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(Посочената процедура се базира на правната основа, предложена от 
Комисията.)

Изменения на законодателен текст

Измененията, внесени от Парламента, са отбелязани с потъмняване и 
курсив. Отбелязването с курсив без потъмняване е предназначено за 
техническите служби и се отнася до частите от законодателния текст, за 
които е предложена поправка с оглед изготвяне на окончателния текст 
(например очевидни грешни или липсващи части в дадена езикова 
версия). Предложенията за поправка подлежат на съгласуване със 
засегнатите технически служби.
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ЗАКОНОДАТЕЛНА ПРОЕКТОРЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета 
относно роуминга по обществени мобилни мрежи в рамките на Общността и за 
изменение на Директива 2002/21/ЕО относно общата регулаторна рамка за 
електронните съобщителни мрежи и услуги
(COM(2006)0382 – C6-0244/2006 – 2006/0133(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2006)0382)1,

– като взе предвид член 251, параграф 2 и член 95 от Договора за ЕО, съгласно които 
предложението му е представено от Комисията (C6-0244/2006),

– като взе предвид член 51 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика 
и становищата на комисията по икономически и парични въпроси, комисията по 
вътрешен пазар и защита на потребителите и комисията по култура и образование
(A6-0000/2007),

1. одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2. призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента на Съвета и на 
Комисията.

Текст, предложен от Комисията Изменения, внесени от Парламента

Изменение 1
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 

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 

  
1 Все още непубликувано в ОВ.
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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.

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 (не касае 
българската версия) в цените на дребно 
за абоната; и че са налице силни връзки 
между пазарите в различните държави-
членки. Въпреки, че някои оператори
наскоро въведоха тарифи за роуминг, 
които предлагат по-благоприятни 
условия на потребителите, 
продължават да са налице 
доказателства, че цените все още не 
отразяват правилно разходите.

Изменение 2
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.

Justification

There has been ongoing discussion over the last months raising awareness among operators. 
Industry seems already to anticipate price regulation. Therefore a further delay is not 
justified.
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Изменение3
СЪОБРАЖЕНИЕ 15а (ново)

15a) На равнище цени на едро, никой 
оператор на приемаща мрежа не 
трябва да може да събира такси от 
друг оператор над тази максимална 
тарифа на минута. На равнище цени 
на дребно, следва да се въведе и 
тарифа под или равна на 
максималната тарифа на минута 
("евро тарифа"), която 
потребителите да могат да избират 
по всяко време и да могат да я 
съчетават с всеки съществуващ 
тарифен пакет за национални услуги.

Justification

To introduce a maximum per minute charge 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 4
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 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). Тъй като различията в 
разходите за предоставяне на услуги 
по международен роуминг за 
осъществявани или приемани
повиквания в рамките на 
посещаваната територия до или от 
страната на произход на 
потребителя или до или от трета 
страна изглеждат незначителни, за 
изчисляване на максималната 
тарифа на едро следва да се използва 
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единен коефициент за умножение.

Изменение 5
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 
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 компоненти 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.

19) Максималната тарифа 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, изчислена като средно 
аритметична стойност между 
тарифите в най-натоварените часове 
и тарифите в часовете с най-слаб
трафик, 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 
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 компоненти 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.
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Justification

There is evidence that in most Member States national regulatory authorities regulated MTRs 
as an average over peak and off-peak rates. Therefore this basis seems to be less 
manipulation prone than taking only peak rates into account.

Изменение 6
СЪОБРАЖЕНИЕ 20

20) Максималният предел на цените на 
дребно следва да гарантира на 
клиентите, 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.

20) Максималната тарифа за 
незадължителната евро тарифа
следва да гарантира на клиентите, 
ползващи услуги по роуминг, че при 
осъществяване на регулирано повикване 
чрез роуминг няма да им се таксува 
прекомерно висока цена, като 
същевременно на операторите (не касае 
българската версия) в страната на 
произход се остави достатъчна свобода 
за диференциране на продуктите, които 
предлагат на потребителите.

Изменение 7
СЪОБРАЖЕНИЕ 20а (ново)

20a) За да се повиши конкуренцията 
на пазара на международни мобилни 
услуги по изпращане на данни и с оглед 
предоставяне на потребителите на 
прозрачни и съпоставими тарифи за 
нови услуги като MMS (услуга 
"мултимедийни съобщения"), 
мобилен интернет и мобилна 
телевизия, доставчиците в страната 
на произход трябва да бъдат 
задължени да предлагат, освен евро 
тарифата, всеобхватна месечна 
фиксирана тарифа, обхващаща 
всички предлагани от доставчика в 
страната на произход услуги по 
международен роуминг и пренос на 
данни. Фиксираната тарифа следва 
да позволява на потребителите да 
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съпоставят тарифните пакети в 
цяла Европа, и следователно да могат 
да избират от по-широка гама от 
доставчици в страната на произход.

Justification

The rapporteur accepts the general stance of the Commission that on the basis of current 
information (i.e. impact assessment) price regulation of international data services would go 
beyond the scope of this Regulation. Nevertheless, there is strong evidence that the market for 
data transfers does not function well. By introducing a European wide flat rate, tariff bundles 
would become comparable for the consumer across the European Union. This would enhance 
competition in the market and possibly lead to a downturn in data roaming prices. 

Изменение 8
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

Изменение 9
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 на 
тази услуга, и за да се предостави по-
голяма сигурност на потребителите по 

Заличава се
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отношение на таксите, които те ще 
заплатят при приемане на повиквания 
по клетъчния си телефон в чужбина. 

Изменение 10
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. .

Заличава се

Изменение 11
СЪОБРАЖЕНИЕ 26

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

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



PE 384.334v01-00 12/30 PR\649863BG.doc

BG

часови различия. В срок от един час 
след влизане на територията на друга 
държава-членка, потребителят на 
услугата роуминг следва да има право 
да получава от доставчика в 
страната си на произход 
автоматично кратко съобщение 
(SMS) или друга подходяща услуга за 
незрящи потребители, съдържащо 
персонализирана ценова информация 
за тарифите на дребно, които се 
прилагат за осъществяването и 
приемането на повиквания и за 
изпращането и получаването на 
данни от потребителя в 
посещаваната държава-членка. 
Потребителите следва да могат по 
всяко време да превключват между 
режим "натискане" (автоматично 
кратко съобщение (SMS)) и режим 
"изтегляне" (SMS при поискване).

Изменение 12
СЪОБРАЖЕНИЕ 26а (ново)

26a) 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 клиентите си актуализирана 
информация за тези тарифи, както и 
в случай на значителни промени. По-
конкретно, доставчиците в страната 
на произход следва редовно да 
предоставят на потребителите 
пълна информация за условията, 
които важат за евро тарифата и 
всеобхватната месечна фиксирана 
тарифа в същата степен, в която 
потребителите се информират за 
едновременно съществуващи тарифи 
за роуминг. Доставчиците в 
страната на произход следва да 
информират потребителите и за 
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начина за преминаване към една от 
задължителните тарифни схеми.

Изменение 13
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 (не касае 
българската версия) да се гарантира, че 
тези разходи могат в достатъчна степен 
да се възстановяват на пазара на едро. 
Националните регулаторни органи 
следва, на всеки шест месеца след 
влизането в сила на настоящия 
регламент, да съобщават на 
Комисията резултатите от това 
наблюдение. Следва да се предоставя 
информация отделно за 
корпоративни клиенти, за клиенти, 
сключили договор за предплатена 
услуга, и за клиенти, сключили 
договори за абонамент. На всеки 12 
месеца след влизането в сила на 
настоящия регламент, Комисията 
следва да публикува доклад за 
развитието в ЕС. Националните
регулаторни органи следва да 
осигуряват на потребителите на 
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мобилни мрежи актуална информация 
за прилагането на настоящия регламент.

Изменение 14
СЪОБРАЖЕНИЕ 31а (ново)

31a) Регулирането на цените на едро 
следва да се преустанови, ако е налице 
добре функционираща стокова борса, 
на която се търгуват минути и/или 
битове.

Justification

A well functioning stock exchange, on which roaming minutes and/or bits are traded 
anonymously, would create a level playing field for all operators without discrimination 
against smaller operators or operators that are in direct competition with each other. A 
wholesale price cap which aims at reaching the same result would no longer be needed then.

Изменение 15
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 

1. С настоящия регламент се въвежда 
общ механизъм, основаващ се на
"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 запазят
конкуренцията между операторите на 
мобилни мрежи и стимулите за 
новаторство и избор на 
потребителите. 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, 
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произход. 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. 

Изменение 16
ЧЛЕН 1, ПАРАГРАФ 1а (нов)

1a. С настоящия регламент се 
определят правила за повишаване на 
ценовата прозрачност и за 
подобряване на предоставянето на 
тарифна информация на 
потребителите на услуги по 
международен роуминг, в т.ч. услуги 
по пренос на данни.

Изменение 17
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) "регулирано повикване чрез роуминг" 
означава гласово телефонно повикване, 
осъществено или прието от абонат, 
ползващ услугата роуминг, възникващо 
или приемано в посещаваната мрежа и 
завършващо в обществена телефонна 
мрежа в рамките на Общността;

Изменение 18
ЧЛЕН 3, ПАРАГРАФ 1а (нов)

С цел предоставяне на услуги по 
международен роуминг, всеки 
доставчик в страната на произход 
има достъп до и използва наземните 
обществени телефонни мобилни 
мрежи, намиращи се в държавите-
членки, различни от държавата, в 
която се намира мрежата в 
страната на произход.
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Изменение 19
ЧЛЕН 4, ЗАГЛАВИЕ

Тарифи на дребно за осъществяване на 
регулирани повиквания чрез роуминг

Тарифи на дребно за осъществяване и 
приемане на регулирани повиквания 
чрез роуминг

Изменение 20
ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 1

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 [х %] от приложимата 
максимална тарифа на едро за това 
повикване, определена в съответствие с 
приложение I. За регулирани 
повиквания чрез роуминг, доставчик в 
страната на произход не може да 
определя за абонатите си, ползващи 
услугата роуминг, тарифи, 
надвишаващи една трета от 
максималната тарифа на дребно, 
която е приложима за 
осъществяването 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.

Определените в настоящия член 
тарифни предели важат за евро 
тарифата, която всеки доставчик в 
страната на произход, трябва да 
предлага. Потребителите могат да 
преминават към и от евро тарифата 
на доброволен принцип и всяко такова 
преминаване се извършва безплатно и 
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без санкции, и не може да предполага 
условия или ограничения, свързани със
съществуващи компоненти на 
абонаментния план. Евро тарифата 
може да се съчетава с всички 
тарифни пакети.

Justification

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 21
ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 1а (нов)

1a. Освен предвидената в параграф 1 
евро тарифа, всеки доставчик в 
страната на произход предлага 
справедлива всеобхватна месечна 
фиксирана тарифа, за която не 
важат никакви тарифни предели. 
Фиксираната тарифа включва 
гласови услуги и услуги по пренос на 
данни (в т.ч. SMS and MMS) чрез 
международен роуминг в рамките на 
Общността.

Justification

The rapporteur accepts the general stance of the Commission that on the basis of current 
information (i.e. impact assessment) price regulation of international data services would go 
beyond the scope of this Regulation. Nevertheless, there is strong evidence that the market for
data transfers does not function well. By introducing a European wide flat rate, tariff bundles 
would become comparable for the consumer across the European Union. This would enhance 
competition in the market and possibly lead to a downturn in data roaming prices.

Изменение 22
ЧЛЕН 5, ПАРАГРАФ 1

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

Задълженията по член 4 влизат в сила на 
датата на влизане в сила на настоящия 
регламент при условията на член 10, 
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параграф 5.

Justification

There has been ongoing discussion over the last months raising awareness among operators. 
Industry seems already to anticipate price regulation. Therefore a further delay is not 
justified

Изменение 23
ЧЛЕН 6

Член 6
Тарифи на дребно за приемане на 
повиквания чрез роуминг в рамките на 
Общността

Заличава се

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

Изменение 24
ЧЛЕН 7, ПАРАГРАФ 1

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

1. Всеки доставчик в страната на 
произход предоставя на всеки от 
неговите абонати, ползващи услугата 
роуминг, индивидуализирана 
информация за тарифите на дребно, 
които се прилагат за осъществяването и 
приемането (не касае българската 
версия) на повиквания и за 
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членка. изпращането и получаването на SMS 
и MMS и други услуги по пренос на 
данни чрез международен роуминг от 
тези абонати в посещаваната държава-
членка.

Изменение 25
ЧЛЕН 7, ПАРАГРАФ 2

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

Заличава се

Изменение 26
ЧЛЕН 7, ПАРАГРАФ 2а (нов)

2a. В срок от един час след влизане на 
територията на държава-членка, 
различна от държавата, в която се 
намира доставчикът по страна на 
произход, потребителят на услугата 
роуминг има право да получава от 
доставчика в страната си на 
произход автоматично кратко 
съобщение (SMS) или друга подходяща 
услуга за незрящи потребители, 
съдържащо персонализирана ценова 
информация за тарифите на дребно, 
които се прилагат за 
осъществяването и приемането на 
повиквания и за изпращането и 
получаването на SMS и MMS, и за 
други услуги по пренос на данни от 
потребителя чрез всяка мрежа в 
посещаваната държава-членка. 
Потребителите могат по всяко време 
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да превключват между режим 
"натискане" (т.е. автоматична 
ценова информация чрез SMS) и 
режим "изтегляне" (т.е. ценова 
информация чрез SMS при поискване).

Изменение 27
ЧЛЕН 7, ПАРАГРАФ 3

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

3. Горепосочената информационна 
услуга се предоставя безплатно .

Изменение 28
ЧЛЕН 7, ПАРАГРАФ 4

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

Заличава се

Изменение 29
ЧЛЕН 7, ПАРАГРАФ 5

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

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

тарифи. Доставчиците в страната на 
произход незабавно предоставят на 
всеки абонат пълна информация за 
предвидените в член 4, параграф 1 
условия за евро тарифата и за 
предвидените в член 4, параграф 2 
условия за всеобхватната месечна 
фиксирана тарифа, и разясняват 
процедурата за преминаване към една 
от тези задължителни тарифи.

Изменение 30
ЧЛЕН 8, ПАРАГРАФ 6

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

6. Националните регулаторни органи 
следят развитието на цените на едро и 
дребно за доставка на роуминг услуги на 
абонати, ползващи услугата роуминг, и 
по-специално в най-отдалечените 
региони на Общността, и на всеки шест 
месеца след влизането в сила на 
настоящия регламент съобщават на 
Комисията резултатите от извършеното 
наблюдение. Информацията се 
предоставя отделно за корпоративни 
клиенти, за клиенти, сключили 
договор за предплатена услуга, и за 
клиенти, сключили договори за 
абонамент.
Въз основа на докладите на 
националните регулаторни органи, и 
като вземе предвид становището на 
групата на европейските регулаторни 
органи, в срок от 12 месеца след 
влизането в сила на настоящия 
регламент, Комисията предоставя на 
Парламента и на Съвета анализ на 
цените на едро и дребно за 
международен роуминг в Общността. 
Ако след влизането в сила на 
настоящия регламент не е настъпило 
значително понижение на цените на 
дребно за международен роуминг, 
Комисията, в съответствие с 
предвидената в член 12, параграф 2 
нормативна процедура с контрол, 
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адаптира посочения в приложение І 
коефициент за умножение на 
тарифата за завършване на 
повиквания по мобилна мрежа.

Изменение 31
ЧЛЕН 8, ПАРАГРАФ 6а (нов) 

6a. Националните регулаторни органи 
следят развитието на цените на едро 
и дребно за предоставянето на 
абонати, ползващи услугата роуминг, 
на услуги SMS и други услуги за пренос 
на данни, и на всеки шест месеца след 
влизането в сила на настоящия 
регламент съобщават на Комисията 
резултатите от това наблюдение. 
Информацията се предоставя 
отделно за корпоративни клиенти, за 
клиенти, сключили договор за 
предплатена услуга, и за клиенти, 
сключили договори за абонамент.
Въз основа на докладите на 
националните регулаторни органи, в 
срок от 18 месеца след влизането в 
сила на настоящия регламент, 
Комисията предоставя на 
Парламента и на Съвета анализ на 
цените на едро и дребно за 
предоставяне на услуги по пренос на 
данни чрез международен роуминг в 
Общността. Ако след влизането в 
сила на настоящия регламент не е 
настъпило значително понижение на 
тарифите за пренос на данни чрез
международен роуминг, Комисията
преценява необходимостта от 
регламент за намаляване на 
тарифите за доставка на услуги по 
пренос на данни чрез международен 
роуминг и, по целесъобразност, 
представя предложение в този 
смисъл.
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Изменение 32
ЧЛЕН 12, ПАРАГРАФ 1 

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

Комисията преразглежда 
функционирането на настоящия 
регламент и докладва на Европейския 
парламент и на Съвета в срок до две 
години от датата на влизането му в сила. 
Комисията включва в своя доклад 
съображенията си относно 
продължаващата необходимост от 
регулиране, целесъобразността на 
въвеждането на разпоредби в смисъл 
"повикващата страна плаща" и
възможността за отмяна предвид 
развитието на пазара, като се отчита 
конкуренцията и наличието или 
отсъствието на добре 
функционираща стокова борса, на 
която се търгуват минути и битове. 
За целта Комисията може да изисква от 
държавите-членки и националните 
регулаторни органи информация, която 
следва да се предоставя своевременно.

Изменение 33
ПРИЛОЖЕНИЕ I

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

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

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

Общата тарифа на едро, която един
оператор на посещавана мрежа може да 
определя за всеки оператор на мрежа в 
страната на произход, чийто абонат е 
потребителят, ползващ услугата 
роуминг, за осъществяване на 
регулирано повикване чрез роуминг, 
възникващо в посещаваната мрежа, не 
превишават публикуваната съгласно 
член 10, параграф 3 средна тарифа на 
минута за завършване на повиквания по 
мобилна мрежа, умножена по 
коефициент [y] за всички повиквания



PE 384.334v01-00 24/30 PR\649863BG.doc

BG

до номер от обществена телефонна 
мрежа, независимо дали в държавата-
членка, в която се намира посещаваната 
мрежа, или в държава-членка, различна 
от тази, в която се намира посещаваната 
мрежа.

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

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

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

Изменение34
ПРИЛОЖЕНИЕ II, ТОЧКА 1), БУКВА а)

a) "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 активни 
абонати на SMP оператор;

a) "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 общия брой 
минути трафик на SMP оператор

Изменение 35
ПРИЛОЖЕНИЕ II, ТОЧКА 1), БУКВА б)

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

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

триминутно повикване по средна
тарифа (т.е. средно аритметична 
стойност между тарифата в най-
натоварените часове и тарифата в 
часовете с най-слаб трафик), без ДДС 
и в националната парична единица на 
съответната държава-членка, прилагана 
от всеки SMP оператор за завършване 
на повиквания по неговата мобилна 
мрежа, в съответствие с одобрена от 
националния регулаторен орган 
методология;

Изменение 36
ПРИЛОЖЕНИЕ II, ТОЧКА 1), БУКВА г)

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

Заличава се

Изменение 37
ПРИЛОЖЕНИЕ II, ТОЧКА 1), БУКВА д)

e) "Активни абонати" означава 
активните абонати на мобилна 
мрежа (подписали договор за 
предплатена услуга или абонамент), 
определени в съответствие с 
методология, одобрена от 
националния регулаторен орган.

Заличава се

Изменение 38
ПРИЛОЖЕНИЕ II, ТОЧКА 2)

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

повикване по мобилна мрежа, 
публикувана съгласно член 10, параграф 
3, е средно аритметично от 
националната средно претеглена тарифа 
за завършване на повиквания по 
мобилна мрежа. Тя се изчислява, като се 
използва посочената в параграф 3 по-
долу информация, предоставена на 
Комисията от националните 
регулаторни органи в съответствие с 
искане по член 10, параграф 2 или 4.
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EXPLANATORY STATEMENT

Introduction

The ability of the European citizens to use their mobile devices while travelling abroad from 
their home country is a key element when talking about an internal market in mobile 
communications in Europe. The current roaming market shows evident market failure which 
impedes European citizens in using there mobile devices when going from one Member State 
to another. 

We clearly support the general thrust of the Commission Proposal for a Regulation on 
roaming on public networks within the community. Nevertheless we see room for 
improvements as increased price transparency for the consumer is concerned in order to 
enable the consumer to make an informed choice and as creating a level playing field for 
mobile network operators is concerned in order to raise competition in the internal roaming 
market.  

The European Parliament respects the Commission’s concerns to regulate prices of 
international mobile data transfer services on the basis of the current information about this 
market segment, in particular without a proper impact assessment. Nevertheless the European 
Parliament points out to the strong need of closely assessing and monitoring this market 
segment as there seems to be strong evidence for market failure.

I. Market Failure 

1. Very high prices
The prices level of mobile communication services offered to consumers when roaming have 
been varying from high to often excessive. Although especially charges at retail level have 
been unjustifiable high, there is evidence that also at wholesale level charges levied by the 
host network operators, in particular from smaller operators, are way above costs incurred by 
the host network operators and thus impeding fair competition. 

2. Lack of transparency 
European citizens are in need of seamless quality communication. Given that eight out of ten 
EU-citizens have a mobile phone and that in some member states penetration rate exceeds 
100% (Italy 123,2%, Portugal 117,1%, UK 116,3%)1 the need is apparent. To this end, 
transparent pricing mechanisms are essential. At business-to-business level, transparency 
has to ensure the functioning of the internal market. At business-to-customer level the main 
objective is to provide the consumer with complete and comparable information on current 
prices in order to enable the consumer to make a well informed choice.

II. Disadvantages of a non-functioning internal telecommunication market  

  
1As of  end Q4/2005
Source: Credit Suisse, Prof. Gerpott Analysis.
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1. Non attainment of the Lisbon strategy goals
The main objective of the Lisbon agenda is to make Europe the most competitive knowledge-
based economy in the world by 2010.  The European Council of March 2005 called upon the 
Commission, the Council and the Member States to relaunch the Lisbon Strategy by 
refocusing on growth and employment in Europe. An equitably functioning labour market 
could foster growth and could give fresh impetus for a competitive European economy. In 
order to ensure the global competitiveness of the European market, a dynamic internal 
market without internal barriers is needed. Unjustifiable high prices impeding customers 
from using their handsets constitute barriers to the internal service market. 

2. No creation of knowledge based internal market 
The market for mobile communications, being part of the wider market for information 
society services, comprises not only voice telephony, but also the provision of other newer 
mobile communication services. In particular VOIP, 3G networks, GPS, Wi-Fi, mobile 
internet and TV as well as new handsets supporting mobile data transfer at a larger scale are 
promising developments which should not be hindered by a lack of demand due to 
deterrent prices.   

3. Self-regulation is not functioning 
Self-regulation would mean that operators or associations would negotiate and agree amongst 
themselves guidelines at European level. Operators would have to guarantee substantial price 
reductions at wholesale and retail level. It seems that such proposals have not been put in 
place so far. 

4. Non-functioning in figures
Surveys have shown that 

• almost eight out of ten Europeans have a mobile phone.
• mobile phone users rely very heavily on international roaming services, since the 

majority of users (9 out of 10) opt for that formula when travelling abroad, instead of 
buying a new SIM-card;

• a clear majority of users limit their mobile communications when travelling abroad
• excessive communication costs are by far (81% of replies) the main reason why 

Europeans use their phone less often while travelling abroad 
• there is a considerable lack of transparency with regard to prices, since 4 out of 10 

Europeans do not have a clear idea of what their calls cost
• a clear majority of Europeans (70% of replies) want the European Union to take action 

in order to regulate the price of calls and text messages so that roaming charges are not 
unreasonably higher than local prices 

B Proposed Improvements

The creation of a well functioning European internal telecommunication market is the 
ultimate objective of this Regulation. Geographical barriers impeding dynamic competition 
have to be overcome. Transparency for the consumers as well as for the industry has to be 
increased and may partly contribute to achieving the overall objective.
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5. Wholesale Regulation

Price regulation at wholesale level is the key driver in order to obtain the objectives set out 
above. Price regulation should create a level playing field for big and small, old and new 
(market access), northern and southern (tourism) and eastern and western (level of income) 
operators in order to ensure competition. In order to ensure fair competition all operators shall 
be submitted to a must-carry obligation for roaming services at wholesale level.

The basis for the wholesale regulation has to be transparent, not manipulation-prone, equally 
applicable in all Member States and should not constitute excessive administrative burden for 
regulatory authorities.

The Regulation at wholesale level should be based on mobile termination rates (MTRs) 
calculated as an average over all 27 member states. The absolute price cap at wholesale 
level is calculated by multiplying the average MTR by a single factor. No mobile network 
operator may levy charges above this limit from any other operator.

Price regulation at wholesale level should enter into force without delay.

6. Sunset clause

If industry were to establish a stock market which covers the whole European roaming 
market (incoming and outgoing calls), operators trading their entire volume of roaming 
minutes on this stock market would be no longer subject to regulation at wholesale level.

7. Retail Regulation

Price regulation at retail level should above all ensure that price reductions granted by 
operators at wholesale level are passed on to the consumers while leaving operators enough 
room for innovation of new services and tariff bundles.

The absolute price cap at retail level shall only apply to a regulated retail tariff ("Euro 
Tariff") which has to be offered by any operator on a mandatory basis.  This tariff should 
consist of an all-inclusive price per call or per time unit and may be adapted by the European 
Parliament and the European Council if necessary. Operators are obliged to provide full 
information on the conditions of this tariff and allow the consumer to easily opt into the “Euro 
Tariff”.

In order to raise competition in the market for mobile data transfer and to create European 
wide comparability of roaming service prices, operators shall also be obliged to offer an 
international all-inclusive monthly flat rate. This flat rate has to comprise the basic fee, 
national and international roaming call charges, charges for mobile data transfer (SMS, MMS, 
Mobile TV, etc.) and charges for any services offered to the consumer at a later point in time. 
No price regulation shall apply to the flat rate. 
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If both requirements ("Euro Tariff" and all-inclusive flat rate) are met by operators all other 
existing or new international roaming tariff models are not subject to regulation thus 
leaving operators the freedom to customize their service bundles.
Price regulation at retail level should come into force without delay and shall expire when the 
geographical price barriers are overcome and a well functioning internal market is established.

8. Transparency

An active "push system" is preferable to price information on request ("pull system"). In order 
to avid spamming information has to be restricted to the indication of prices and consumers 
must be given the possibility to switch to a "pull system" if they whish to do so.

Consumers have to be informed in real time about the costs they are encountering while 
roaming

Proportionality of costs of informing consumers has to be ensured. 

In order to being able to pass on price reductions granted at wholesale level, transparency on 
prices charged among operators has to be increased. As long as there is no European 
regulatory authority, national regulators are asked to ensure transparency.

9. Further Steps

The European Parliament asks the Commission to closely monitor price developments in 
international mobile data transfer and asses the necessity of further regulation in this field. 
The rapporteur points out to the high risk for innovation of new technologies and services in 
this field due to excessive pricing. 

C. Goals to be attained 

In this context, the proposed regulation has to achieve a balanced approach taking into 
account both the interests of the customer, as well as the interests of the mobile 
telecommunication industry. Thus should achieve a significant reduction in roaming prices 
as well as keep the level playing field for the mobile operators competitive.


