщения и за съответните приходи 
на оператора. Резултатите от 
проучванията следва да се предоставят 
най-малко шест месеца преди датата 
за преразглеждане на настоящия 
регламент, определена в член 12, за да 
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може Комисията да ги вземе предвид в 
процеса на преразглеждане.

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 група PSE

Изменение 107
СЪОБРАЖЕНИЕ 27 

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

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

Or. en

Обосновка

To address the need to reinforce the monitoring by the national regulatory authorities, and 
for transparency of that monitoring.

Изменение, внесено от Pilar del Castillo Vera

Изменение 108
СЪОБРАЖЕНИЕ 27 

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

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

Or. en

Обосновка

The Commission should be able to obtain information from the national regulatory 
authorities when needed.

Изменение, внесено от Lambert van Nistelrooij

Изменение 109
СЪОБРАЖЕНИЕ 27 А (ново) 

27а) С цел да се осигури лоялна 
конкуренция в рамките на ЕС, 
националните регулаторни органи 
следва да следят за изпълнението на 
"задължението за пренос" към  
посещаваните мрежи.

Or. en

Обосновка

Smaller operators must have the assurance that they have access to visited networks at all 
times..

Изменение, внесено от Dominique Vlasto

Изменение 110
СЪОБРАЖЕНИЕ 27 А (ново) 

27а) Вътрешните услуги по роуминг в 
най-отдалечените региони на дадена 
страна, в които лицензиите за 
предоставяне на телефонни услуги чрез 
мобилни мрежи се различават от 
лицензиите, издавани в останалата 
част от националната територия, 
следва да се ползват с ценови 
намаления, равняващи се на 
намаленията, приложими на 
международния пазар на услуги по  
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роуминг. Прилагането на настоящия 
регламент не следва да създава 
основание за по-неблагоприятно 
третиране по отношение на ценовите 
условия за абонати, ползващи 
вътрешни услуги по роуминг, в 
сравнение с абонати, които ползват 
услуги по международен роуминг. За 
тази цел националните органи могат 
да приемат допълнителни нормативни 
разпоредби.

Or. fr

Обосновка

The implementation of this Regulation must not give rise to less favourable prices for 
customers using intra-national roaming services compared to customers using international 
roaming services. 

Изменение, внесено от András Gyürk

Изменение 111
СЪОБРАЖЕНИЕ 27 А (ново)

27а) С оглед на факта, че освен 
предаване на звук, новите съобщителни 
услуги чрез мобилни мрежи навлизат 
все повече на пазара, настоящият 
регламент следва да предостави 
възможност за наблюдение на 
пазарните процеси и в тези области. 
Поради това Комисията, като 
защитава интересите на 
потребителите и същевременно полага 
усилия да избягва ненужната намеса в 
пазарните механизми, следва да 
извършва по-активно наблюдение на 
международния пазар за пренос на 
данни по мобилни мрежи въз основа на 
правилата за тарифите за ползване на 
услугите по роуминг за гласови 
повиквания, и при необходимост следва 
да бъде подготвена, въз основа на 
данни, предоставяни от националните 
регулаторни органи, да наложи 
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намаляване на необосновано високите 
цени.

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 112
СЪОБРАЖЕНИЕ 27 А (ново) 

27а) Националните регулаторни органи 
следва също да наблюдават 
въздействието на настоящия 
регламент върху цените на пазара за 
телефонни услуги по наземни 
обществени мобилни мрежи.

Or. en

Обосновка

Smaller operators must have the assurance that they have access to visited networks at all 
times..

Изменение, внесено от Angelika Niebler, Jan Christian Ehler

Изменение 113
СЪОБРАЖЕНИЕ 29

29) Мерките, необходими за 
прилагане на настоящия регламент, 
следва да се приемат в съответствие с 
Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 
юни 1999 г., с което се определя редът 
за упражняване на правомощията по 

заличава се
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прилагане, предоставени на 
Комисията.

Or. de

Обосновка

The proposal to set fixed upper limits for wholesale charges renders this provision 
superfluous. 

Изменение, внесено от Paul Rübig

Изменение 114
СЪОБРАЖЕНИЕ 29 

29) Мерките, необходими за прилагане на 
настоящия регламент, следва да се 
приемат в съответствие с Решение 
1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г., 
с което се определя редът за упражняване 
на правомощията по прилагане, 
предоставени на Комисията.

29) Мерките, необходими за прилагане на 
настоящия регламент, следва да се 
приемат в съответствие с Решение 
1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г., 
с което се определя редът за упражняване 
на правомощията по прилагане, 
предоставени на Комисията. По-
специално Комисията следва да бъде 
оправомощена да приема изменения 
към приложенията на настоящия 
регламент, с цел да ги приспособява 
към техническите или пазарни 
промени. Тъй като тези мерки са с общ 
обхват и са предназначени да изменят 
несъществени елементи от 
настоящия регламент, те следва да се 
приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
предвидена в член 5а от Решение 
1999/468/ЕО.

Or. en

Изменение, внесено от Werner Langen

Изменение 115
СЪОБРАЖЕНИЕ 30
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30) Тъй като целите на предлаганото 
действие, а именно създаване на общ 
механизъм, чрез който да се гарантира, че 
при пътуване в рамките на Общността 
потребителите на обществени мобилни 
телефонни мрежи не заплащат 
прекомерно високи цени за услуги по 
международен роуминг, когато 
осъществяват или приемат гласови 
повиквания, с което да се постигне 
висока степен на защита на 
потребителите при същевременно 
запазване на конкуренцията между 
операторите на мобилни мрежи, не могат 
да се постигнат от държавите-членки по 
сигурен, хармонизиран и своевременен 
начин, поради което могат да се 
осъществят по-добре на общностно 
равнище, Общността може да приема 
мерки в съответствие с принципа на 
субсидиарност, определен в член 5 от 
Договора. В съответствие с 
определения в същия член принцип на 
пропорционалност, настоящият 
регламент не излиза извън рамките на 
необходимото за постигане на тези 
цели.

30) Тъй като целите на предлаганото 
действие, а именно създаване на общ 
механизъм, чрез който да се гарантира, че 
при пътуване в рамките на Общността 
потребителите на обществени мобилни 
телефонни мрежи не заплащат 
прекомерно високи цени за услуги по 
международен роуминг, когато 
осъществяват или приемат гласови 
повиквания, с което да се постигне 
висока степен на защита на 
потребителите при същевременно 
запазване на конкуренцията между 
операторите на мобилни мрежи, не могат 
да се постигнат от държавите-членки по 
сигурен, хармонизиран и своевременен 
начин, поради което могат да се 
осъществят по-добре на общностно 
равнище, Общността може да приема 
мерки в съответствие с принципа на
субсидиарност, определен в член 5 от 
Договора.

Or. de

Обосновка

This goes without saying and should be deleted in the interest of better lawmaking.

Изменение, внесено от Angelika Niebler и Jan Christian Ehler

Изменение 116
СЪОБРАЖЕНИЕ 31

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

31) Настоящият регламент следва да се 
преразгледа не по-късно от 18 месеца
след влизането му сила, за да се 
гарантира, че същият продължава да е 
необходим и целесъобразен предвид 
преобладаващите към момента условия 
на пазара на електронни съобщения, във 
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всички случаи срокът на действие на 
регламента следва да изтече след три 
години.

Обосновка

The Regulation should be reviewed after 18 months. Moreover, it should be borne in mind 
that a price-regulating instrument will have a considerable effect on development of the 
market. The Regulation should therefore be limited in time. 

Изменение, внесено от Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Изменение 117
СЪОБРАЖЕНИЕ 31 

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

31) Настоящият регламент следва да се 
преразгледа не по-късно от две години 
след влизането му сила, за да се определи 
дали същият продължава да е необходим 
и целесъобразен предвид 
преобладаващите към момента условия 
на пазара на електронни съобщения, 
както и дали пазарите изискват 
продължаващо регулиране, премахване 
на останалите задължения или 
заменяне с други разпоредби. След 
завършване на това преразглеждане и 
във всички случаи не по-късно от три 
години след датата на влизането му в 
сила, срокът на настоящия регламент 
следва да изтече.

Or. en

Обосновка

Изменение, внесено от Dominique Vlasto

Изменение 118
СЪОБРАЖЕНИЕ 31

31) Настоящият регламент следва да се 
преразгледа не по-късно от две години 
след влизането му сила, за да се 
гарантира, че същият продължава да е 

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

необходим и целесъобразен предвид 
преобладаващите към момента условия 
на пазара на електронни съобщения, в 
противен случай неговият срок следва 
да изтече.

Or. fr

Обосновка

In line with good regulatory practice, the onus should be on those who want to intervene in a 
market to demonstrate that such intervention is necessary and proportionate.

Изменение, внесено от Umberto Guidoni

Изменение 119
СЪОБРАЖЕНИЕ 31 

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

31) Настоящият регламент следва да се 
преразгледа не по-късно от две години 
след влизането му сила, за да се 
гарантира, че същият продължава да е 
необходим и целесъобразен предвид 
преобладаващите към момента условия 
на пазара на електронни съобщения. 
Всякакви предложения за отмяна 
следва да се подкрепят с ясни 
доказателства, че развитието на 
пазара, довело до искането за отмяна, 
ще бъде трайно и необратимо след 
отмяната.

Or. en

Изменение, внесено от András Gyürk

Изменение 120
СЪОБРАЖЕНИЕ 31

31) Настоящият регламент следва да се 
преразгледа не по-късно от две години 
след влизането му сила, за да се
гарантира, че същият продължава да е 

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

и целесъобразен предвид 
преобладаващите към момента условия 
на пазара на електронни съобщения, или 
дали са създадени икономическа среда и 
механизми за финансово договаряне, 
които правят ненужен настоящия 
регламент, 

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 
Обосновка for maintaining regulation.

Изменение, внесено от Pilar del Castillo Vera

Изменение 121
СЪОБРАЖЕНИЕ 31 А (ново) 

31) Ако развитието на пазара сочи, че 
настоящият регламент вече не е 
необходим, Комисията, в 
съответствие с принципа за по-добро 
регулиране, следва да предложи 
неговата отмяна. 

Or. en

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

Изменение 122
ЧЛЕН 1, ПАРАГРАФ 1

1. С настоящия регламент се въвежда общ 
механизъм, наречен "подход на 
европейския вътрешен пазар", за да се 
гарантира, че при пътуване в рамките на 
Общността потребителите на обществени 

1. С настоящия регламент се въвежда общ 
механизъм, наречен "подход на 
европейския вътрешен пазар", за да се 
гарантира, че при пътуване в рамките на 
Общността потребителите на обществени 
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мобилни телефонни мрежи не заплащат 
прекомерни цени за услуги по 
международен роуминг, когато 
осъществяват или приемат повиквания, 
като по този начин се постигне висока 
степен на защита на потребителите и 
същевременно се запази конкуренцията 
между операторите на мобилни мрежи. В 
него се определят правила за цените, 
които операторите на мобилни мрежи 
могат да определят за предоставянето 
на услуги по международен роуминг, за 
гласови повиквания, възникващи или 
завършващи в рамките на Общността, 
като регламентът се прилага както за
цените на едро между оператори на 
мрежи, така и за цените на дребно, 
определяни от доставчика в страната 
на произход.

мобилни телефонни мрежи не заплащат 
прекомерни цени за услуги по 
международен роуминг, когато 
осъществяват или приемат повиквания, 
като по този начин се постигне висока 
степен на защита на потребителите и 
същевременно се запази конкуренцията 
между операторите на мобилни мрежи. В 
него се определят правила за цените на 
едро между оператори на мрежи.

Or. de

Обосновка

To prevent market distortion and maintain the competitiveness of mobile providers, 
international roaming charges should be regulated only at wholesale level and not at retail 
level. 

Изменение, внесено от Alexander Alvaro и Jorgo Chatzimarkakis

Изменение 123
ЧЛЕН 1, ПАРАГРАФ 1

1. С настоящия регламент се въвежда общ 
механизъм, наречен "подход на 
европейския вътрешен пазар", за да се 
гарантира, че при пътуване в рамките на 
Общността потребителите на обществени 
мобилни телефонни мрежи не заплащат 
прекомерни цени за услуги по 
международен роуминг, когато 
осъществяват или приемат повиквания, 
като по този начин се постигне висока 
степен на защита на потребителите и 
същевременно се запази конкуренцията 
между операторите на мобилни мрежи. В 

1. С настоящия регламент се въвежда общ 
механизъм, наречен "подход на 
европейския вътрешен пазар", за да се 
гарантира, че при пътуване в рамките на 
Общността потребителите на обществени 
мобилни телефонни мрежи не заплащат 
прекомерни цени за услуги по 
международен роуминг, когато 
осъществяват или приемат повиквания, 
като по този начин се постигне висока 
степен на защита на потребителите и 
същевременно се запази конкуренцията 
между операторите на мобилни мрежи. В 
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него се определят правила за цените, 
които операторите на мобилни мрежи 
могат да определят за предоставянето на 
услуги по международен роуминг, за 
гласови повиквания, възникващи или 
завършващи в рамките на Общността, 
като регламентът се прилага както за 
цените на едро между оператори на 
мрежи, така и за цените на дребно, 
определяни от доставчика в страната 
на произход.

него се определят правила за цените, 
които операторите на мобилни мрежи 
могат да определят за предоставянето на 
услуги по международен роуминг, за 
гласови повиквания, възникващи или 
завършващи в рамките на Общността, 
като регламентът се прилага за цените на 
едро между оператори на мрежи.

Or. en

Изменение, внесено от Reino Paasilinna от името на групата PSE

Изменение 124
ЧЛЕН 1, ПАРАГРАФ 1

1.  С настоящия регламент се въвежда 
общ механизъм, наречен "подход на 
европейския вътрешен пазар", за да се 
гарантира, че при пътуване в рамките на 
Общността потребителите на обществени 
мобилни телефонни мрежи не заплащат 
прекомерни цени за услуги по 
международен роуминг, когато 
осъществяват или приемат повиквания, 
като по този начин се постигне висока 
степен на защита на потребителите и 
същевременно се запази конкуренцията 
между операторите на мобилни мрежи. В 
него се определят правила за цените, 
които операторите на мобилни мрежи 
могат да определят за предоставянето на 
услуги по международен роуминг, за 
гласови повиквания, възникващи или 
завършващи в рамките на Общността, 
като регламентът се прилага както за 
цените на едро между оператори на 
мрежи, така и за цените на дребно, 
определяни от доставчика в страната на 
произход.

1.  С настоящия регламент се въвежда 
общ механизъм, за да се гарантира, че 
при пътуване в рамките на Общността 
потребителите на обществени мобилни 
телефонни мрежи не заплащат 
прекомерни цени за услуги по 
международен роуминг, когато 
осъществяват или приемат гласови
повиквания чрез въвеждане на 
максимална тарифа по подразбиране, 
която е по-тясно свързана с разходите 
за предоставяне на услугата.  
Настоящият регламент установява и 
правила за подобряване на 
предоставянето на тарифна 
информация на потребителите на 
роуминг услуги, в т.ч. услуги по пренос 
на данни, като по този начин се постигне 
висока степен на защита на 
потребителите и същевременно се запази 
конкуренцията между операторите на 
мобилни мрежи. В него се определят 
правила за цените, които операторите на 
мобилни мрежи могат да определят за 
предоставянето на услуги по 
международен роуминг, за гласови 
повиквания, възникващи или завършващи 
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в рамките на Общността, като 
регламентът се прилага както за цените 
на едро между оператори на мрежи, така 
и за цените на дребно, определяни от 
доставчика в страната на произход.

Or. en

Обосновка

Clarification

Изменение, внесено от Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Изменение 125
ЧЛЕН 1, ПАРАГРАФ 1

1. С настоящия регламент се въвежда общ 
механизъм, наречен "подход на 
европейския вътрешен пазар", за да се 
гарантира, че при пътуване в рамките на 
Общността потребителите на обществени 
мобилни телефонни мрежи не заплащат 
прекомерни цени за услуги по 
международен роуминг, когато 
осъществяват или приемат 
повиквания, като по този начин се 
постигне висока степен на защита на 
потребителите и същевременно се запази 
конкуренцията между операторите на 
мобилни мрежи. В него се определят 
правила за цените, които операторите на 
мобилни мрежи могат да определят за 
предоставянето на услуги по 
международен роуминг, за гласови 
повиквания, възникващи или завършващи 
в рамките на Общността, като 
регламентът се прилага както за цените 
на едро между оператори на мрежи, така 
и за цените на дребно, определяни от 
доставчика в страната на произход.

1. С настоящия регламент се въвежда общ 
механизъм, наречен "подход на 
европейския вътрешен пазар", за да се 
гарантира, че при пътуване в рамките на 
Общността потребителите на обществени 
мобилни телефонни мрежи не заплащат 
прекомерни цени за услуги по 
международен роуминг, като по този 
начин се постигне висока степен на 
защита на потребителите и същевременно 
се запази конкуренцията между 
операторите на мобилни мрежи. В него се 
определят правила за цените, които 
операторите на мобилни мрежи могат да 
определят за предоставянето на услуги по 
международен роуминг, за гласови 
повиквания, възникващи или завършващи 
в рамките на Общността, като 
регламентът се прилага както за цените 
на едро между оператори на мрежи, така 
и за цените на дребно, определяни от 
доставчика в страната на произход.

Or. pl
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Изменение, внесено от Werner Langen

Изменение 126
ЧЛЕН 1, ПАРАГРАФ 1 A (нов)

1a. В  настоящия регламент се 
определят и правила за трансгранични 
цени на дребно, които могат да бъдат 
начислени за повиквания чрез роуминг в 
рамките на Европейския съюз.

Or. de

Обосновка

Clarification of the object and scope of the Regulation and translation error.

Изменение, внесено от Umberto Guidoni

Изменение 127
ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 2, БУКВА AА) (нова)

аа) "евротарифа" означава 
максималната тарифа на минута, 
която операторите на мобилни 
телефонни мрежи могат да определят 
за предоставяне на услуги по 
международен роуминг за осъществуни 
и приети  повиквания от и към номера 
в рамките на Европейския съюз, която 
се прилага както за тарифите на едро, 
таксувани от един мрежов оператор 
към друг, така и за тарифите на 
дребно, определени от доставчиците в 
страната на произход;

Or. it

Обосновка

The addition of the mandatory term ‘eurotariff’, to denote the ceiling price per minute at both 
wholesale and retail level, serves the twofold purpose of protecting consumers and 
introducing an explicit reference to Europe.
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Изменение, внесено от Erika Mann

Изменение 128
ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 2, БУКВА В) 

в) "международен роуминг" означава 
използването на клетъчен телефон или 
друго устройство за осъществяване или 
приемане на повиквания от абонат, 
ползващ услугата роуминг, извън 
държавата-членка, в която се намира 
неговата мрежа в страната на произход, 
по силата на договор между оператора на 
мрежата в страната на произход и 
оператора на посещаваната мрежа;

в) "роуминг в рамките на Общността" 
означава използването на клетъчен 
телефон или друго устройство за 
осъществяване или приемане на 
повиквания от абонат, ползващ услугата 
роуминг, извън държавата-членка, в 
която се намира неговата мрежа в 
страната на произход, по силата на 
договор между оператора на мрежата в 
страната на произход и оператора на 
посещаваната мрежа;

Or. en

Обосновка

For clarification purposes..

Изменение, внесено от Werner Langen

Изменение 129
ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 2, БУКВА Г)

г) "регулирано повикване чрез роуминг" 
означава гласово телефонно повикване, 
осъществено от абонат, ползващ услугата 
роуминг, възникващо в посещаваната 
мрежа и завършващо в обществена 
телефонна мрежа в рамките на 
Общността;

г) "повикване чрез роуминг" означава 
гласово телефонно повикване, 
осъществено от абонат, ползващ услугата 
роуминг, възникващо в посещаваната 
мрежа и завършващо в обществена 
телефонна мрежа в рамките на 
Общността;

Or. de

Обосновка

Translation error and text adjustment.
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Изменение, внесено от Nikolaos Vakalis

Изменение 130
ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 2, БУКВА ГА) (нова)

га) "изходящо повикване в 
Общността" означава регулирано 
повикване чрез роуминг, което 
завършва в обществена телефонна 
мрежа в държава-членка, различна от 
тази на посещаваната мрежа;

Or. en

Обосновка

For clarification purposes..

Изменение, внесено от Nikolaos Vakalis

Изменение 131
ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 2, БУКВА ГБ) (нова)

гб) "изходящо местно повикване" 
означава регулирано повикване чрез 
роуминг, завършващо в обществена 
телефонна мрежа в държавата-
членка, в която се намира 
посещаваната мрежа;

Or. en

Обосновка

For clarification purposes..

Изменение, внесено от Šarūnas Birutis

Изменение 132
ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 2, БУКВИ ДА) и ДБ) (нови)

да) "нов абонат, ползващ услугата 
роуминг" означава абонат, който за 
първи път сключва договор с доставчик 
в страната на произход или купува 
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карта за предплатени услуги след 
влизане в сила на задълженията по 
член 4.
дб) "съществуващ абонат, ползващ 
услугата роуминг" означава абонат на 
услугата роуминг, който купува карта 
за предплатени услуги или сключва 
договор преди влизане в сила на 
задълженията по член 4, или който 
продължава срока на договора си със 
същия доставчик, или всеки абонат на 
услугата роуминг, който реши да не 
участва в тарифата за защита на 
потребителите съгласно член 4.

Or. en

Обосновка

The definition of “new” and “existing” roaming customers is relevant to the debate of 
whether the proposed Consumer Protection Tariff is opt-in or opt-out or a hybrid of the two. 
The Consumer Protection Tariff should be the default tariff for new customers who do not 
expressly opt for another tariff while, by contrast, it should be available for existing 
customers to opt in. To promote clarity and legal certainty, unambiguous definitions of 
“new” and “existing” customers appear desirable.

Изменение, внесено от Werner Langen

Изменение 133
ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 2, БУКВА ЕА) (нова)

еа) "евротарифа"означава тарифа за 
повиквания чрез роуминг за всички 
абонати на даден доставчик в 
страната на произход, която се 
прилага временно в цяла Европа, която 
трябва да бъде предлагана в рамките 
на първите две години от влизане в 
сила на настоящия регламент и по 
отношение на която се прилагат  
пределите, определени в член 4.

Or. de
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Обосновка

A "Euro Tariff" ensures that price reductions in the first two years will be passed on directly 
to the retail customer, but there will still be free competition below the upper limit stipulated 
by Article 4.  

Изменение, внесено от Paul Rübig

Изменение 134
ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 2, БУКВА ЕА) (нова)

еа) "международни мобилни услуги по 
пренос на данни чрез роуминг" означава 
обществена мобилна телефонна услуга, 
различна от гласовата телефония по 
мобилна мрежа, която се предоставя в 
наземна обществена мобилна мрежа в 
Общността и която абонатите, 
ползващи услугата роуминг, извън 
държавата-членка, в която се намира 
тяхната вътрешна мрежа могат да 
ползват по силата на договор между 
оператора на мрежата в страната на 
произход и оператора на посещаваната 
мрежа. 

Or. de

Обосновка

The amendments in the draft report propose extending the field of application of the 
Regulation beyond purely voice telephony services, to include 'mobile data communication 
services' for roaming customers. Clarification is required as to what specifically is meant by 
this concept.

Изменение, внесено от Dominique Vlasto и Margie Sudre

Изменение 135
ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 2 A (нов)

2a. За оператори на мобилни мрежи, 
които притежават лицензия 
единствено за най-отдалечените 
региони на Общността по смисъла на 
член 299 от Договора за ЕО, средната 
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тарифа за завършване на повикване е 
средно аритметично от средните 
тарифи за завършване на местни 
повиквания, претеглени спрямо 
натоварването на входящия трафик в 
тези райони. 

Or. fr

Обосновка

Termination rates are higher in the outermost regions but the calculation method proposed in 
the Regulation does not take into account these higher rates. Consequently, the price limits 
envisaged are insufficient to cover in full the termination payment for local calls to mobile 
networks. Applying the Regulation in these outermost regions would mean a poorer roaming 
service would be offered, to the detriment of consumers.

Изменение, внесено от Dominique Vlasto and Margie Sudre

Изменение 136
ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 2 Б (нов)

2б. Тази средна тарифа за завършване 
на повикване трябва също да се прилага 
от момента, в който европейски 
оператор приеме в мрежата си 
абонатите на оператори на мобилни 
мрежи, притежаващи лиценз 
единствено за най-отдалечените 
региони на Общността, за 
конкретните случаи на осъществяване 
на повиквания към тези най-
отдалечени региони. 

Or. fr

Обосновка

As the termination rates are higher in the outermost regions, the price limits envisaged would 
not allow European operators to cover their costs for certain calls to these regions. The risk 
for the consumer is therefore that access to most European networks may be refused if those 
networks have to apply the proposed price limits.
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Изменение, внесено от Daniel Caspary

Изменение 137
ЧЛЕН 3

Общата цена на едро, която операторът 
на посещавана мрежа може да определя 
за оператора на мрежата в страната на 
произход, чийто абонат е потребителят, 
ползващ услугата роуминг, за доставката 
на регулирано повикване чрез роуминг, 
включително, наред с другото, 
възникване, транзитно преминаване и 
завършване на повикване, не превишава 
приложимата тарифа на минута, 
определена в съответствие с приложение 
I.

Общата цена на едро, която операторът 
на посещавана мрежа може да определя 
за оператора на мрежата в страната на 
произход, чийто абонат е потребителят, 
ползващ услугата роуминг, за доставката 
на регулирано повикване чрез роуминг, 
включително, наред с другото, 
възникване, транзитно преминаване и 
завършване на повикване, не превишава 
приложимата тарифа на минута, 
определена в съответствие с приложение 
I. В допълнение към максималната 
сума, предвидена в Приложение I, 
операторът на мобилна мрежа може 
да предлага допълнителни тарифи.  

Or. de

Обосновка

Mobile operators must be allowed to offer additional tariffs as well as the intended standard 
tariff. 

Изменение, внесено от Angelika Niebler и Jan Christian Ehler

Изменение 138
ЧЛЕН 3

Общата цена на едро, която операторът 
на посещавана мрежа може да определя 
за оператора на мрежата в страната на 
произход, чийто абонат е 
потребителят, ползващ услугата 
роуминг, за доставката на регулирано 
повикване чрез роуминг, включително, 
наред с другото, възникване, транзитно 
преминаване и завършване на повикване, 
не превишава приложимата тарифа на 
минута, определена в съответствие с 
приложение I.

Общата цена на едро, която операторът 
на посещавана мрежа може средно да 
определя за оператора на мрежата в 
страната на произход, чийто абонат е 
даден потребител, ползващ услугата 
роуминг, за доставката на регулирано 
повикване чрез роуминг, възникващо в 
посещаваната мрежа, включително, 
наред с другото, разходите за
възникване, транзитно преминаване и 
завършване на повикване, не превишава 
0,28 EUR на минута. 

Средната тарифа на едро се изчислява 



PE 384.658v03-00 64/116 AM\660783BG.doc

BG

съгласно договора, сключен между 
оператора на посещаваната мрежа и 
оператора на мрежата в страната на 
произход на абоната, ползващ услугата 
роуминг, въз основа на период от 
дванадесет месеца или по-кратък 
период. Тази тарифа се намалява с 5% 
12 или 24 месеца след влизане в сила на 
задълженията по настоящия член. 

Or. de

Обосновка

The Regulation should lay down the maximum amount of the wholesale charge. The 
Commission’s proposed approach is too complicated. 

Изменение, внесено от Erika Mann

Изменение 139
ЧЛЕН 3

Общата цена на едро, която операторът 
на посещавана мрежа може да определя 
за оператора на мрежата в страната на 
произход, чийто абонат е потребителят, 
ползващ услугата роуминг, за доставката 
на регулирано повикване чрез роуминг, 
включително, наред с другото, 
възникване, транзитно преминаване и 
завършване на повикване, не превишава 
приложимата тарифа на минута, 
определена в съответствие с 
приложение I.

Средната цена на едро, която операторът 
на посещавана мрежа може да определя 
за всеки оператор на дадена мрежа в 
страната на произход, чийто абонат е 
потребителят, ползващ услугата роуминг, 
за доставката на регулирано повикване 
чрез роуминг, възникващо в 
посещаваната мрежа, включително, 
наред с другото, разходите за
възникване, транзитно преминаване и 
завършване на повикване, не превишава 
0,28 EUR на минута. Средната тарифа 
на едро се изчислява въз основа на 
период от дванадесет месеца или по-
кратък отчетен период, съгласно 
предвиденото в договора между 
оператора на посещаваната мрежа и 
оператора на мрежата в страната на 
произход на абоната, ползващ услугата 
роуминг. Тази тарифа намалява с [5%] 
12 и 24 месеца след влизане в сила на 
задълженията по настоящия член.

Or. en
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Изменение, внесено от Herbert Reul, Werner Langen и Daniel Caspary

Изменение 140
ЧЛЕН 3

Общата тарифа на едро, която 
операторът на посещавана мрежа може да 
определя за оператора на мрежата в 
страната на произход, чийто абонат е 
потребителят, ползващ услугата 
роуминг, за доставката на регулирано 
повикване чрез роуминг, включително, 
наред с другото, възникване, транзитно 
преминаване и завършване на повикване, 
не превишава приложимата тарифа на 
минута, определена в съответствие с 
приложение I.

Средната цена на едро, която 
операторът на посещавана мрежа може да 
начислява на оператора на мрежата в 
страната на произход, чийто абонат е 
даден потребител, ползващ услугата 
роуминг, за доставката на регулирано 
повикване чрез роуминг (включително, 
наред с другото, тарифите за
възникване, транзитно преминаване и 
завършване на повикване), не превишава 
0,30 EUR на минута. 

Средната тарифа на едро се изчислява 
въз основа на приходите от всички 
регулирани повиквания чрез роуминг в 
посещаваната мрежа (включително 
тарифите за възникване на повикване) 
за период от 12 месеца, разделени на 
общия брой минути регулирани 
повиквания чрез роуминг в 
посещаваната мрежа по време на 
същия период. 

Or. de

Изменение, внесено от Giles Chichester

Изменение 141
ЧЛЕН 3

Общата тарифа на едро, която 
операторът на посещавана мрежа може да 
определя за оператора на мрежата в 
страната на произход, чийто абонат е 
потребителят, ползващ услугата 
роуминг, за доставката на регулирано
повикване чрез роуминг, включително, 

Средната тарифа на едро, която 
операторът на посещавана мрежа може да 
определя за оператора на всяка мрежа в 
страната на произход за доставката на 
гласово повикване чрез роуминг не 
превишава 0,25 EUR на минута за всеки 
период, започващ на 1 септември и 
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наред с другото, възникване, транзитно 
преминаване и завършване на 
повикване, не превишава приложимата 
тарифа на минута, определена в 
съответствие с приложение I.

завършващ на 31 август.

Средната тарифа на едро се изчислява, 
като се разделят общите приходи от 
роуминг на едро, получени за 
съответните осъществени и приети 
повиквания през съответния период, на 
съответстващия брой минути роуминг 
на едро.

Or. en

Обосновка

An average wholesale cap allows operators flexibility to set different rates to reflect 
differences in the cost of using their network, e.g. between peak and off-peak times or across 
different routes and facilitates development of competition.  Applying a maximum cap is likely 
to lead to uniform wholesale prices set at the maximum permitted level.  The period over 
which the average is to be measured and the method of calculation needs to be specified.  
Dates stated assume that the Regulation is dated 1 July 2007 hence wholesale regulation 
would come into effect 2 months after  publication. 

Изменение, внесено от Dominique Vlasto

Изменение 142
ЧЛЕН 3

Общата цена на едро, която операторът 
на посещавана мрежа може да определя 
за оператора на мрежата в страната на 
произход, чийто абонат е 
потребителят, ползващ услугата 
роуминг, за доставката на регулирано 
повикване чрез роуминг, включително, 
наред с другото, възникване, транзитно 
преминаване и завършване на 
повикване, не превишава приложимата 
тарифа на минута, определена в 
съответствие с приложение I.

Съгласно разпоредбите на член 5, 
средната цена на едро, изчислена на 
година, която операторът на посещавана 
мрежа може да определя за оператора на 
дадена мрежа в страната на произход за 
доставката на регулирани изходящи 
повиквания чрез роуминг, осъществени 
от абонатите на оператора на
мрежата в страната на произход 
посредством гореспоменатата 
посещавана мрежа, не превишава 0,35 
EUR на минута.

Or. fr
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Обосновка

An average price cap for each operator will allow the operators of visited networks to 
continue to compete on the wholesale market, whereas a maximum price cap for each 
operator would hinder such competition.

In line with Recital 19 (as revised), the proposed price cap is an absolute figure based on the 
average European termination rate, which itself is based on the termination rate figures for 
2005 (quoted in the Commission’s Impact Assessment).

Изменение, внесено от Romano Maria La Russa

Изменение 143
ЧЛЕН 3

Общата цена на едро, която операторът 
на посещавана мрежа може да определя 
за оператора на мрежата в страната на 
произход, чийто абонат е потребителят, 
ползващ услугата роуминг, за доставката 
на регулирано повикване чрез роуминг, 
включително, наред с другото, 
възникване, транзитно преминаване и 
завършване на повикване, не превишава 
приложимата тарифа на минута, 
определена в съответствие с 
приложение I.

Средната цена на едро, която операторът 
на посещавана мрежа може да определя 
за оператора на мрежата в страната на 
произход, чийто абонат е потребителят, 
ползващ услугата роуминг, за доставката 
на регулирано повикване чрез роуминг, 
включително, наред с другото, 
възникване, транзитно преминаване и 
завършване на повикване, не превишава 
0,30 EUR на минута.

Or. en

Изменение, внесено от Markus Ferber

Изменение 144
ЧЛЕН 3

Общата цена на едро, която операторът 
на посещавана мрежа може да определя 
за оператора на мрежата в страната на 
произход, чийто абонат е потребителят, 
ползващ услугата роуминг, за доставката 
на регулирано повикване чрез роуминг, 
включително, наред с другото, 
възникване, транзитно преминаване и 
завършване на повикване, не превишава

Средната цена на едро, която операторът 
на посещавана мрежа може да определя 
за оператора на мрежата в страната на 
произход, чийто абонат е потребителят, 
ползващ услугата роуминг, за доставката 
на изходящи повиквания чрез роуминг, 
не превишава 0,35 EUR на минута.
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приложимата тарифа на минута, 
определена в съответствие с 
приложение I.

Or. en

Обосновка

The modifications in Article 3 shell eliminate separate sub-caps which restrict the prices for 
each part of the roaming service and replace them with single average price caps which will 
enable operators and customers to determine the relative prices of different types of calls for 
different customers.

Изменение, внесено от David Hammerstein Mintz

Изменение 145
ЧЛЕН 3

Общата цена на едро, която операторът 
на посещавана мрежа може да определя 
за оператора на мрежата в страната на 
произход, чийто абонат е потребителят, 
ползващ услугата роуминг, за доставката 
на регулирано повикване чрез роуминг, 
включително, наред с другото, 
възникване, транзитно преминаване и 
завършване на повикване, не превишава 
приложимата тарифа на минута, 
определена в съответствие с 
приложение I.

Общата цена на едро, която операторът 
на посещавана мрежа може да определя 
за всеки оператор на дадена мрежа в 
страната на произход, чийто абонат е 
потребителят, ползващ услугата роуминг, 
за доставката на регулирано повикване 
чрез роуминг, възникващо в 
посещаваната мрежа, включително, 
наред с другото, разходите за
възникване, транзитно преминаване и 
завършване на повикване, не превишава 
0,20 EUR на минута.

Or. en

Изменение, внесено от Hannes Swoboda

Изменение 146
ЧЛЕН 3
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Общата цена на едро, която операторът 
на посещавана мрежа може да определя 
за оператора на мрежата в страната на 
произход, чийто абонат е потребителят, 
ползващ услугата роуминг, за доставката 
на регулирано повикване чрез роуминг, 
включително, наред с другото, 
възникване, транзитно преминаване и 
завършване на повикване, не превишава 
приложимата тарифа на минута, 
определена в съответствие с 
приложение I.

Общата цена на едро, която операторът 
на посещавана мрежа може да определя 
за оператора на мрежата в страната на 
произход, чийто абонат е потребителят, 
ползващ услугата роуминг, за доставката 
на регулирано повикване чрез роуминг, 
включително, наред с другото, 
възникване, транзитно преминаване и 
завършване на повикване, не превишава 
0,30 EUR на минута.

Or. de

Обосновка

Apart from covering all costs, a sensible regulation should also maintain competition, i.e. 
existing and potential operators should be able to achieve an appropriate profit margin on 
the services they provide.

Изменение, внесено от Nikolaos Vakalis

Изменение 147
ЧЛЕН 3

Общата цена на едро, която операторът 
на посещавана мрежа може да определя 
за оператора на мрежата в страната на 
произход, чийто абонат е потребителят, 
ползващ услугата роуминг, за доставката 
на регулирано повикване чрез роуминг, 
включително, наред с другото, 
възникване, транзитно преминаване и 
завършване на повикване, не превишава 
приложимата тарифа на минута,
определена в съответствие с 
приложение I.

Общата цена на едро, включително 
всички постоянни елементи, като 
разходи за активиране на абонатен 
номер, която операторът на посещавана 
мрежа може да определя за оператора на 
мрежата в страната на произход, чийто
абонат е потребителят, ползващ услугата 
роуминг, за доставката на регулирано 
повикване чрез роуминг, включително, 
наред с другото, възникване, транзитно 
преминаване и завършване на повикване, 
не превишава:

а) 0,23 EUR на минута, без ДДС, за 
изходящо местно повикване; или
б) 0,34 EUR на минута, без ДДС, за 
изходящо повикване в Общността;
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Or. en

Обосновка

In the absence of total costs associated with a roaming call on an extra-national network, it is 
legitimate and fair for the consumers to set separate charge limits for outgoing "intra-EU" 
calls and outgoing "local" calls. According to the European Commission, the actual 
European average MTR is around 11.41 eurocents. For an MTR set at this level, it would be 
appropriate to fix the coefficient at 3 for "intra-EU" calls (0.34 €) and at 2 for "local" calls 
(0.23 €), as the Commission proposes, especially taking into account the specific 
circumstances in some MS that operators are faced with.

Изменение, внесено от Francisca Pleguezuelos Aguilar

Изменение 148
ЧЛЕН 3 

Общата цена на едро, която операторът 
на посещавана мрежа може да определя 
за оператора на мрежата в страната на 
произход, чийто абонат е потребителят, 
ползващ услугата роуминг, за доставката 
на регулирано повикване чрез роуминг, 
включително, наред с другото, 
възникване, транзитно преминаване и 
завършване на повикване, не превишава 
приложимата тарифа на минута,
определена в съответствие с 
приложение I.

Общата цена на едро, която операторът 
на посещавана мрежа може да определя 
за оператора на мрежата в страната на 
произход, чийто абонат е потребителят, 
ползващ услугата роуминг, за доставката 
на регулирано повикване чрез роуминг, 
включително, наред с другото, 
възникване, транзитно преминаване и 
завършване на повикване, не превишава 
публикуваната съгласно член 10, 
параграф 3 средна тарифа на минута 
за завършване на повиквания по 
мобилна мрежа, умножена по 2.6. 

Or. es

Обосновка

In the interests of simplicity, Annex I can be deleted and its content included in this Article. In 
addition, on the basis of the same principle, there is no need to make the distinction between a 
regulated roaming call to a number assigned to a public telephone network in the Member 
State in which the visited network is located and a regulated roaming call to a number 
assigned to a public telephone network in a Member State other than the State in which the 
visited network is located, since the relation of one to the other in the total of roaming calls 
and in the cost is insignificant. 
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Изменение, внесено от Angelika Niebler и Jan Christian Ehler

Изменение 149
ЧЛЕН 3, ПАРАГРАФ 1 A (нов) 

1а. Средната цена на едро, посочена в 
параграф 1, се изчислява, като се 
разделят общите приходи от роуминг 
на едро на общия брой минути роуминг 
на едро, продадени от съответния 
оператор за доставка на повиквания 
чрез роуминг на едро за съответния 
период. Операторът на посещаваната 
мрежа може да прави разграничение 
между тарифите в най-натоварените 
часове и в часовете на най-слаб 
трафик.

Or. de

Обосновка

Calculation of the average wholesale charges should take account of the differences between 
peak and off-peak times. 

Изменение, внесено от Erika Mann

Изменение 150
ЧЛЕН 3, ПАРАГРАФ 1 A (нов) 

1а. Средната цена на едро, посочена в 
параграф 1, се изчислява, като се 
разделят общите приходи от роуминг 
на едро, получени от общия брой 
минути роуминг на едро, продадени от 
съответния оператор за доставка на 
повиквания чрез роуминг на едро за 
съответния период. Операторите на 
посещавани мрежи могат да правят 
разграничение между тарифите в най-
натоварените часове и в часовете на 
най-слаб трафик.

Or. xm
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Обосновка

To simplify regulation, charges should be set once and then reduced by a fixed percentage. 
To ensure that they can make the maximum efficient us of their networks, operators will also 
be enabled to distinguish between different times of day and seasons in their wholesale 
charging.  

Изменение, внесено от Alexander Alvaro и Jorgo Chatzimarkakis

Изменение 151
ЧЛЕН 3, ПАРАГРАФ 1 A (нов) 

1а. Максималният предел на цените за 
предоставяне на едро на услугата 
осъществяване на повикване чрез 
международен роуминг се основава на 
средната тарифа на минута за 
завършване на повиквания по мобилна 
мрежа, изчислена в съответствие с 
член 10, параграф 1.

Or. en

Изменение, внесено от Gunnar Hökmark

Изменение 152
ЧЛЕН 4

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

заличава се
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абонамент. 

Or. en

Обосновка

Operators will under the competitive pressure be forced to reduce retail prices, this should 
not be subject to any regulation. Competition at national level will ensure appropriate pass-
through to the consumer of cost savings.

Изменение, внесено от Nikolaos Vakalis

Изменение 153
ЧЛЕН 4

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

заличава се

Or. en

Обосновка

The consumer protection tariff is sufficient by itself to guarantee substantial reduction of the 
tariffs on retail level. No further retail caps should be adopted.

Изменение, внесено от Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Изменение 154
ЧЛЕН 4
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Съобразно разпоредбите на член 5, 
общата тарифа на дребно, без ДДС, 
която доставчик в страната на 
произход може да определя за 
абонатите си, ползващи услугата 
роуминг, за доставка на регулирано 
повикване чрез роуминг, не може да 
превишава 130% от приложимата 
максимална тарифа на едро за това 
повикване, определена в съответствие 
с приложение I. Тарифните предели, 
определени в настоящия член, 
включват всички постоянни елементи, 
свързани с доставката на регулирани 
повиквания чрез роуминг, като 
например разходи за активиране на 
абонатен номер или такси за 
абонамент.

заличава се

Or. en

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

Изменение 155
ЧЛЕН 4

Тарифи на дребно за осъществяване на 
регулирани повиквания чрез роуминг 

Тарифи на дребно за осъществяване на 
повиквания чрез роуминг 

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

Мобилните оператори се задължават 
да обявят средна тарифа на дребно 
пред националните регулаторни 
органи. Средната тарифа за 
потребителите се изчислява въз основа 
общия приход от входящи и изходящи  
повиквания чрез роуминг в посетената 
мрежа (включително тарифи за 
възникване на повикване) за календарна 
година, разделен на общия брой минути 
на входящи и изходящи повиквания чрез 
роуминг в посетената мрежа за същия 
период.

Националните регулаторни органи 
докладват ежегодно на Комисията 
относно състоянието на тарифите в 
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абонамент. тяхната сфера на компетентност. В 
частност, те посочват средните цени 
и промяната, изразена в проецнти, в 
сравнение с предходния период. 

Or. de

Изменение, внесено от Herbert Reul и Werner Langen

Изменение 156
ЧЛЕН 4

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

През първите две години след влизане в 
сила на настоящия регламент всеки 
доставчик на услуги трябва да 
предостави евротарифа, по която  
доставчиците в страната на произход 
могат да таксуват потребителите, 
ползващи услугата роуминг, за 
предоставянето на повикване чрез 
роуминг; тарифата може да бъде 
променлива за различните повиквания 
чрез роуминг, но не може да надхвърля 
0,40 Евро на минута за изходящи 
повиквания и 0,20 Евро на минута – за 
входящи повиквания.  

Or. de

Изменение, внесено от Daniel Caspary

Изменение 157
ЧЛЕН 4

Съобразно разпоредбите на член 5, 
общата тарифа на дребно, без ДДС, която 
доставчик в страната на произход може 
да определя за абонатите си, ползващи 

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

услугата роуминг, за доставка на 
регулирано повикване чрез роуминг, не 
може да превишава 130% от 
приложимата максимална тарифа на едро 
за това повикване, определена в 
съответствие с приложение I или размера 
на тарифата, предложена 
допълнително от оператора на 
мобилни мрежи. Тарифните предели, 
определени в настоящия член, включват 
всички постоянни елементи, свързани с 
доставката на регулирани повиквания 
чрез роуминг, като например разходи за 
активиране на абонатен номер или такси 
за абонамент. 

Or. de

Обосновка

Mobile phone operators must be free to offer tariffs other than the projected standard tariff.

Изменение, внесено от Nikolaos Vakalis

Изменение 158
ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 1A (нов)

1a. Доставчиците в страната на 
произход предоставят на всички 
потребители най-малкото тарифа за 
защита на потребителите съгласно 
параграф 2, която може да се 
комбинира с всяка тарифа на дребно за 
други услуги.

Or. en

Обосновка

The consumer protection tariffs are calculated by taking into account the wholesale caps, as 
set in Article 3, plus 40%, which gives the operators a good margin. The opt-out option is 
more in favour of  the consumers and will give more incentives to the operators to propose 
alternative and more competitive retail tariff schemes. Besides, the operators can always 
inform their clients on the existing alternative tariff options.
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Изменение, внесено от Angelika Niebler, Jan Christian Ehler

Изменение 159
ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 1A (нов)

1a. Доставчиците в страната на 
произход по ясен и прозрачен начин 
предлагат на всички потребители 
евротарифа при условията по параграф 
2, като тази тарифа може да се 
съчетава с всяка друга тарифа на 
дребно.

Or. de

Обосновка

Such a eurotariff would reduce roaming charges without the need for measures to regulate 
the entire retail market.

Изменение, внесено от Šarūnas Birutis

Изменение 160
ЧЛЕН 4

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

Доставчиците в страната на произход 
предоставят по ясен и прозрачен начин  
на всички потребители тарифа за 
защита на потребителите при 
условията по параграф 2, като тази 
тарифа може да се съчетава с всяка  
тарифа на дребно.

Or. en
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Обосновка

The Consumer Protection Tariff applicable at retail level should provide roaming customers 
with the assurance that they will not be charged an excessive price when making or receiving 
a roaming voice call.

Изменение, внесено от David Hammerstein Mintz

Изменение 161
ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 1A (нов)

1а. Доставчиците в страната на 
произход предоставят по ясен и 
прозрачен начин на всички 
потребители тарифа за защита на 
потребителите при условията по 
параграф 2, като тази тарифа може да 
се комбинира с всяка тарифа на дребно.

Or. en

Изменение, внесено от Erika Mann

Изменение 162
ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ - 1 A (нов)

-1a. Доставчиците в страната на 
произход предоставят по ясен и 
прозрачен начин на всички 
потребители тарифа за 
потребителите от Общността при 
условията по параграф 2, като тази 
тарифа може да се комбинира с всяка 
тарифа на дребно.

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

Изменение 163
ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 1 A (нов)

1a. Новите потребители на услугата 
роуминг се таксуват автоматично по 
евротарифата по параграф 2, освен ако 
по собствена воля изберат друга 
тарифа.

Or. de

Обосновка

This amendment seeks to make it clear that new customers should automatically be offered 
the eurotariff.

Изменение, внесено от Erika Mann

Изменение 164
ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 1 Б (нов)

1б. Новите потребители на услугата 
роуминг получават автоматично 
стандартна общностна тарифа по 
параграф 2, освен ако по собствена воля 
изберат друга тарифа.

Or. en

Изменение, внесено от David Hammerstein Mintz

Изменение 165
ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 1 A (нов)

1a. Всички досегашни и нови 
потребители на услугата роуминг 
получават автоматично тарифа за 
защита на потребителите по 
параграф 2, освен ако по собствена воля 
изберат друга тарифа.
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Or. en

Изменение, внесено от Romano Maria La Russa

Изменение 166
ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 1A (нов)

1a. Нови и съществуващи абонати на 
услугата роуминг автоматично и 
безплатно получават тарифата за 
защита на потребителите, освен ако 
по собствена воля не изберат друга 
тарифа.

Or. en

Обосновка

Изменение, внесено от Nikolaos Vakalis

Изменение 167
ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 1 В (нов)

1в. Както нови, така и съществуващи 
абонати на услугата роуминг 
автоматично получават тарифата за 
защита на потребителите, при  
запазване на останалите елементи на 
абонамента, освен ако по собствена 
воля изберат друга тарифа. 
Преминаването от една тарифа към 
друга е безплатно и не е свързано с 
условия или ограничения относно 
съществуващи елементи на 
абонамента.

Or. en

Обосновка

The consumer protection tariffs are calculated by taking into account the wholesale caps, as 
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set in Article 3, plus 40%, which gives the operators a good margin. The opt-out option is 
more in favour of  the consumers and will give more incentives to the operators to propose 
alternative and more competitive retail tariff schemes. Besides, the operators can always 
inform their clients on the existing alternative tariff options.

Изменение, внесено от Lambert van Nistelrooij

Изменение 168
ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 1 Б (нов)

След отправяне на 30-дневно писмено 
предизвестие, потребителите могат 
безплатно и неограничен брой пъти да 
избират дали да участват или не в 
тарифите за роуминг, независимо дали 
отговарят или не на изискванията по 
член 4.

Or. en

Обосновка

Изменение, внесено от David Hammerstein Mintz

Изменение 169
ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 1 Б (нов)

1б. Потребителите на услугата 
роуминг имат възможност да 
преминат към тарифа за защита на 
потребителите съгласно параграф 2 в 
срок до от три месеца, при запазване 
на останалите елементи от техния 
абонаментен план. Подобно 
преминаване е безплатно и не е 
обвързано с условия или ограничения 
относно съществуващи елементи на 
абонаментния план.

Or. en
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Обосновка

Изменение, внесено от Šarūnas Birutis

Изменение 170
ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 1 В (нов)

1в. Потребителите на услугата 
роуминг имат възможност да 
преминат към тарифа за защита на 
потребителите съгласно параграф 2 в 
срок до два месеца при запазване на 
останалите елементи от техния 
абонаментен план. Подобно 
преминаване е безплатно и не е 
обвързано с условия или ограничения 
относно съществуващи елементи на 
абонаментния план.

Or. en

Обосновка

Providers of international roaming services for calls made while roaming abroad as covered 
by this Regulation should have a period within which to adjust their retail prices

Изменение, внесено от Erika Mann

Изменение 171
ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 1 A (нов)

1a. Потребителите на услугата 
роуминг имат възможност да 
преминат към тарифа за защита на 
потребителите съгласно параграф 2 в 
срок до месеца при запазване на 
останалите елементи от техния 
абонаментен план. Подобно 
преминаване е безплатно и не е 
обвързано с условия или ограничения 
относно съществуващи елементи на 
абонаментния план.
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Or. en

Обосновка

Изменение, внесено от Angelika Niebler и Jan Christian Ehler

Изменение 172
ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 1 В (нов)

1в. Съществуващите потребители на 
услугата роуминг по всяко време имат 
възможност да преминат, в срок до 
три месеца, към евротарифата по 
параграф 2, като запазват останалите 
елементи от техния договор. 
Преминаването е безплатно и не е 
обвързано с условия или ограничения 
относно съществуващи елементи на 
договора.

Or. de

Обосновка

This provision seeks to ensure that existing customers are given the option of switching to the 
Euro tariff free of charge if they so desire.

Изменение, внесено от Giles Chichester

Изменение 173
ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 1 A (нов)

1a. Потребителите могат да 
преминават и да се отказват от 
евротарифата, като всяко 
преминаване се извършва безплатно и 
без санкции, и не може да предполага 
условия или ограничения, свързани със 
съществуващи елементи на 
абонаментния план. Евротарифата не 
е обвързана с абонамент или други 
постоянни тарифни елементи и може 
да се комбинира с всеки тарифен план в 
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страната на произход.

Or. en

Обосновка

Considered economically justified and more attractive in policy terms to differentiate between 
mark-up over wholesale charge cap for calls made and received while retaining roughly same 
average mark-up.  Accordingly, proposed cap for making calls somewhat higher whilst that 
for receiving somewhat lower.  

Изменение, внесено от Paul Rübig

Изменение 174
ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 1 A (нов)

1a. Тарифните предели съгласно 
настоящия член се прилагат за 
евротарифата, която всеки доставчик 
в страната на произход трябва да 
предлага. Потребителите могат да 
преминават към и от евротарифата, 
като всяко преминаване се извършва 
безплатно и без санкции, и не може да 
предполага условия или ограничения, 
свързани със съществуващи елементи 
на абонаментния план. Евротарифата 
може да се съчетава с всички тарифни 
планове.

Or. en

Обосновка

To introduce a price regulated standardised opt-in tariff instead of regulating the whole retail 
market delivers protection to the consumer while leaving industry room to innovate new tariff 
bundles customized to the individual needs of the user. In connection with transparency 
requirements obliging industry to support the consumer with price information, customers 
shall be enabled to make an educated, informed choice between the different offers in the 
market. 

Изменение, внесено от Dominique Vlasto

Изменение 175
ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 1 A (нов)
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б) всеки доставчик в страната на 
произход предоставя без допълнителни 
такси на всички свои потребители на 
услугата роуминг тарифа, при която 
потребителят плаща не повече от:
(i) 0.65 евро на минута, без ДДС, за 
всички регулирани изходящи 
повиквания чрез роуминг; 
(ii) 0.35 евро на минута, без ДДС, за 
всички регулирани входящи повиквания 
чрез роуминг.

Or. fr

Обосновка

Applying an average price gives operators the flexibility needed to market different offers to 
meet the needs of different customers. 

Furthermore, a retail offer which limits the price per minute of outgoing and incoming calls 
provides additional protection.

Изменение, внесено от Markus Ferber

Изменение 176
ЧЛЕН 4 A (нов)

Член 4а
Без да се накърняват разпоредбите на 
член 5, всеки доставчик в страната на 
произход предоставя безплатно на 
всички свои абонати тарифа, при 
която изходящите повиквания чрез 
роуминг не надхвърлят 0,65 евро без 
ДДС, а входящите повиквания чрез 
роуминг – 0,35 евро без ДДС. 

Or. en

Обосновка

Insert a new Article 4a to supplement average price caps with a consumer protection tariff to 
ensure that no individual costumer faces unacceptably high tariffs for roaming.
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Изменение, внесено от Giles Chichester

Изменение 177
ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 1 Б (нов)

1Б. Всеки доставчик в страната на 
произход предоставя евротарифа, 
която не превишава 60 цента на 
минута за осъществено повикване и 25 
цента – за прието повикване. 

Or. en

Обосновка

Considered economically justified and more attractive in policy terms to differentiate between 
mark-up over wholesale charge cap for calls made and received while retaining roughly same 
average mark-up.  Accordingly, proposed cap for making calls somewhat higher whilst that 
for receiving somewhat lower.  

Изменение, внесено от Ivo Belet

Изменение 178
ЧЛЕН 4

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

Съобразно разпоредбите на член 4а, 
общата тарифа на дребно, без ДДС, която 
доставчик в страната на произход може 
да определя за абонатите си за 
осъществено регулирано повикване чрез 
роуминг, не може да превишава с повече 
от 25 цента приложимата максимална 
тарифа на едро за това повикване, 
определена в съответствие с приложение 
I. Доставчик в страната на произход 
не може да определя за абонатите си, 
ползващи услугата роуминг, тарифа, 
превишаваща с повече от седем цента 
приложимата максимална тарифа на 
едро, определена съгласно приложение 
I, за приемане на регулирано повикване 
чрез роуминг. Тарифните предели, 
определени в настоящия член, включват 
всички постоянни елементи, свързани с 
доставката на регулирани повиквания 
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чрез роуминг, като например разходи за 
активиране на абонатен номер или такси 
за абонамент.

Or. nl

Обосновка

A sufficient margin needs to be left between wholesale and retail maximum prices in order to 
leave room for competition and profit margins.  

Изменение, внесено от Angelika Niebler и Jan Christian Ehler

Изменение 179
ЧЛЕН 4

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

Тарифа на дребно (без ДДС) в рамките 
на евротарифата, която доставчик в 
страната на произход може да определя 
за абонатите си, ползващи услугата 
роуминг, за доставка на регулирани 
повиквания чрез роуминг може да варира 
за различните повиквания, но не може да 
надхвърля 0,55 евро на минута за 
осъществено повикване и 0,35 евро на 
минута за прието повикване. Тази 
тарифа автоматично се намалява с 
10% съответно 12 и 24 месеца след 
влизане в сила на задълженията по 
настоящия член. Тарифните предели, 
определени в параграф 2, включват 
всички постоянни елементи, свързани с 
доставката на регулирани повиквания 
чрез роуминг, като например разходи за 
активиране на абонатен номер или такси 
за абонамент. 

Or. de

Обосновка

The regulation must from the outset specify clearly the maximum amounts consumers may 
expect to be charged under the eurotariff.
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Изменение, внесено от Hannes Swoboda

Изменение 180
ЧЛЕН 4

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

Съобразно разпоредбите на член 5, 
общата тарифа на дребно, без ДДС, която 
доставчик в страната на произход може 
да определя за абонатите си, ползващи 
услугата роуминг, за доставка на 
регулирано повикване чрез роуминг, не 
може да превишава 0,50 евро за 
осъществено повикване и 0,15 евро за 
прието повикване.

Or. de

Обосновка

The EUR 0.20 differential between the wholesale charge (see Am 1) and the retail charge 
should give smaller providers in particular a pricing margin and guarantee their 
sustainability on the market.

Изменение, внесено от Romano Maria La Russa

Изменение 181
ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 1 A (нов)

1a. Максималната тарифа на дребно 
(без ДДС) в рамките на тарифата за 
защита на потребителите,  която 
доставчик в страната на произход 
може да определя за абонатите, 
ползващи услугата роуминг, за 
доставка на повиквания чрез роуминг 
не може да превишава 0,50 евро на 
минута за осъществено повикване и 
0,25 евро на минута – за прието 
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повикване. Тази тарифа автоматично 
намалява с 5% съответно 12 и 24 
месеца след влизане в сила на 
задълженията по настоящия член.
Нови и съществуващи потребители на 
услугата роуминг автоматично и 
безплатно получават тарифата за 
защита на потребителите, освен ако 
по собствена воля изберат друга 
тарифа.
Тарифните предели, определени в 
параграф 2, включват всички 
постоянни елементи, свързани с 
доставката на регулирани повиквания 
чрез роуминг, като например разходи за 
активиране на абонатен номер.

Or. en

Изменение, внесено от Reino Paasilinna от името на групата PSE

Изменение 182
ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 1 A (нов)

1a. При никакви обстоятелства на 
потребител на услугата роуминг не 
може да се начисли тарифа, по-висока 
от 40 цента на минута за осъществено 
повикване и от 25 цента за прието 
повикване без ДДС.
Тарифните предели, определени в 
настоящия член, включват всички 
елементи, свързани с доставяне на 
гласови повиквания чрез роуминг, 
включително, но не единствено, 
разходи за активиране на абонатен 
номер или абонаментни такси.

Or. en

Обосновка

Operator-level average price caps at the retail level, to allow flexibility, combined with 
maximum price caps at individual call level, to allow consumer protection. Represents a 
merger of Articles 4 and 6 of the Commission proposal.
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Изменение, внесено от Nikolaos Vakalis

Изменение 183
ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 1 Б (нов)

1б. Максималната тарифа на дребно 
(без ДДС), която доставчик в 
страната на произход може да 
определя за своите потребители, 
които ползват услугата роуминг, за 
предоставянето на повиквания чрез 
роуминг е 0,48 евро на минута за 
изходящи повиквания в Общността, 
0,32 евро на минута – за изходящи 
местни повиквания и 0,16 евро на 
минута за приети повиквания.

Or. en

Обосновка

The consumer protection tariffs are calculated by taking into account the wholesale caps, as 
set in Article 3, plus 40%, which gives the operators a good margin. The opt-out option is 
more in favour of  the consumers and will give more incentives to the operators to propose 
alternative and more competitive retail tariff schemes. Besides, the operators can always 
inform their clients on the existing alternative tariff options.

Изменение, внесено от Erika Mann

Изменение 184
ЧЛЕН 4

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

Тарифата на дребно (без ДДС) в 
рамките на тарифата за защита на 
потребителите, която доставчик в 
страната на произход може да 
определя за абонати си, ползващи 
услугата роуминг, за доставка на 
повиквания чрез роуминг може да 
варира за различните повиквания, но не 
може да надхвърля [0.50 Евро] на 
минута за осъществено повикване и 
[0.25 евро] на минута за прието 
повикване. Тази тарифа автоматично 
се намалява с [10] % съответно 12 и 24 
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доставката на регулирани повиквания 
чрез роуминг, като например разходи за 
активиране на абонатен номер или такси 
за абонамент.

месеца след влизане в сила на 
задълженията по настоящия член.
Тарифните предели, определени в този 
параграф, включват всички постоянни 
елементи, свързани с доставката на 
регулирани повиквания чрез роуминг, 
като например разходи за активиране на 
абонатен номер.

Or. en

Изменение, внесено от David Hammerstein Mintz

Изменение 185
ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 1 Б (нов)

1б. Тарифата на дребно (без ДДС) в 
рамките на тарифата за защита на 
потребителите, която доставчик в 
страната на произход може да 
определя за аботнатите си, ползващи 
услугата роуминг, за доставка на 
повиквания чрез роуминг не може да 
надвишава 0,33 Евро на минута за 
международни повиквания, 
осъществени чрез роуминг, 0,25 Евро на 
минута – местни повиквания чрез 
роуминг и 0,16 евро на минута за 
приети повиквания чрез роуминг.

Or. en

Изменение, внесено от Šarūnas Birutis

Изменение 186
ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 1 A (нов)

1a. Тарифата на дребно (без ДДС) в 
рамките на тарифата за защита на 
потребителите, която доставчик в 
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страната на произход може да 
определя за абонатите си, ползващи 
услугата роуминг, за доставка на 
повиквания чрез роуминг не може да 
надхвърля [0,40 Евро] на минута за 
осъществено повикване и [0,20 евро] на 
минута за прието повикване. Тази 
тарифа автоматично се намалява с 
[10] % съответно 12 и 24 месеца след 
влизане в сила на задълженията по 
настоящия член. Тарифните предели, 
определени в параграф 2, включват 
всички постоянни елементи, свързани с 
доставката на регулирани повиквания 
чрез роуминг.

Or. en

Обосновка

Consumer Protection Tariff should be  closely related to the cost of providing the service, 
whilst leaving the home operators sufficient margin to differentiate the products they offer to 
customers.

Изменение, внесено от Paul Rübig

Изменение 187
ЧЛЕН 4

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

Съобразно разпоредбите на член 5, 
общата тарифа на дребно, без ДДС, която 
доставчик в страната на произход може 
да определя за абонатите си, ползващи 
услугата роуминг, за осъществяване на 
регулирано повикване чрез роуминг, не 
може да превишава 200 % [0,42 Евро] от 
приложимата максимална тарифа на едро 
за това повикване, определена в 
съответствие с приложение I. За 
приемане на регулирано повикване чрез 
роуминг, доставчик в страната на 
произход не може да определя за 
потребителите си, ползващи услугата 
роуминг, тарифи, превишаващи една 
трета от максималната тарифа на 
дребно, приложима за осъществяване 
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на повиквания чрез роуминг.Тарифните 
предели, определени в настоящия член, 
включват всички постоянни елементи, 
свързани с доставката на регулирани 
повиквания чрез роуминг, като например 
разходи за активиране на абонатен номер 
или такси за абонамент.

Or. en

Обосновка

To introduce a price regulated standardised opt-in tariff instead of regulating the whole retail 
market delivers protection to the consumer while leaving industry room to innovate new tariff 
bundles customized to the individual needs of the user. In connection with transparency 
requirements obliging industry to support the consumer with price information, customers 
shall be enabled to make an educated, informed choice between the different offers in the 
market.

Изменение, внесено от Francisca Pleguezuelos Aguilar

Изменение 188
ЧЛЕН 4

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

Всички европейски потребители имат 
право да избират гарантирана тарифа 
за осъществяване и приемане на 
регулирани повиквания чрез роуминг, 
която се определя от приходите от 
тарифата на едро, умножена по 
коефициент между 1.30 и 1.75, в 
зависимост от решението на 
националния регулаторен орган, в 
рамките на крайния срок по член 5.
Тарифните предели, определени в 
настоящия член, включват всички 
постоянни елементи, свързани с 
доставката на регулирани повиквания 
чрез роуминг, като например разходи за 
активиране на абонатен номер или такси 
за абонамент.

Or.es

Обосновка

Establecer una tarifa regulada de garantía es una forma de proteger al consumidor, dejando 
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al mismo tiempo un margen de acción a las Autoridades Nacionales de Reglamentación para 
ajustar las tarifas aplicables a los costes nacionales evitando así posibles pinzamientos de 
precios. Igualmente el criterio establecido, y en aras de la simplicidad,  permite incluir 
también a la recepción de llamadas en itinerancia.

Изменение, внесено от Umberto Guidoni

Изменение 189
ЧЛЕН 4

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

Съобразно разпоредбите на член 5, 
общата евротарифа на дребно, без ДДС, 
която доставчик в страната на произход 
може да определя за абонатите си, 
ползващи услугата роуминг, за доставка 
на регулирано повикване чрез роуминг, 
не може да превишава 120% от 
приложимата максимална тарифа на едро 
за това повикване, определена в 
съответствие с приложение I. Тарифните 
предели, определени в настоящия член, 
включват всички постоянни елементи, 
свързани с доставката на регулирани 
повиквания чрез роуминг, като например 
разходи за активиране на абонатен номер 
или такси за абонамент, и не засягат 
услугите в допълнение към тарифите, 
предлагани от съществуващите 
абонаментни планове.

Or. it

Обосновка

The introduction of a given compulsory maximum charge, allowing a 20% profit margin in 
relation to the maximum wholesale charge limit,  protects consumers while leaving the 
industry a competitive profit margin enabling companies to offer even more competitive rates. 
Furthermore, the maximum charge must not undermine any of the extra services over and 
above the rates offered by existing subscriptions.

Изменение, внесено от Umberto Guidoni

Изменение 189б
ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 1 А (нов)
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1а. В отклонение от разпоредбите на 
предходния параграф, всеобхватната 
евротарифа на дребно без ДДС, която 
оператор в страната на произход 
може да прилага към абонат, ползващ 
услугата роуминг, за доставка на 
регулирано повикване чрез роуминг, не 
може да превишава 100% от 
максималната тарифа на едро, в сила 
за този вид повиквания, определена 
съгласно Приложение I. Тарифните 
предели по настоящия параграф 
включват всички постоянни разходи, 
свързани с доставка на регулирани 
повиквания чрез роуминг, като 
таксуване на импулс при приемане на 
повикване или разходите за активиране 
на абонатен номер, и се прилагат при 
всяко ползване на услугата 
международен роуминг през първите 
пет минути от използването й за 
времетраенето на престоя в чужбина.

Or. it

Justification

This amendment stems from the need to protect lower income groups (such as students or 
pensioners) and ensure that they are charged a fair price for making and receiving roaming 
calls, thus enabling them to communicate with relatives in their home country without 
incurring charges more appropriate for those, in other words most roaming customers, who 
constantly use international roaming services for work reasons.

Изменение, внесено от Dominique Vlasto

Изменение 190
ЧЛЕН 4

Съобразно разпоредбите на член 5, 
общата тарифа на дребно, без ДДС, 
която доставчик в страната на произход 
може да определя за абонатите си, 
ползващи услугата роуминг, за доставка 
на регулирано повикване чрез роуминг, 
не може да превишава 130% от 
приложимата максимална тарифа на 

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

превишава 0,50 евро на минута.

Or. fr

Обосновка

Applying an average price gives operators the flexibility needed to market different offers to 
meet the needs of different customers. 

Furthermore, a retail offer which limits the price per minute of outgoing and incoming calls 
provides additional protection.

Изменение, внесено от Markus Ferber

Изменение 191
ЧЛЕН 4

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

Съобразно разпоредбите на член 5, 
средната тарифа на дребно, без ДДС, 
която доставчик в страната на произход 
може да определя за абонатите си, 
ползващи услугата роуминг следва да не 
превишава 0,50 евро на минута.

Ако средната тарифа на дребно не се 
спазва от доставчика в страната на 
произход, се прилага член 9 и 
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националният регулаторен орган 
налага санкции, достатъчни за 
осигуряване на незабавно привеждане в 
съответствие

Or. en

Обосновка

The modifications in Article 3 shell eliminate separate sub-caps which restrict the prices for 
each part of the roaming service and replace them with single average price caps which will 
enable operators and customers to determine the relative prices of different types of calls for 
different customers.

Изменение, внесено от Giles Chichester

Изменение 192
ЧЛЕН 4

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

Съобразно разпоредбите на член 5,  
средната тарифа на дребно, без ДДС, 
която доставчик в страната на произход 
може да определя за абонатите си, 
ползващи услугата роуминг, за доставка 
на гласово повикванe чрез роуминг, по 
всяко време между 1 октомври и 30 
септември, не може да превишава 40 
евроцента на минута. Всички  
повиквания, осъществени или приети 
през съответния период, се отчитат 
при изчисляване на средната 
стойност.

Средната тарифа на дребно се 
изчислява, като се разделят общите 
приходи от роуминг на дребно, 
получени от повиквания, осъществени 
и приети през съответния период, на 
съответния брой минути роуминг на 
дребно. Всички приходи на дребно, 
свързани с доставката на гласови
повиквания чрез роуминг следва да се 
вземат под внимание, като например 
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разходи за активиране на абонатен номер 
или такси за абонамент

Or. en

Обосновка

Provides for regulation of average retail rates to complement Euro Tariff proposed by 
Rapporteur.  Necessary to protect consumers unaware of or not opting for this. Proposal for 
an aggregated average cap covering both calls made and received to maximise flexibility for 
operators to set rates and tariffs.  Dates stated assume Regulation is dated 1 July 2007, hence 
average retail regulation would come into effect 3 months after publication. Target level 
specified is intended to ensure all retail providers can compete. Stating of specified numbers 
simplifies the Regulation.

Изменение, внесено от Romano Maria La Russa

Изменение 193
ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 1 Б (нов)

1б. Средната тарифа на дребно за 
период от шест месеца, която 
доставчик в страната на произход 
може да определя за свой абонат, не 
може да превишава 0,40 евро (без ДДС).
Тази тарифа намалява с 5% съответно 
12 и 24 месеца след влизане в сила на 
задълженията понастоящия член.
За изчисляване на средната тарифа на 
дребно за повиквания чрез роуминг 
националните регулаторни органи 
определят, за период от шест месеца, 
общите приходи от роуминг на всеки 
оператор и ги разделят на съответния 
обем на трафика. Вземат се предвид 
както приетите, така и 
осъществените повиквания.
Средната тарифа на дребно, 
определена в алинея първа, включва 
всички разходи, свързани с доставката 
на повиквания чрез роуминг, като 
например разходи за активиране на 
абонатен номер.

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

Изменение 194
ЧЛЕН 4

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

Съобразно разпоредбите на член 4а, 
параграф 1 и член 10, параграф 5, 
общите средни цени по подразбиране на 
дребно на минута, без ДДС, която 
доставчик в страната на произход може 
да определя за абонатите си, ползващи 
услугата роуминг, за доставка на 
регулирано повикване чрез роуминг, не 
може да превишава 130% от 
приложимата максимална тарифа на едро 
за това повикване, определена в 
съответствие с приложение I. Ценовите
предели, определени в настоящия член, 
включват всички постоянни елементи, 
свързани с доставката на регулирани 
повиквания чрез роуминг, като например 
разходи за активиране на абонатен номер 
или такси за абонамент.

Or. en

Обосновка

Operator-level average price caps at the retail level, to allow flexibility, combined with 
maximum price caps at individual call level, to allow consumer protection. Represents a 
merger of Articles 4 and 6 of the Commission proposal.

Изменение, внесено от Ivo Belet

Изменение 195
ЧЛЕН 4 А (нов)

Член 4а
Алтернативни тарифни схеми

Доставчиците в страната на произход 
могат да определят за абонатите си 
цени за роуминг, превишаващи 
пределите, установени в член 4, при 
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условие че всеки абонат, получил 
подобна оферта, има право по всяко 
време, като отправи предизвестие в 
разумен срок, да премине без финансови 
санкции към цени за роуминг, 
съответстващи на разпоредбите на 
член 4.

Or. nl

Обосновка

A sufficient margin needs to be left between wholesale and retail maximum prices in order to 
leave room for competition and profit margins. 

Изменение, внесено от Lambert van Nistelrooij

Изменение 196
ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 1 А (нов)

1a. Доставчиците в страната на 
произход могат да предлагат на 
абонатите, сключили договор за 
абонамент, цени за роуминг, 
превишаващи пределите, установени в 
член 4, при условие че всеки абонат, 
приел подобна оферта, има право по 
всяко време, като отправи 
предизвестие от не повече от 30 дни и 
без финансови санкции, да премине към 
цени за роуминг, съответстващи на 
разпоредбите на член 4. Националните 
регулаторни органи включват всички 
цени за роуминг в извършваното от 
тях наблюдение на цените съгласно 
член 8, параграф 1.

Or. en

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

Изменение 197
ЧЛЕН 4 А (нов)

Член 4а
Алтернативна тарифна схема

1. Доставчиците в страната на 
произход могат да предлагат на 
абонатите, сключили договор за 
абонамент, цени за роуминг, 
превишаващи пределите, установени в 
член 4, при условие че всеки абонат, 
приел подобна оферта, има право по 
всяко време, като отправи 
предизвестие от не повече от 30 дни и 
без финансови санкции, да премине към 
цени за роуминг, съответстващи на 
разпоредбите на член 4. Националните 
регулаторни органи включват всички 
цени за роуминг в осъществяваното от 
тях наблюдение на цените, съгласно 
член 8, параграф 1, с цел установяване 
на тяхното съответствие със 
средните цени, определени в член 4.  
След отправено 30-дневно писмено 
предизвестие потребителите могат 
безплатно и неограничен брой пъти да 
изберат дали да участват или не в 
цените за роуминг, независимо дали 
отговарят или не на изискванията по 
член 4.

2. Освен в случаите на съществуващи 
потребители, които след влизане в 
сила на настоящия регламент са 
получили и приели оферти за цени за 
роуминг съгласно член 1, най-късно до 
изтичането на срока, определен в член 
10, параграф 5, доставчиците в 
страната на произход коригират 
тарифните схеми на съществуващите 
потребители, така че техните 
тарифи за гласови повиквания чрез 
роуминг да не превишават пределите, 



PE 384.658v03-00 102/116 AM\660783BG.doc

BG

определени в член 4.

Or. en

Обосновка

A possibility for operators to offer roaming prices exceeding the regulated levels. It does not 
need to be said that any such higher roaming prices would have to be balanced by some other 
benefit for the consumer in order to be accepted

Изменение, внесено от Erika Mann

Изменение 198
ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 1 В (нов)

1в. Освен предвидената в параграф 2 
тарифа за потребителите от 
Общността, всеки доставчик в 
страната на произход може да 
предлага справедлива всеобхватна 
месечна фиксирана тарифа, за която 
не важат тарифните предели.
Фиксираната тарифа включва гласови 
услуги и услуги по пренос на данни (в 
т.ч. SMS и MMS) чрез европейски 
роуминг в рамките на Общността.

Or. xm

Обосновка

Each new customer – and only new customers – should automatically be charged the 
consumer protection tariff. In addition, they may opt for a more favourable tariff at any time. 
This will provide operators with an incentive to create innovative tariff models. 

Изменение, внесено от Gunnar Hökmark

Изменение 199
ЧЛЕН 5

Срок за прилагане на пределните 
тарифи на дребно за регулирани 
повиквания чрез роуминг
Задълженията по член 4 влизат в сила 
шест месеца след влизането в сила на 
настоящия регламент.

заличава се
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Or. en

Обосновка

Operators will under the competitive pressure be forced to reduce retail prices, this should 
not be subject to any regulation. Competition at national level will ensure appropriate pass-
through to the consumer of cost savings.

Изменение, внесено от Reino Paasilinna от името на групата PSE

Изменение 200
ЧЛЕН 5

Срок за прилагане на пределните 
тарифи на дребно за регулирани 
повиквания чрез роуминг
Задълженията по член 4 влизат в сила 
шест месеца след влизането в сила на 
настоящия регламент.

заличава се

Or. en

Обосновка

Deletion to bring regulation of calls made into force at the same time as regulation at 
wholesale level and for calls received.

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

Изменение 201
ЧЛЕН 5

Срок за прилагане на пределните 
тарифи на дребно за регулирани 
повиквания чрез роуминг
Задълженията по член 4 влизат в сила 
шест месеца след влизането в сила на 
настоящия регламент.

заличава се

Or. de

Обосновка

In order to prevent market distortion and ensure that mobile phone operators remain 
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competitive, foreign roaming charges should be regulated at wholesale customer rather than 
retail customer level. 

Изменение, внесено от Alexander Alvaro и Jorgo Chatzimarkakis

Изменение 202
ЧЛЕН 5

Срок за прилагане на пределните 
тарифи на дребно за регулирани 
повиквания чрез роуминг
Задълженията по член 4 влизат в сила 
шест месеца след влизането в сила на 
настоящия регламент.

заличава се

Or. en

Изменение, внесено от Werner Langen

Изменение 203
ЧЛЕН 5 А (нов)

Член 5а
Не по-късно от две години след влизане 
в сила на настоящия регламент, 
тарифите на дребно за повиквания чрез 
роуминг в рамките на ЕС не могат да 
превишават тарифите за национални
повиквания.

Or. de

Обосновка

A reduction in retail charges must be achieved by passing on reductions first made in 
wholesale charges. In order to ensure free competition and the application of European 
internal market arrangements, it should be possible to adjust charges to retail market levels 
within one year.

Изменение, внесено от Nikolaos Vakalis

Изменение 204
ЧЛЕН 5
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Задълженията по член 4 влизат в сила 
шест месеца след влизането в сила на 
настоящия регламент.

Задълженията по член 3 и член 4 влизат в 
сила на датата на влизане в сила на 
настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Immediate application of the charges limits in both wholesale and retail level is absolutely 
necessary in order for the prices to go down. This is the primary goal of the Regulation in the 
first place. Besides, although the operators announced last year significant wholesale charges 
reductions, the retail charges remained still high. Therefore, no sunrise clause is advisable.

Изменение, внесено от Angelika Niebler и Christian Ehler

Изменение 205
ЧЛЕН 5, ПАРАГРАФ 1 А (нов)

1а. Задълженията по членове 3 и 7 
влизат в сила два месеца след влизане в 
сила на настоящия регламент.

Or. de

Обосновка

Companies should be given the necessary time to adjust to the new requirements.

Изменение, внесено от Erika Mann

Изменение 206
ЧЛЕН 5, ПАРАГРАФ -1 А (нов)

-1а. Задълженията по членове 3 и 7 
влизат в сила два месеца след влизане в 
сила на настоящия регламент.

Or. en

Изменение, внесено от Ján Hudacký

Изменение 207
ЧЛЕН 5
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Задълженията по член 4 влизат в сила 
шест месеца след влизането в сила на 
настоящия регламент.

Задълженията по член 4 влизат в сила два
месеца след влизането в сила на 
настоящия регламент.

Задълженията, отнасящи се до 
тарифите на дребно, влизат в сила 
един месец след задълженията, 
отнасящи се до тарифите на едро.

Or. en

Обосновка

Operators need sufficient time to negotiate bilateral international roaming agreements and 
take other steps necessary for application of regulated prices. The proposed 2 months period 
should offer sufficient room for negotiations whereas additional one month period should 
enable industry to prepare regulated retail price packages also for final customers.

Изменение, внесено от Pilar del Castillo Vera

Изменение 208
ЧЛЕН 5, ПАРАГРАФ -1 А (нов)

-1а. Задълженията по член 3 влизат в 
сила три месеца след влизане в сила на 
настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Wholesale caps need to be implemented before retail caps take effect in order to prevent price 
squeezing, especially vis-à-vis smaller operators, who must reduce their wholesale costs to 
support lower retail prices.

Изменение, внесено от Francisca Pleguezuelos Aguilar

Изменение 209
ЧЛЕН 5

Задълженията по член 4 влизат в сила 
шест месеца след влизането в сила на 
настоящия регламент.

Първоначалната гарантирана тарифа 
на дребно, установена в член 4, се 
определя не по-късно от три месеца 
след влизането в сила на настоящия 
регламент, а произтичащите от това 
задължения влизат в сила не по-късно 
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от шест месеца след тази дата.

Or. es

Обосновка

The relevant obligations must take effect as soon as possible, although sufficient time must be 
given to the national regulatory authorities to set the charges at national level and to the 
operators concerned to enable them to adjust their prices and service provisions to comply 
with these obligations.

Изменение, внесено от Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Изменение 210
ЧЛЕН 5

Задълженията по член 4 влизат в сила 
шест месеца след влизането в сила на 
настоящия регламент.

Задълженията по член 4 влизат в сила 
шест месеца след влизането в сила на 
настоящия регламент в Официален 
вестник на Европейския съюз, когато 
оценка, основана на установените 
критерии, покаже, че оператори в 
страната на произход не са въвели 
разумно намаление на цените на пазара 
на дребно в гореспоменатия срок.

Or. pl

Изменение, внесено от Romano Maria La Russa

Изменение 211
ЧЛЕН 5

Задълженията по член 4 влизат в сила 
шест месеца след влизането в сила на 
настоящия регламент.

Задълженията по член 3 и член 4 влизат в 
сила три месеца след влизането в сила на 
настоящия регламент.

Задълженията по член 4 влизат в сила 
три месеца след влизането в сила на 
настоящия регламент. Спазването на 
член 4 се разглежда първоначално 
девет месеца след влизането в сила на 
настоящия регламент и впоследствие 
на всеки шест месеца.
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Or. en

Изменение, внесено от Dominique Vlasto

Изменение 212
ЧЛЕН 5

Задълженията по член 4 влизат в сила 
шест месеца след влизането в сила на 
настоящия регламент.

1. Задълженията по член 3 влизат в сила 
три месеца след влизането в сила на 
настоящия регламент.

Or. fr

Обосновка

A three-month period before the Regulation enters into force is necessary for wholesale 
prices as operators need this period to implement the new tariffs in the context of their 
existing roaming agreements.

For retail prices a period of six months is necessary to allow operators to determine and 
implement new tariffs and new offerings, carry out the necessary technical developments, 
produce the customer communications and set up the commercial and customer support 
teams.

Изменение, внесено от Giles Chichester

Изменение 213
ЧЛЕН 5

Задълженията по член 4 влизат в сила 
шест месеца след влизането в сила на 
настоящия регламент.

Задълженията по член 4 влизат в сила 
три месеца след влизането в сила на 
настоящия регламент при условията на 
член 10, параграф 5.

Or. en

Обосновка

Wholesale regulation is intended to enter into effect 2 months after the publication of this 
Regulation (to allow time for operational procedures to be put into effect, e.g. billing). A 
further one month period before application of retail controls is appropriate to allow for 
retail operational procedures to take effect and guard against cash-flow problems if the 
benefits of reduced wholesale charges have not yet been realised.  
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Изменение, внесено от Angelika Niebler и Christian Ehler

Изменение 214
ЧЛЕН 5

Задълженията по член 4 влизат в сила 
шест месеца след влизането в сила на 
настоящия регламент.

Задълженията по член 4 влизат в сила 
три месеца след влизането в сила на 
настоящия регламент.

Or. de

Обосновка

The eurotariff should be introduced three months after entry into force of the regulation. 

Изменение, внесено от Erika Mann

Изменение 215
ЧЛЕН 5

Задълженията по член 4 влизат в сила 
шест месеца след влизането в сила на 
настоящия регламент.

Задълженията по член 4 влизат в сила 
три месеца след влизането в сила на 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение, внесено от Dominique Vlasto

Изменение 216
ЧЛЕН 5, ПАРАГРАФ 1 А (нов)

1а. Задълженията по член 4 влизат в 
сила шест месеца след влизането в 
сила на настоящия регламент.
Спазването на член 4, точка 2 се 
разглежда първоначално 12  месеца след 
влизането в сила на настоящия 
регламент и впоследствие на всеки 
шест месеца.

Or. fr
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Обосновка

A three-month period before the Regulation enters into force is necessary for wholesale 
prices as operators need this period to implement the new tariffs in the context of their 
existing roaming agreements.

For retail prices a period of six months is necessary to allow operators to determine and 
implement new tariffs and new offerings, carry out the necessary technical developments, 
produce the customer communications and set up the commercial and customer support 
teams.

Изменение, внесено от Reino Paasilinna от името на групата PSE

Изменение 217
ЧЛЕН 6

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Merged into Article 4.
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Изменение, внесено от Angelika Niebler и Christian Ehler

Изменение 218
ЧЛЕН 6

Тарифи на дребно за приемане на 
повиквания чрез роуминг в рамките на 
Общността

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

заличава се

Or. de

Обосновка

The retail market should not be comprehensively regulated. The eurotariff guarantees that a 
transparent and consumer-friendly tariff must in any case be offered to roaming customers.

Изменение, внесено от Francisca Pleguezuelos Aguilar

Изменение 219
ЧЛЕН 6

Общата тарифа на дребно, без ДДС, 
която доставчик в страната на 
произход може да определя за приемане 
на гласови телефонни повиквания от 
абонат, ползващ услугата роуминг по 
посещавана мрежа, не превишава 130% 
от публикуваната съгласно член 10, 
параграф 3 средна тарифа на минута 
за завършване на повиквания по 

заличава се
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мобилна мрежа. Пределните тарифи, 
определени в настоящия член, 
включват всички постоянни елементи, 
свързани с доставката на регулирани 
повиквания чрез роуминг, като 
еднократни такси или такси за 
абонамент.

Or. es

Обосновка

Calls of this type are already included in Article 4.

Изменение, внесено от Erika Mann

Изменение 220
ЧЛЕН 6

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

заличава се

Or. en

Обосновка
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Изменение, внесено от Alexander Alvaro и Jorgo Chatzimarkakis

Изменение 221
ЧЛЕН 6

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

заличава се

Or. en

Обосновка

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

Изменение 222
ЧЛЕН 6

Тарифи на дребно за приемане на 
повиквания чрез роуминг в рамките на 
Общността

Общата тарифа на дребно, без ДДС, 
която доставчик в страната на 
произход може да определя за приемане 
на гласови телефонни повиквания от 
абонат, ползващ услугата роуминг по 
посещавана мрежа, не превишава 130% 

заличава се
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от публикуваната съгласно член 10, 
параграф 3 средна тарифа на минута 
за завършване на повиквания по 
мобилна мрежа. Пределните тарифи, 
определени в настоящия член, 
включват всички постоянни елементи, 
свързани с доставката на регулирани 
повиквания чрез роуминг, като 
еднократни такси или такси за 
абонамент.

Or. de

Обосновка

In order to avoid distortion of the market and ensure that mobile phone operators remain 
competitive foreign roaming charges should be requisite at wholesale customer rather than 
retail customer level. 

Изменение, внесено от Gunnar Hökmark

Изменение 223
ЧЛЕН 6

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

заличава се

Or. en



AM\660783BG.doc 115/116 PE 384.658v03-00

BG

Обосновка

Operators will under the competitive pressure be forced to reduce retail prices, this should 
not be subject to any regulation. Competition at a national level will ensure appropriate pass-
through to the consumer of cost savings.

Изменение, внесено от Daniel Caspary

Изменение 224
ЧЛЕН 6

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

Доставчик в страната на произход не 
може да определя тарифи на свои 
абонати, ползващи услугата роуминг.
Това включва всички постоянни 
елементи, свързани с доставката на 
регулирани повиквания чрез роуминг, 
като еднократни такси или такси за 
абонамент. В същото време, 
операторът на посещавана мрежа не 
може да налага тарифи на доставчика 
в страната на произход.

Or. de

Обосновка

An ambitious new approach to roaming arrangements in the EU must seek to ensure that all 
incoming calls are free of charges throughout the EU. 

Изменение, внесено от Umberto Guidoni

Изменение 225
ЧЛЕН 6

Общата тарифа на дребно, без ДДС, 
която доставчик в страната на произход 
може да определя за приемане на гласови 
телефонни повиквания от абонат, 
ползващ услугата роуминг по посещавана 

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

мрежа, не превишава 100% от 
публикуваната съгласно член 10, 
параграф 3 средна тарифа на минута за 
завършване на повиквания по мобилна 
мрежа. Пределните тарифи, определени в 
настоящия член, включват всички 
постоянни елементи, свързани с 
доставката на регулирани повиквания 
чрез роуминг, като еднократни такси или 
такси за абонамент.

Or. it

Обосновка

In absolute terms the average mobile termination rate already tends to be high for consumers 
receiving calls. 

Изменение, внесено от Reino Paasilinna от името на група PSE

Изменение 226
ЧЛЕН 6 А (нов)

Член 6а
Управление на трафика

Техниките за управление на трафика 
не могат да се използват за създаване 
на пречки за абонатите, ползващи 
услугата роуминг, за техния избор на 
посещавана  мрежа. Възможността за 
избор остава в сила до момента, 
когато абонатът, ползващ услугата 
роуминг, изключи апарата си или 
напусне посещаваната мрежа.

Or. en


