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EXPLANATORY MEMORANDUM

1. Context of the proposal

Grounds for and objectives of the proposal•

The ability of customers of mobile electronic communications services to use their 
mobile handsets to make and receive calls while travelling abroad ('international 
roaming') is an important component of the service, and contributes to the social and 
economic welfare of the Community as a whole. However, the high prices that mobile 
users pay for this service has been identified as a persistent problem by consumer 
organisations, regulators and policy makers across the Community. While a range of 
action has been taken in recent years to address this issue under the existing legal 
framework, the tools available have not proved effective in reducing prices to a level 
that reflects the underlying costs of providing the services concerned.

The objective of this proposal is therefore to amend the existing regulatory framework 
for electronic communications to provide the necessary legal basis for effective and 
timely action to bring about substantial reductions in the level of mobile roaming 
charges across the Community in a harmonised manner. This is to be achieved by 
applying the approach that prices paid by users of public mobile networks for roaming 
services when travelling within the Community should not be unjustifiably higher than 
the charges payable when calling within their home country (the "European Home 
Market Approach").

The mechanism selected to achieve this objective in a proportionate manner is the 
application to terrestrial mobile operators within the Community of safeguard 
maximum price limits for the provision of roaming services for voice calls between 
Member States at retail and wholesale level.

General context•

The problem of high roaming charges for mobile customers travelling in Europe was 
first identified in mid-1999 when the Commission decided to carry out a sector inquiry 
covering national and international roaming services. This led to the Commission 
opening proceedings alleging the past infringement of Article 82 of the Treaty by 
certain mobile operators in the United Kingdom and Germany.

International roaming was also recognised as an issue for potential ex ante regulation 
at the time of the adoption of the 2002 regulatory package for electronic 
communications, through the identification of the wholesale national market for 
international roaming on public mobile networks in the Commission's 
Recommendation of 11 February 2003 on Relevant Product and Service Markets 
within the electronic communications sector.

The European Regulators' Group (ERG) noted in May 2005 that retail charges were 
very high without clear justification; that this appeared to result both from high 
wholesale charges levied by the foreign host network operator and also, in many 
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cases, from high retail mark-ups charged by the customer's own network operator; 
that reductions in wholesale charges were often not passed through to the retail 
customer; and that consumers often lacked clear information on the charges for 
roaming.

In October 2005 the Commission drew attention to the problem of high international 
roaming charges and the lack of price transparency by publishing a consumer 
information website that not only corroborated the fact that charges are in many cases 
manifestly excessive, but showed a variation in prices across the Community that 
could not be justified for calls with the same characteristics.

The European Parliament, in a resolution on 1 December 2005 on European 
electronic communications regulation and markets 2004, welcomed the Commission's 
initiative on transparency in the international roaming sector and called on the 
Commission to develop new initiatives in order to reduce the high costs of cross-
border mobile telephone traffic.

In December 2005, the European Regulators' Group alerted the European 
Commission to its concern that measures being taken by NRAs would not resolve the 
problem of high prices, noting that roaming creates an exceptional instance where an 
apparent case of consumer detriment is not prospectively solved by the application of 
the framework.

In March 2006 the European Council noted in its conclusions the importance for 
competitiveness of reducing roaming charges, in the context of the need for focused, 
effective and integrated information and communication technology (ICT) policies 
both at European and national level, in order to achieve the renewed Lisbon Strategy 
goals of economic growth and productivity.

While some operators have announced plans to reduce the prices for international 
roaming services in response to the EU initiatives, there has been no general industry 
response that would achieve the objectives of this proposal without the need for 
regulatory action. In particular there is no guarantee that all international roaming 
customers would see the benefits of lower prices envisaged by the proposal.

This proposal therefore aims to provide a harmonised legal basis for such action that 
will facilitate the completion of the internal market for electronic communications.

Existing provisions in the area of the proposal•

The instruments of Community and national competition law permit competent 
authorities to sanction anti-competitive behaviour by individual undertakings.
However, competition law instruments address the activities of individual 
undertakings and therefore cannot provide a solution that safeguards the interests of 
all e-communications users and market players within the Community.

The existing regulatory framework for electronic communications provides a 
mechanism for the imposition of ex ante regulatory obligations on undertakings within 
the electronic communications sector, on the basis of the definition of relevant 
markets susceptible to ex ante regulation and a process of market analysis by the 
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1 The first consultation ran from 20 February 2006 to 22 March 2006 and the second from 3 April 2006 
to 12 May 2006. The results are available on
http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/internal_market/consultation/index_en.htm

regulatory authorities. This results in the imposition of regulatory obligations where 
undertakings are found to be dominant in the relevant market. The wholesale national 
market for international roaming on public mobile networks has been identified as 
such a relevant market. On the other hand, no retail market for the provision of such 
services has been identified as a relevant market, since roaming services at the retail 
level are not purchased independently but constitute only one element of a broader 
retail package. Consequently, due to the specific characteristics of the markets for 
international roaming services, and the cross-border nature of those services, it has 
not been possible for regulators to address high prices for international roaming by 
means of these procedures.

Arguably the Community regulatory framework may leave some scope for Member 
States to address the problems identified in the international roaming markets by 
means of other legislative measures, such as consumer protection legislation.
However, given the cross-border nature of international roaming services, in which 
wholesale providers are situated in Member States other than that of the consumers 
using those services, any such legislative action by Member States would be 
ineffective and give rise to divergent results across the Community, in the absence of 
the harmonisation ensured by this proposal.

The existing Community regulatory framework (Article 19 of the Framework 
Directive, 2002/21/EC) provides for the Commission to issue Recommendations on 
the harmonised application of its provisions. However, such a Recommendation in this 
area would not be effective, since it would not be legally binding and the Member 
States to which it was addressed would still only have available the existing regulatory 
tools.

The retail and wholesale roaming markets exhibit unique characteristics which justify 
exceptional measures going beyond the mechanisms otherwise available under the 
2002 regulatory framework.

Consistency with the other policies and objectives of the Union•

This proposal is in line with the renewed Lisbon Strategy for promoting growth and 
jobs through greater competitiveness and the Commission's associated i-2010 
initiative. The importance of reducing international roaming prices within the 
Community was explicitly recognised by the March 2006 European Council.

2. Consultation of interested parties and impact assessment

Consultation of interested parties•

Consultation methods, main sectors targeted and general profile of respondents

The Commission services launched a two-phased consultation in early 20061. During 
the first round, general feedback on broad principles was sought. The services then 
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launched a second round, with a more concrete concept for regulation as a basis for 
discussion. During the two phases, 152 submissions were received from a range of 
stakeholders including operators, NRAs, Member States, trade and user associations 
and others.

Summary of responses and how they have been taken into account

The consultation exercises demonstrated widespread support among Member States, 
NRAs, consumer groups and even some operators for the Commission's goal of 
reducing roaming charges. While most operators opposed regulation and argued that 
the market is competitive and that prices are falling, some proposed either self-
regulation or some form of regulation.

As a result of the submissions received, the Commission adapted its original concept 
of the "home pricing principle", which would have linked prices for international 
roaming to the prices paid by roaming customers for equivalent calls made on their 
home network, to arrive at the concept of the "European Home Market Approach", 
under which roaming prices are brought closer to domestic prices through the 
application of common Community-wide safeguard maximum price limits, thereby 
achieving a high level of protection for users while safeguarding competition.

Collection and use of expertise•

There was no need for external expertise other than the input from interested parties 
provided in the context of the public consultation.

Impact assessment•

The impact assessment for this proposal examined the following range of options: no 
policy change, self-regulation, co-regulation, soft law and targeted regulation.

'No policy change' would involve relying on market and technological developments 
to solve the problem while continuing to use existing regulatory tools and competition 
law remedies. It may be noted that national regulatory authorities have already 
indicated that existing regulatory tools are insufficient to address this problem.

Self-regulation and co-regulation were also considered, although to date there has 
been no general industry initiative to propose such measures. The risk of certain 
consumers being left with extremely high charges even though average prices might 
fall could undermine the overall objective of such approaches.

The option of tackling the issue on the basis of recommendations or other soft law 
was also analysed. However, given the structural nature of the problem of high 
consumer prices for international roaming and the fact that existing provisions in the 
Community regulatory framework for electronic communications have proved to be 
insufficient to resolve the problem, it was apparent that initiatives that did not alter the 
legal framework for remedial action would not achieve the desired objectives.

Within the broad option of targeted regulation, three different approaches were 
analysed: wholesale regulation alone, retail regulation alone and a combination of 
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wholesale and retail regulation.

Imposing regulation at wholesale level only would remedy the problem of high 
charges between operators but would not guarantee that lower wholesale prices 
would be passed through to retail roaming customers, given the lack of competitive 
pressures on operators to do so. The objective of substantial reductions in retail prices 
for European roaming customers would therefore not be ensured.

Retail regulation alone was also considered, given that it would tackle the problem 
directly. However, in leaving wholesale regulation to one side such an approach might 
subject smaller operators to price squeeze, leading to large-scale cessation of service.

Finally, a combination of wholesale and retail regulation was examined, in a number of 
variations. The conclusion of the impact assessment was that such a combined 
approach to wholesale and retail regulation, involving the establishment of common 
Community-wide maximum safeguard price limits at both wholesale and retail level, 
provides the optimum solution.

3. Legal elements of the proposal

Summary of the proposed action•

The proposal provides for the establishment, on the basis of the 'European Home 
Market Approach’, of common, Community-wide maximum price limits on the 
charges that mobile network operators may levy for the wholesale provision of mobile 
roaming services for mobile voice telephony calls made from a visited network in the 
Community and terminating on a public telephone network also located within the 
Community.

The maximum price limits take account of the differences in the underlying costs of 
providing international roaming services for calls made to a destination within a 
visited country, on the one hand, and calls made back home or to a third country 
within the Community, on the other. The proposal therefore provides for a lower 
wholesale price limit for the former category of calls (set at twice the Community 
average mobile termination rate for mobile network operators designated as having 
significant market power) and a higher price limit for the latter category (set at three 
times the Community average mobile termination rate for such operators).

In order to ensure that there is no price squeeze in the provision of mobile roaming 
services at retail level, the proposal also provides for safeguard price limits at the 
retail level for the same categories of roaming call, set at 130% of the applicable 
wholesale limit.

In accordance with the ‘European Home Market Approach’ and in order to ensure 
that charges payable by roaming customers for receiving calls while roaming abroad in 
the Community more closely reflect the underlying costs incurred by their home 
mobile provider in providing this service, the proposal also provides that those 
charges should not exceed a maximum price limit.
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The price limits provided with regard to the retail charges for the making of regulated 
roaming calls will take effect as a matter of law six months after the entry into force of 
the proposed measure.

The proposal promotes transparency for retail charges by introducing an obligation on 
mobile providers to give personalised information on retail roaming charges to their 
roaming customers on request and free of charge. Each customer may choose whether 
to receive the information by means of an SMS (Short Message Service) or orally 
over their mobile telephone. In addition, mobile providers are obliged to give 
information on roaming charges when subscriptions are taken out, on a periodic basis 
and when there are substantial changes to roaming charges.

The proposal also gives national regulatory authorities the power and responsibility to 
enforce compliance, in line with their existing roles under the Community regulatory 
framework for electronic communications. It also gives them the task of monitoring 
developments in retail and wholesale prices for the provision of voice and data 
communications services, including SMS (Short Message Service) and MMS 
(Multimedia Message Service), to mobile customers when roaming in the Community.

Finally, the proposal amends the provisions of the existing regulatory framework, 
notably the Framework Directive (2002/21/EC), to recognise the specific status of the 
measures contained in the proposal within that framework and to ensure that the 
general provisions of the framework continue to apply to roaming services regulated 
by the proposal (subject to its specific requirements).

Legal basis•

Article 95 EC

Subsidiarity principle•

The subsidiarity principle applies insofar as the proposal does not fall under the 
exclusive competence of the Community.

In view of the specific cross-border nature of the roaming services covered by the 
proposed action, by virtue of which the operators providing wholesale roaming 
services are located in Member States other than that of the customer's home 
operator, and of the fact that the proposed action requires amendment of the existing 
Community regulatory framework, action by Member States alone would not be 
sufficient or capable of achieving the objectives of the proposal.

Action by Member State alone to address the problem covered by this proposal could 
risk raising issues of conformity with the existing Community regulatory framework 
(if left unamended) and/or lead to divergent results, thereby jeopardising the 
achievement of the internal market.

Since the provision of mobile roaming services within the Community by its very 
nature affects all Member States and touches on the interests of parties in different 
Member States simultaneously, a harmonised approach at Community level is 
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essential to guarantee consistency of application and ensure that the interests of 
consumers and undertakings in all Member States are safeguarded.

Since the proposed action requires the amendment of the existing Community 
regulatory framework for electronic communications and the establishment of 
common safeguards for mobile users and operators on a non-discriminatory basis 
across the Community, the objectives of this proposal cannot be achieved by the 
Member States in a secure, harmonised and timely manner and can therefore be better 
achieved by the Community.

The proposal therefore complies with the subsidiarity principle.

Proportionality principle•

The regulatory action opted for in this proposal involves the least amount of 
interference possible in the commercial behaviour of the undertakings affected. The 
setting of safeguard maximum price limits at wholesale and retail levels ensures the 
minimum distortion of competitive conditions consistent with the objectives, since it 
preserves the freedom of operators to compete and differentiate their offerings within 
the safeguard limits provided. Of all the regulatory options considered, it also presents 
the least risk of creating distortion in related but separate markets for mobile services, 
whether at retail or wholesale level. The proposed action also leaves the task of 
monitoring and enforcing compliance to the regulatory authorities responsible for 
electronic communications in each Member State, since they are closest to the 
markets and operators concerned.

Due to the simplicity of the mechanism to be established by the proposal and the fact 
that it will apply directly within the Community by virtue of its status as a Regulation, 
the administrative and financial burden on the Community, national governments and 
authorities will be minimised. There will be no need for transposition or extensive 
implementation of its requirements within national law and the process of monitoring 
compliance will fall within the normal activities of national regulatory authorities.
Indeed the proposal will lighten the administrative burden on national regulators in as 
much as it will remove the need for those authorities periodically to analyse and 
review the national wholesale market for international roaming on public mobile 
networks within their territory.

Choice of instruments•

Proposed instrument: regulation.

The urgency and persistence of the problem identified requires a simple, effective and 
timely solution for the European consumer, applied in a harmonised manner across the 
Community and without the need for transposition or extensive implementation at 
national level. Such a national implementation process would be likely to significantly 
delay the effect of the measure in some Member States, with the result of distorting 
the competitive conditions for mobile operators in different Member States. A 
Regulation is therefore the only instrument that will achieve the desired objective.
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4. Budgetary implication

The proposal has no implication for the Community budget.

5. Additional information

Simplification•

The proposal will create legal certainty for mobile users and market players alike, by 
replacing the existing mechanisms under the regulatory framework, which are of 
uncertain application to international roaming services for voice telephony, with a 
simple mechanism that is transparent and predictable for all concerned.

The proposal will remove the requirement for national regulatory authorities to carry 
out extensive and complex data gathering for the purposes of analysing the wholesale 
national market for international roaming on public mobile networks and obviates the 
need for national governments and authorities to expend resources in seeking 
alternative solutions and strategies at national level.

Since it provides for a simple and transparent price limit for regulated roaming calls, 
the proposed action will not impose significant administrative burdens on 
undertakings or other interested parties. Indeed, by removing the need for national 
authorities to carry out analyses of the wholesale market for international roaming, it 
will also lighten the burden of the periodic data collection and consultation procedures 
required by the market review process. The data required for the application of the 
proposal are of a kind already produced by operators and will therefore not entail an 
increased burden.

Review/revision/sunset clause•

The proposal provides for a review of the Regulation after two years. This means that 
if at that time market developments show that the Regulation is no longer required, 
the Commission will consider proposing its repeal, in line with the principles of better 
regulation.

European Economic Area•

The proposed act concerns an EEA matter and should therefore extend to the 
European Economic Area.

Detailed explanation of the proposal•

Article 1 sets out the aim and scope of the Regulation: introduction of the European 
Home Market Approach for users of public mobile telephone networks for 
international roaming voice services when travelling within the Community. The 
European Home Market Approach aims to achieve a high level of protection for these 
users by setting a maximum limit on the wholesale and retail prices that may be levied 
by mobile operators for international roaming services provided within the 
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Community.

Article 2 sets out the definitions for the Regulation. ‘Home provider’, ‘home 
network’, ‘international roaming’, ‘regulated roaming call’, ‘roaming customer’ and 
‘visited network’ are the key new definitions.

Article 3 sets the maximum limits for the prices levied by mobile network operators 
for the provision of regulated roaming calls at wholesale level. The maximum 
wholesale charge applicable to regulated roaming calls made to the roaming 
customer's home country or a third country within the Community is three times the 
average mobile termination rate while the maximum wholesale charge for the 
provision of regulated roaming calls to a destination within the visited country is twice 
the average mobile termination rate.

Article 4 sets the maximum limits on the prices that can be charged at retail level by 
the home mobile provider for a regulated roaming call. This is 130% of the applicable 
maximum wholesale charge for that call (excluding VAT).

Article 5 provides that the retail price limits in Articles 4 will take effect after six 
months.

Article 6 sets the maximum limits on the retail price that the home mobile provider 
can charge its roaming customer for the receipt of calls while roaming within the 
Community. This is 130% of the average mobile termination rate published pursuant 
to Article 10 (excluding VAT).

Article 7 provides for improved transparency for retail roaming charges, by obliging 
the home provider to give its roaming customers information on these charges on 
request and free of charge, either by means of a Short Message Service (SMS) or 
orally. In addition, improved transparency is obtained by asking the home provider to 
furnish information on roaming charges when subscriptions are taken out, on a 
periodic basis and in case of substantial changes.

Article 8 sets out the powers and obligations of national regulatory authorities to 
supervise and enforce compliance with the Regulation within their territory.

Article 9 requires Member States to lay down rules on the penalties which should 
apply to breaches of the Regulation.

Article 10 sets out the rules governing the determination and publication of the 
average mobile termination rate used for calculating the maximum price limits in 
Articles 3 and 6. 

Article 11 introduces the necessary amendment to the Framework Directive in order 
to ensure the coherent application of the directives making up the regulatory 
framework and the Regulation itself.

Article 12 sets the time-limit for review of the Regulation.

Article 13 provides that the Commission shall be assisted by the Communications 
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Committee set up under the Framework Directive.

Article 14 requires Member States to notify to the Commission the identity of their 
national regulatory authorities charged with carrying out tasks under the Regulation.

Article 15 provides for measures needed to implement the Regulation to be adopted 
pursuant to the Committee procedure referred to in Article 13.

Article 16 provides that the Regulation will enter into force on the day following the 
date of its publication in the Official Journal of the European Union.



PROVISIONAL TRANSLATION PREPARED BY THE EUROPEAN PARLIAMENT

BG 13 BG

2 OВ C, , стр. .
3 OВ C, , стр. .
4 OВ C, , стр. .
5 Виж Решение на Комисията 2002/627/ЕО от 29 юли 2002 г. за създаване на групата на европейск

ите регулаторни органи за електронни съобщителни мрежи и услуги (ОВ L 200, 30.7.2002 г., стр. 
38), изменено с Решение на Комисията 2004/641/ЕО от 14 септември 2004 г. (ОВ L 293, 
16.9.2004 г., стр. 30).

2006/0241 (COD)

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно маршрутизацията по обществени мобилни мрежи в рамките на Общностт
а и за изменение на Директива 2002/21/ЕО относно създаването на обща норматив

на уредба за електронните съобщителни мрежи и услуги

(Текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално ч
лен 95 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията2,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет3,

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора4,

като имат предвид, че:

(1) Високото равнище на цените, които трябва да заплащат потребителите на общес
твени мобилни телефонни мрежи, когато използват клетъчните си телефони при
пътуване в чужбина в рамките на Общността, е въпрос, който поражда загрижен
ост от страна на националните регулаторни органи. На пленарното си заседание
през м. май 2005 г. групата на европейските регулаторни органи5 отбеляза, наре
д с другото, че цените на дребно са изключително високи, без да има ясна обосн
овка за това; че това положение изглежда, че се дължи както на високите цени н
а едро, които се определят от оператора на чуждестранната приемаща мрежа, та
ка и в много случаи на високите надценки върху цените на дребно, които се нач
исляват 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.

(2) Директива на Европейския парламент и на Съвета 2002/21/ЕО от 7 март 2002 г. 
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6 OВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 33.
7 OВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 7.
8 OВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 21.
9 OВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 51.
10 OВ L 201, 31.7.2002 г., стр. 37.
11 Виж по-конкретно членове от 14 до 16 от рамковата директива, членове 7 и 8 от директивата за д

остъп и членове 16 и 17 от директивата за универсалната услуга.
12 Препоръка на Комисията от 11 февруари 2003 г. относно съответните пазари на продукти и услуг

и в сектора на електронните съобщения, на които се допуска предварително регулиране в съответ
ствие с Директива на Европейския парламент и на Съвета 2002/21/ЕО относно създаването на об
ща нормативна уредба за електронните съобщителни мрежи и услуги - C(2003) 497 (OВ L 114, 
8.5.2003 г., стр. 45).

13 Насоки на Комисията относно пазарния анализ и оценката на значима пазарна мощ съгласно нор
мативната уредба на Общността за електронните съобщителни мрежи и услуги (OВ C 165, 
11.7.2002 г., стp. 6).

14 Пазар 17 в приложението.

относно създаването на обща нормативна уредба за електронните съобщителни
мрежи и услуги (рамкова директива)6, Директива на Европейския парламент и н
а Съвета 2002/19/ЕО от 7 март 2002 г. относно достъпа до електронни съобщите
лни мрежи и тяхната инфраструктура и взаимното свързване между тях (директи
ва за достъпа)7, Директива на Европейския парламент и на Съвета 2002/20/ЕО от
7 март 2002 г. относно даването на разрешение за електронни съобщителни мре
жи и услуги (директива за даването на разрешения)8, Директива на Европейския
парламент и на Съвета 2002/22/ЕО от 7 март 2002 г. относно универсалната услу
га и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и
услуги (директива за универсалната услуга)9 и Директива на Европейския парла
мент и на Съвета 2002/58/ЕО от 12 юли 2002 г. относно обработката на лични да
нни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на еле
ктронните съобщения10, които общо съставляват "нормативната уредба от 2002 
г. в областта на електронните съобщения", имат за цел да се създаде вътрешен п
азар за електронните съобщения в рамките на Общността, като същевременно се
гарантира висока степен на закрила на потребителите чрез засилена конкуренци
я. 

(3) Нормативната уредба от 2002 г. в областта на електронните съобщения се основ
ава на принципа, че задължения за предварително регулиране следва да се налаг
ат единствено при отсъствие на ефективна конкуренция; в уредбата се предвижд
а11 процедура на периодичен пазарен анализ и преразглеждане на задълженията
от националните регулаторни органи, водеща до налагане на предварителни зад
ължения за операторите, определени като притежаващи значителна пазарна мо
щ. Съставните елементи на тази процедура включват определяне на съответните
пазари съгласно препоръка на Комисията от 11 февруари 2003 г. относно съотве
тните пазари на продукти и услуги в сектора на електронните съобщения12 (преп
оръката), анализ на определените пазари в съответствие  с насоките на Комисия
та13, определяне на операторите със значителна пазарна мощ и налагане на пред
варителни задължения за същите.

(4) В препоръката като съответен пазар, на който се допуска предварително регулир
ане, се определя националният пазар на едро за международна маршрутизация п
о обществени мобилни мрежи14. Въпреки това, от извършената работа от нацио
налните регулаторни органи (поотделно и в рамките на групата на европейските
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15 Резолюция на ЕП 2005/2052(INI).
16 Съобщение до пролетния Европейски съвет: Да работим заедно за постигане на растеж и създава

не на работни места - ново начало за Лисабонската стратегия, COM(2005) 24 от 2.2.2005 г. и закл
ючения на председателството на Европейския съвет на 22 и 23 март 2005 г.

регулаторни органи) при анализа на националните пазари на едро за междунаро
дна маршрутизация е видно, че национален регулиращ орган все още не може да
се справи ефективно с високото равнище на цените на едро за международна ма
ршрутизация, поради трудностите при установяването на предприятията със зна
чителна пазарна мощ предвид специфичните характеристики на международнат
а маршрутизация, в т.ч. нейния трансграничен характер.

(5) От друга страна, по отношение на предоставянето на дребно на услуги по между
народна маршрутизация, нито един пазар на дребно за международна маршрути
зация не се определя в препоръката като съответен пазар, наред с другото, порад
и факта, че на дребно услугите по международна маршрутизация не се закупуват
независимо, а съставляват само един от елементите на по-широк пакет от услуг
и, който абонатите закупуват от доставчика в страната си на произход.

(6) Освен това, националните регулаторни органи, отговорни за закрилата и насърч
аването на интересите на абонатите на мобилни мрежи с обичайно местоживеен
е на тяхна територия, не могат да контролират поведението на операторите на п
осещаваните мрежи, намиращи в други държави-членки, от които зависят абона
тите, когато използват услуги по международна маршрутизация. Това ограничен
ие би намалило и ефективността на мерките, които държавите-членки могат да
предприемат въз основа на остатъчната им компетентност за приемане на норми
за закрила на потребителите.

(7) Следователно, върху държавите-членки се упражнява натиск да предприемат ме
рки по повод на равнището на цените за международна маршрутизация, но меха
низмът за предварителна нормативна намеса от страна на националните регулат
орни органи, предвиден в нормативната уредба от 2002 г. за електронните съоб
щения, се оказа недостатъчен за предоставянето на възможност на тези органи д
а предприемат решителни мерки в интерес на потребителите в тази специфична
област.

(8) Освен това, в резолюция на Европейския парламент от 1 декември 2005 г. относ
но регулирането и пазарите на електронните съобщения в Европа през 2004 г.15

се отправя призив към Комисията да разработи нови инициативи за намаляване
на високите разходи за международен мобилен телефонен трафик, а в заключен
ията си Европейският съвет на 23 и 24 март 2006 г. заявява, че, за да се постигна
т  целите на обновената Лисабонска стратегия16 за икономически растеж и произ
водителност, е необходимо да се осъществяват целенасочени, ефективни и инте
грирани политики в областта на информационните и съобщителни технологии (
ИСТ) и в този смисъл отбелязва значението, което има намаляването на цените
за маршрутизация за насърчаване на конкурентноспособността.

(9) Въпреки, че, въз основа на очевидни по онова време съображения, в нормативна
та уредба от 2002 г. за електронните съобщения се предвижда премахване на вси
чки пречки за търговията в хармонизираната чрез тази уредба област, този факт
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не може да възпрепятства приспособяването на хармонизираните правила, като
се изхожда и от други съображения, за да се намерят най-ефективните средства з
а постигане на висока степен на закрила на потребителите и същевременно подо
бряване на условията за функциониране на вътрешния пазар.

(10) Поради това е необходимо да се измени нормативната уредба от 2002 г. за елект
ронните съобщения, за да се допуска отклонение от иначе приложимите правил
а, а именно, че цените в предложенията за услуги следва да се определят чрез тъ
рговски договор при отсъствие на значителна пазарна мощ, и по този начин да с
е предостави възможност за въвеждането на допълнителни нормативни задълже
ния, отразяващи специфичните характеристики на услугите по международна ма
ршрутизация.

(11) Пазарите на дребно и едро за маршрутизация имат уникални характеристики, ко
ито обосновават приемането на изключителни мерки, излизащи извън рамките н
а иначе приложимите механизми съгласно нормативната уредба от 2002 г.

(12) За да се защитават интересите на абонатите, ползващи услугата маршрутизация, 
следва да се наложат нормативни задължения както на дребно, така и на едро, т
ъй като опитът е показал, че намаленията в цените на едро за услуги по междуна
родна маршрутизация не се отразяват непременно в по-ниски цени на дребно за
маршрутизация, поради отсъствието на стимули за това. От друга страна, предп
риемането 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 международна маршрутизация.

(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 заинт
ересованите оператори се предостави разумен срок за привеждане на техните це
ни и предложения за услуги в съответствие с тези задължения.

(14) Целесъобразно е да се използва общ механизъм, наречен "подход на европейски
я вътрешен пазар", за да се гарантира, че при пътуване в рамките на Общността
потребителите на обществени мобилни телефонни мрежи не заплащат прекомер
ни цени за услуги по международна гласова маршрутизация, когато осъществява
т или получават гласови повиквания, като по този начин се постигне висока сте
пен на защита на потребителите и същевременно се запази конкуренцията межд
у операторите на мобилни мрежи. Предвид трансграничния характер на разглеж
даните услуги, е необходим общ механизъм, така че операторите на мобилни мр
ежи да трябва да спазват една последователна нормативна уредба, основаваща с
е на обективно установени критерии.

(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 съразмере
н механизъм за регулиране на равнището на цените за осъществяване на повикв
ания чрез международна маршрутизация в съответствие с гореизложените съобр
ажения.
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(16) Този общ механизъм следва да гарантира, че тарифите на дребно за международ
на маршрутизация представляват по-разумно отражение на разходите за предост
авяне на услугата в сравнение с досегашното положение, при което на оператор
ите се предоставя свобода да се конкурират чрез диференциация на предложени
ята и приспособяване на тарифните им структури към пазарните условия и пред
почитанията на потребителите.

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

(18) Максималните предели на цените следва да отчитат различните елементи, които
участват в осъществяването на повикване чрез международна маршрутизация (в
т.ч. режийни разходи, сигнализиране, възникване, транзитно преминаване и зав
ършване на повикване), и различията в разходите за предоставяне на услуги по
международна маршрутизация по отношение на повикванията до номера в посе
щаваната страна, от една страна, и, от друга страна, повикванията до номера в с
траната на произход на абоната или в трета страна в рамките на Общността. 

(19) Максималният предел на цените за предоставяне на едро на услугата осъществя
ване на повикване чрез международна маршрутизация следва да се основава на с
редната тарифа на минута за завършване на повиквания по мобилна мрежа за оп
ераторите със значителна пазарна мощ, тъй като тези тарифи са вече обект на на
дзор от страна на регулаторните органи в съответствие с нормативната уредба о
т 2002 г. за електронните съобщения, и следователно следва да се определят въз
основа на принципа на разходната ориентация. Предвид характеристиките на па
зара за завършване на повиквания по индивидуални обществени мобилни мреж
и и трансграничния характер на международната маршрутизация, тези тарифи п
редоставят също така една стабилна основа за регулиране, която е представител
на за структурата на разходите на мобилните мрежи в Общността. Средната тари
фа за завършване на повикване по мобилна мрежа представлява надежден ориен
тир за основните разходни компоненти на равнище на цени на едро, поради кое
то един максимален предел на тези цени, основаващ се на подходящо кратно чи
сло на тази средна тарифа за завършване на повиквания по мобилна мрежа, след
ва да гарантира покриването на реалните разходи за предоставяне на регулирани
услуги по маршрутизация.

(20) Максималният предел на цените на дребно следва да гарантира на клиентите, по
лзващи услуги по маршрутизация, че при осъществяване на регулирано повиква
не чрез маршрутизация няма да им се таксува прекомерно висока цена, като същ
евременно на операторите в страната на произход се остави достатъчна свобода
за диференциране на продуктите, които предлагат на потребителите. 

(21) Доставчиците на услуги по международна маршрутизация във връзка с уреденит
е с настоящия регламент повиквания, осъществявани в чужбина, следва да разпо
лагат със срок, в който доброволно да коригират цените си на дребно, за да ги п
реведат в съответствие с предвидените в настоящия регламент максимални пред
ели. За целта е целесъобразно да се предостави срок от шест месеца, в който сто
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панските субекти да могат да извършат необходимите корекции. 

(22) По същия начин следва да се прилага максимален предел за цените, които потре
бителите, ползващи маршрутизация, трябва да заплащат за приемането на гласо
ви телефонни повиквания, когато пътуват в чужбина в рамките на Общността, з
а да се гарантира, че тези цени по-тясно отразяват разходите за предоставяне на
тази услуга, и за да се предостави по-голяма сигурност на потребителите по отн
ошение на таксите, които те ще заплатят при приемане на повиквания по клетъч
ния си телефон в чужбина. 

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

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

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

(26) За да се повиши прозрачността на цените на дребно за осъществяване и приеман
е на повиквания чрез маршрутизация в рамките на Общността, и за да се улесня
ват потребителите на маршрутизация при вземането на решения относно използ
ването на клетъчните им телефони, докато се намират в чужбина, доставчиците
на телефонни услуги чрез мобилни мрежи следва да предоставят на клиентите с
и, ползващи маршрутизация, възможност лесно да получават, при поискване и б
езплатно, информация за приложимите тарифи за маршрутизация в съответните
посещавани държави-членки. От съображения за прозрачност, доставчиците тря
бва да предоставят също информация за тарифите за маршрутизация в момента
на подписване на договор за абонамент, а след това периодично да предоставят
на клиентите си актуализирана информация за тези тарифи, както и в случай на
значителни промени.

(27) Националните регулаторни органи, които са натоварени с изпълнението на функ
циите, предвидени в нормативната уредба от 2002 г. за електронните съобщени
я, следва да разполагат с необходимите правомощия за надзор и осигуряване на
спазването на предвидените в настоящия регламент задължения в рамките на тя
хната териториална компетентност. Те следва да следят и развитието на тарифит
е за гласови услуги и за услуги за пренос на данни за потребителите, ползващи м
аршрутизация чрез мобилни мрежи при пътуване в рамките на Общността, особ
ено по отношение на специфичните разходи, свързани с повиквания чрез маршр
утизация, осъществявани в най-отдалечените региони на Общността, и необход
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имостта да се гарантира, че тези разходи могат в достатъчна степен да се възста
новяват на пазара на едро. Те следва да осигуряват на потребителите на мобилн
и мрежи актуална информация за прилагането на настоящия регламент. 

(28) Държавите-членки следва да предвидят система от санкции в случай на нарушав
ане на разпоредбите на настоящия регламент.

(29) Мерките, необходими за прилагане на настоящия регламент, следва да се прием
ат 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
Комисията17.

(30) Тъй като целите на предлаганото действие, а именно създаване на общ механизъ
м, чрез който да се гарантира, че при пътуване в рамките на Общността потреби
телите на обществени мобилни телефонни мрежи не заплащат прекомерно висо
ки цени за услуги по международна маршрутизация, когато осъществяват или п
риемат гласови повиквания, с което да се постигне висока степен на закрила на
потребителите при същевременно запазване на конкуренцията между оператори
те на мобилни мрежи, не могат да се постигнат от държавите-членки по сигуре
н, 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 регламен
т не излиза извън рамките на необходимото за постигане на тези цели. 

(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 ц
елесъобразен предвид преобладаващите към момента условия на пазара на елект
ронни съобщения,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет и приложно поле

1. С настоящия регламент се въвежда общ механизъм, наречен "подход на европе
йския вътрешен пазар", за да се гарантира, че при пътуване в рамките на Общн
остта потребителите на обществени мобилни телефонни мрежи не заплащат пр
екомерни цени за услуги по международна маршрутизация, когато осъществяв
ат или приемат повиквания, като по този начин се постигне висока степен на з
ащита на потребителите и същевременно се запази конкуренцията между опера
торите на мобилни мрежи. В него се определят правила за цените, които опера
торите на мобилни мрежи могат да определят за предоставянето на услуги по
международна маршрутизация, за гласови повиквания, възникващи или завър
шващи 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
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доставчика в страната на произход.

2. Настоящият регламент представлява специфична мярка по смисъла на член 1, 
параграф 5 от Директива 2002/21/ЕО, изменена с настоящия регламент.

Член 2

Определения

1. За целите на настоящия регламент се прилагат определенията, посочени в член
2 от Директива 2002/21/ЕО, член 2 от Директива 2002/19/ЕО и член 2 от Дирек
тива 2002/22/ЕО.

2. В допълнение към определенията по параграф 1, се прилагат следните определ
ения:

а) "доставчик в страната на произход" означава предприятие, което
предоставя на дребно на абонатите, ползващи услугата маршрутизация,  
телефонни услуги чрез наземна обществена мобилна мрежа;

б) "мрежа в страната на произход" означава наземната обществена мобилна
мрежа, която се намира в държава-членка и се използва от доставчика в
страната на произход за доставка на абонатите, ползващи услугата
маршрутизация, на телефонни услуги чрез наземни обществени мобилни
мрежи; 

в) "международна маршрутизация" означава използването на клетъчен
телефон или друго устройство за осъществяване или приемане на
повиквания от абонат, ползващ услугата маршрутизация, 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;

г) "регулирано повикване чрез маршрутизация" означава гласово телефонн
о повикване, осъществено от абонат, ползващ услугата маршрутиза
ция, възникващо в посещаваната мрежа и завършващо в обществена

телефонна мрежа в рамките на Общността;

д) "абонат, ползващ услугата маршрутизация" означава абонат на доставчик
на телефонни услуги чрез наземна обществена мобилна мрежа
посредством наземна обществена мобилна мрежа, намираща се на
територията на Общността, който ползва клетъчен телефон или друго
устройство за осъществяване или приемане на повиквания в
посещаваната мрежа по силата на договор между оператора на мрежата в
страната на произход и оператора на посещаваната мрежа;

е) "посещавана мрежа" означава наземна обществена мобилна телефонна
мрежа, намираща се в държава-членка, различна от държавата, в която се
намира мрежата в страната на произход и позволяваща на абоната, 
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ползващ услугата маршрутизация, да осъществява и приема повиквания
по силата на договор с оператора на мрежата в страната на произход.

Член 3

Тарифи на едро за осъществяване на регулирани повиквания чрез маршрутизаци

я

Общата цена на едро, която операторът на посещавана мрежа може да определя за опе
ратора на мрежата в страната на произход, чийто абонат е потребителят, ползващ услуг
ата маршрутизация, за доставката на регулирано повикване чрез маршрутизация, вклю
чително, наред с другото, възникване, транзитно преминаване и завършване на повикв
ане, не превишава приложимата тарифа на минута, определена в съответствие с прило
жение I.

Член 4

Тарифи на дребно за осъществяване на регулирани повиквания чрез маршрутиза

ция

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

Член 5

Срок за прилагане на пределните тарифи на дребно за регулирани повиквания чр
ез маршрутизация

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

Член 6

Тарифи на дребно за приемане на повиквания чрез маршрутизация в рамките на

Общността

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

Член 7

Прозрачност на тарифите на дребно

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

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

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

4. Индивидуализираната ценова информация, посочена в настоящия член, се отна
ся за приложимите тарифи съгласно тарифния план на съответния абонат, полз
ващ услугата маршрутизация, за осъществяване и приемане на повиквания по в
сяка посещавана мрежа на държавата-членка, в която абонатът пътува.

5. При сключване на договор за абонамент доставчиците в страната на произход
предоставят на новите абонати пълна информация за приложимите тарифи за п
олзване на услугата маршрутизация.  Доставчиците в страната на произход пер
иодично предоставят на абонатите си и актуализирана информация за приложи
мите тарифи за ползване на услугата маршрутизация, а освен това им предоста
вят информация и при всяка значителна промяна в тези тарифи.

Член 8

Контрол и прилагане

1. Националните регулаторни органи наблюдават и контролират спазването на ра
зпоредбите на настоящия регламент в рамките на тяхната териториална компет
ентност. 

2. Националните регулаторни органи имат правомощие да изискват от предприят
ията, които са субекти на задълженията, предвидени в настоящия регламент, да
предоставят всякаква информация, необходима за изпълнението и прилагането
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на настоящия регламент. Тези предприятия предоставят такава информацията
своевременно, при поискване и в съответствие със сроковете и степента на под
робност, изисквани от националния регулиращ орган. Информацията, изисква
на от националния регулиращ орган, съответства на потребностите му във връз
ка с изпълнението на задачата. 

3. Националните регулаторни органи могат да предприемат действия по собствен
а инициатива, за да гарантират спазването на разпоредбите на настоящия регла
мент.

4. Когато национален регулиращ орган констатира нарушение на задълженията п
о настоящия регламент, той има правомощие да изисква незабавно преустанов
яване на това нарушение.

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

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

7. Споровете между предприятия доставчици на електронни съобщителни мрежи
и услуги по въпроси, попадащи в приложното поле на настоящия регламент, се
уреждат съгласно националните процедури за решаване на спорове, установен
и в съответствие с членове 20 и 21 от Директива 2002/21/ЕО.

8. Спорове, в които участват потребители и (ако се предвижда от националното з
аконодателство) други крайни потребители, по въпроси, попадащи в приложно
то поле на настоящия регламент, могат да се уреждат и съгласно процедурите з
а извънсъдебно решаване на спорове, установени в съответствие с член 34 от Д
иректива 2002/22/ЕО.

Член 9

Санкции

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

Член 10
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Средна тарифа за завършване на повиквания по мобилна мрежа

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

2. Всеки национален регулиращ орган предоставя на Комисията, при поискване и
в срок, определен от Комисията в искането, информацията, посочена в прилож
ение II.  

3. Комисията публикува редовно в Официален вестник на Европейския съюз сред
ната тарифа за завършване на повиквания по мобилна мрежа, определена в съо
тветствие с параграфи 1, 2 и 4.

4. За първото публикуване на средната тарифа за завършване на повиквания по м
обилна мрежа след влизане в сила на настоящия регламент, Комисията може д
а вземе за основа последната информация, отговаряща на изискванията в прил
ожение II, събрана съгласно член 5, параграф 2 от Директива 2002/21/ЕО при и
зпълнение на задачата й да контролира прилагането на нормативната уредба от
2002 г. в областта на електронните съобщения.

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

6. Необходимите изменения за адаптиране на приложение II към техническия про
грес или развитието на пазара, се приемат от Комисията в съответствие с проц
едурата по член 13, параграф 3.
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Член 11

Изменение на Директива 2002/21/ЕО

В член 1 от Директива 2002/21/ЕО се добавя следният параграф 5:

“5. Настоящата директива и специалните директиви не накърняват специалните ме
рки, приети за регулиране на цените за международна маршрутизация за гласо
ви телефонни повиквания по мобилната мрежа."

Член 12

Процедура за преразглеждане

Комисията преразглежда функционирането на настоящия регламент и докладва на Евр
опейския парламент и на Съвета в срок до две години от датата на влизането му в сила. 
Комисията включва в своя доклада съображенията си относно продължаващата необхо
димост от регулиране или възможността за отмяна на регулирането, предвид развитиет
о на пазара и конкуренцията. За целта Комисията може да изисква от държавите-членк
и и националните регулаторни органи информация, която следва да се предоставя свое
временно.

Член 13

Комитет

1. Комисията се подпомага от Комитет по съобщенията, създаден по реда на член
22 от Директива 2002/21/ЕО.

2. При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 5 и 7 от Решение
1999/468/EО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от същото решени
е. 

Срокът по член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/EО се определя на три месе
ца.

3. Комитетът приема свой вътрешен правилник за дейността.

Член 14

Изисквания за уведомяване

В срок от два месеца от влизането в сила на настоящия регламент държавите-членки съ
общават на Комисията  индивидуализиращите данни на националните регулаторни орг
ани, отговорни за изпълнението на задачите, предвидени в настоящия регламент.
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Член 15

Прилагане

Мерките, необходими за прилагането на настоящия регламент, се приемат в съответств
ие с процедурата по член 13, параграф 2.

Член 16

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестни
к на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички д
ържави-членки.

Съставено в Брюксел

За Европейския парламент За Съвета
Председател Председател
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ПРИЛОЖЕНИЕ І

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

Общите тарифи на едро, които операторът на посещавана мрежа може да определя за о
ператора на мрежата в страната на произход, чийто абонат е потребителят, ползващ ус
лугата маршрутизация, за осъществяване на регулирано повикване чрез маршрутизаци
я, възникващо в посещаваната мрежа, не превишават публикуваната съгласно член 10, 
параграф 3 средна тарифа на минута за завършване на повиквания по мобилна мрежа, у
множена:

а) по коефициент две, при регулирано повикване чрез маршрутизация до номер о
т обществена телефонна мрежа в държавата-членка, в която се намира посещав
аната мрежа; или

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

Тарифните предели, определени в настоящото приложение, включват всички постоянн
и елементи, като разходи за активиране на абонатен номер.
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ПРИЛОЖЕНИЕ II

Методология за определяне на средната тарифа за завършване на повиквания по
мобилна мрежа, посочена в член 10

(1) За целите на настоящото приложение, посочените по-долу термини означават, 
както следва:

а) "Национална средно претеглена тарифа за завършване на повиквания по
мобилна мрежа" означава средната тарифа за завършване на повиквания
по мобилна мрежа на SMP оператор, определена въз основа на броя акти
вни абонати на SMP оператор;

б) "Средна тарифа за завършване на повиквания по мобилна мрежа на SMP 
оператор" означава средната тарифа на минута (включително разходите з
а установяване на повикване), на база триминутно повикване в най-натов
арените часове, без ДДС и в националната парична единица на съответна
та държава-членка, прилагана от всеки SMP оператор за завършване на п
овиквания по неговата мобилна мрежа, в съответствие с одобрена от нац
ионалния регулиращ орган методология; 

в) "SMP оператор" означава оператор на наземна обществена мобилна мреж
а, за който съгласно член 16 от Директива 2002/21/ЕО се счита, че прите
жава значителна пазарна мощ на пазара на завършване на повиквания в т
акава мрежа в съответната държава-членка;

г) "Активни абонати на SMP оператор" означава общия брой активни абона
ти на всеки SMP оператор и броя активни абонати на всеки друг доставчи
к на услуги по мобилна мрежа, който използва мрежата на SMP оператор
а за завършване на гласови повиквания от негови абонати;

д) "Активни абонати" означава активните абонати на мобилна мрежа (подпи
сали договор за предплатена услуга или абонамент), определени в съотве
тствие с методология, одобрена от националния регулиращ орган.

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

(3) Информацията, която следва да се предоставя на Комисията от националните р
егулаторни органи, включва:

а) Националната средно претеглена тарифа за завършване на повиквания по
мобилна мрежа, и



PROVISIONAL TRANSLATION PREPARED BY THE EUROPEAN PARLIAMENT

BG 29 BG

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

като във всички случаи информацията се предоставя на датата, определената за
целта от Комисията в нейното искане.

(4) За държавите-членки с парична единица, различна от евро, Комисията превръ
ща националната средно претеглена тарифа за завършване на повиквания по м
обилна мрежа в евро въз основа на публикувания в Официален вестник на Евр
опейския съюз обменен курс за датата, определена от Комисията в  параграф 3 
по-горе.


