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Изменение 30
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Louis Grech, Sylvana Rapti, 
Catherine Stihler

Предложение за регламент
Съображение 1а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) Не може да се каже, че 
съществува единен пазар за 
телекомуникационни услуги, докато 
съществуват значителни разлики 
между цените на националните 
телекомуникационни услуги и роуминг 
услугите. Поради тази причина 
крайната цел на Регламента следва да 
бъде пълното елиминиране на цените 
за роуминг, създавайки по този начин 
единен паневропейски пазар на 
мобилни комуникации.

Or. en

Изменение 31
Anna Hedh

Предложение за регламент
Съображение 1а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) Не може да се каже, че 
съществува единен пазар за 
телекомуникационни услуги, докато 
съществуват значителни разлики 
между цените на националните 
телекомуникационни услуги и роуминг 
услугите. Поради тази причина 
крайната цел на Регламента следва да 
бъде пълното елиминиране на цените 
за роуминг, създавайки по този начин 
единен паневропейски пазар на 
мобилни комуникации.
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Or. en

Изменение 32
Anna Hedh

Предложение за регламент
Съображение 1б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1б) Целта да се намали разликата 
между националните и роуминг 
тарифите, така че тя да бъде сведена 
почти до нула до 2015 година беше 
предложена от Комисията в 
изработената от нея "Рамка за 
сравнителен анализ 2011-2015" и 
впоследствие одобрена от 
държавите-членки през ноември 
20091. Тази цел е включена също така 
в съобщението на Комисията, 
озаглавено "Програма в областта на 
цифровите технологии за Европа"2.
__________________
1

http://ec.europa.eu/information_society/ee
urope/i2010/docs/benchmarking/benchma
rking_digital_europe_2011-2015.pdf
2 COM(2010) 0245.

Or. en

Изменение 33
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Предложение за регламент
Съображение 1б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1б) По-високите национални тарифи 
на разговорите, SMS услугите и 
обмена на данни (включително 
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насочените към други държави, а не 
на национално равнище), сравнени с 
тарифите за роуминг, не са в полза на 
потребителя и създават пазарни 
нарушения. Следователно от 2012 
година националните тарифи  не 
следва да надвишават горните 
граници за цени на дребно, определени
за роуминг тарифите.

Or. en

Изменение 34
Marc Tarabella, Catherine Stihler

Предложение за регламент
Съображение 1в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1в) За да се постигне единен 
телекомуникационен пазар, всяка 
участваща в него 
телекомуникационна компания, 
принадлежащи към една и съща група, 
следва да бъде насърчавана да 
свържат националните си лицензии 
под егидата на единен европейски 
оператор; в бъдеще съществуващите 
лицензии за телекомуникационна 
дейности, както и новите лицензии за 
мобилна мрежа, следва да бъдат 
валидни за цялата територия на 
Европа, а не само за една държава-
членка.

Or. en

Изменение 35.
Robert Rochefort

Предложение за регламент
Съображение 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Високото равнище на цените, които 
се заплащат от ползвателите на 
обществени мобилни телефонни мрежи, 
като например учащи се, лица, 
пътуващи по професионални причини 
лица и туристи, когато използват 
мобилните си телефони при пътуване в 
чужбина в рамките на Съюза, за 
роуминг на гласова връзка, SMS и 
данни, е въпрос, който поражда 
загриженост от страна на 
потребителите, националните 
регулаторни органи и институциите на 
Съюза. Прекалено високи цени на 
дребно се дължат на високите цени на 
едро, които се определят от оператора 
на чуждестранната приемаща мрежа, 
както и в много случаи на високите 
надценки върху цените на дребно, които 
се начисляват от мрежовия оператор на 
клиента. Намаленията при цените на 
едро често не намират отражение в 
цените на дребно за клиента. Въпреки 
че някои оператори наскоро въведоха 
тарифни схеми за роуминг, които 
предлагат по-благоприятни условия и 
донякъде по-ниски цени за клиентите, 
продължават да са налице 
доказателства, че връзката между 
разходи и цени е много различна от 
онази, която би трябвало да преобладава 
в конкурентните пазари.

(Не се отнася до българския текст.)

Or. fr

Обосновка

Терминът "абонат" се отнася само за потребители с абонаментен план, тоест за 
онези, които се таксуват за "пакетна услуга". Терминът "клиент" може да включва и 
потребителите, които не се таксуват на редовни интервали, а именно онези, които 
използват предплатени услуги. В английската версия е възприет терминът "клиенти". 
Този термин е по-неутрален от термина "абонат", възприет във френската версия.
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Изменение 36
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anna Maria Corazza Bildt, Hans-Peter Mayer, 
Eija-Riitta Korhola

Предложение за регламент
Съображение 2а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) Липсата на конкуренция на 
пазара за роуминг услуги затруднява 
развитието на единния пазар на 
телекомуникационни услуги.

Or. en

Изменение 37
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anna Maria Corazza Bildt, Eija-Riitta Korhola

Предложение за регламент
Съображение 2б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2б) Високите цени за роуминг услуги 
представляват значителна бариера за 
гражданите, които учат или 
работят в държава, различна от 
държавата-членка по произход.

Or. en

Изменение 38
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Данните за развитието на цените за 
гласовите услуги, SMS услугите и 
услугите по пренос на данни с 
използване на роуминг на територията 

(16) Данните за развитието на цените за 
гласовите услуги, SMS услугите и 
услугите по пренос на данни с 
използване на роуминг на територията 
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на Съюза за периода след влизането в 
сила на Регламент (ЕО) № 717/2007 и 
неговия изменящ Регламент (ЕО) № 
544/2009, включително по-конкретно 
данните, събрани от националните 
регулаторни органи и докладвани на 
тримесечна база чрез ОЕРЕС, не 
съдържат факти, които да водят до 
заключението, че конкуренцията при 
цените на едро и на дребно се е развила 
достатъчно и вероятно ще бъде 
устойчива от юни 2012 г. нататък при 
липсата на регулаторни мерки. Подобни 
данни показват, че равнищата на цените 
на дребно и на едро продължават да са 
съсредоточени или близки до горните 
граници, определени от Регламент (ЕО) 
№ 717/2007, изменен с Регламент (ЕО) 
№ 544/2009, като конкуренцията под 
тези равнища е ограничена.

на Съюза за периода след влизането в 
сила на Регламент (ЕО) № 717/2007 и 
неговия изменящ Регламент (ЕО) № 
544/2009, включително по-конкретно 
данните, събрани от националните 
регулаторни органи и докладвани на 
тримесечна база чрез ОЕРЕС, не 
съдържат факти, които да водят до 
заключението, че конкуренцията при 
цените на едро и на дребно се е развила 
достатъчно и вероятно ще бъде 
устойчива от юни 2012 г. нататък при 
липсата на регулаторни мерки. Подобни 
данни показват, че равнищата на цените 
на дребно и на едро продължават да са 
съсредоточени или близки до горните 
граници, определени от Регламент (ЕО) 
№ 717/2007, изменен с Регламент (ЕО) 
№ 544/2009, като конкуренцията под 
тези равнища е ограничена, което води 
до прекомерни печалби на 
доставчиците за сметка на 
европейските потребители.

Or. nl

Изменение 39
Christian Engström, Emilie Turunen

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Данните за развитието на цените за 
гласовите услуги, SMS услугите и 
услугите по пренос на данни с 
използване на роуминг на територията 
на Съюза за периода след влизането в 
сила на Регламент(ЕО) № 717/2007 и 
неговия изменящ Регламент (ЕО) № 
544/2009, включително по-конкретно 
данните, събрани от националните 
регулаторни органи и докладвани на 
тримесечна база чрез ОЕРЕС, не 
съдържат факти, които да водят до 

(16) Данните за развитието на цените за 
гласовите услуги, SMS услугите и 
услугите по пренос на данни с 
използване на роуминг на територията 
на Съюза за периода след влизането в 
сила на Регламент(ЕО) № 717/2007 и 
неговия изменящ Регламент (ЕО) № 
544/2009, включително по-конкретно 
данните, събрани от националните 
регулаторни органи и докладвани на 
тримесечна база чрез ОЕРЕС, не 
съдържат факти, които да водят до 



AM\888019BG.doc 9/200 PE478.641v01-00

BG

заключението, че конкуренцията при 
цените на едро и на дребно се е развила 
достатъчно и вероятно ще бъде 
устойчива от юни 2012г. нататък при 
липсата на регулаторни мерки. Подобни 
данни показват, че равнищата на цените 
на дребно и на едро продължават да са 
съсредоточени или близки до горните 
граници, определени от Регламент (ЕО) 
№ 717/2007, изменен с Регламент (ЕО) 
№ 544/2009, като конкуренцията под 
тези равнища е ограничена.

заключението, че конкуренцията при 
цените на едро и на дребно се е развила 
достатъчно и вероятно ще бъде 
устойчива от юни 2012г. нататък при 
липсата на регулаторни мерки. Подобни 
данни показват, че равнищата на цените 
на дребно и на едро все още 
продължават да са доста по-високи 
от националните цени и продължават 
да са съсредоточени или близки до 
горните граници, определени от 
Регламент (ЕО) № 717/2007, изменен с 
Регламент (ЕО) № 544/2009, като 
конкуренцията под тези равнища е 
ограничена.

Or. en

Изменение 40
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Следователно изтичането през юни 
2012 г. на срока на регулаторните 
предпазни механизми, прилагани към 
гласовите роуминг услуги на 
територията на Съюза на равнище цени 
на едро и цени на дребно по силата на 
Регламент(ЕО) № 717/2007, изменен с 
Регламент (ЕО) № 544/2009, би създало 
сериозен риск от завръщане на цените 
на едро и на дребно за роуминга в 
Съюза към равнища, които не отразяват 
по разумен начин направените разходи 
във връзка с предоставянето на услугата 
поради липса на конкурентен натиск на 
пазара на роуминг и поради стремежа на 
мобилните оператори да увеличат 
максимално приходите си от 
предоставянето на роуминг услуги, като 
по този начин изпълнението на целите 
на настоящия регламент би било 

(17) Следователно изтичането през юни 
2012 г. на срока на регулаторните 
предпазни механизми, прилагани към 
гласовите роуминг услуги на 
територията на Съюза на равнище цени 
на едро и цени на дребно по силата на 
Регламент(ЕО) № 717/2007, изменен с 
Регламент (ЕО) № 544/2009, би създало 
сериозен риск от завръщане на цените 
на едро и на дребно за роуминга в 
Съюза към равнища, които не отразяват 
по разумен начин направените разходи 
във връзка с предоставянето на услугата 
поради липса на конкурентен натиск на 
пазара на роуминг и поради стремежа на 
мобилните оператори да увеличат 
максимално приходите си от 
предоставянето на роуминг услуги, като 
по този начин изпълнението на целите 
на настоящия регламент би било 
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застрашено. Следователно 
регулаторната намеса на пазара за 
мобилни роуминг услуги следва да бъде 
удължена след 30 юни 2012 г., за да се 
осигури доброто функциониране на 
вътрешния пазар, като се позволи на 
конкуренцията да се развие, а в 
същото време на потребителите се 
гарантира, че ще продължат да се 
ползват от увереността, че няма да 
бъдат таксувани по завишени цени в 
сравнение с конкурентните 
национални цени.

застрашено. Следователно 
регулаторната намеса на пазара за 
мобилни роуминг услуги следва да бъде 
удължена след 30 юни 2012 г., за да се 
осигури съществено намаляване на 
цените с цел през 2015 г. да няма вече 
никакви разлики в националните цени 
и цените за роуминг, както е посочено 
в Програмата в областта на 
цифровите технологии за Европа .

Or. nl

Изменение 41
Marc Tarabella, Louis Grech, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Предложение за регламент
Съображение 17а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17а) Защитата на принципите за 
неутралност и откритост на 
Интернет и възможността 
крайните потребители да имат 
достъп до и да изпращат 
информация, да ползват приложения 
и услуги по техен избор, следва да 
придобие още по-голямо значение със 
създаването на цифров единен  пазар 
особено чрез роуминг услугите.

Or. en

Изменение 42
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Sylvana Rapti, Catherine 
Stihler

Предложение за регламент
Съображение 18
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) С цел да се позволи развитието на 
по-ефикасен и конкурентен пазар за 
роуминг услуги, следва да няма 
ограничения, които да възпрепятстват 
предприятията ефективно да договарят 
достъп на едро за осигуряване на 
роуминг услуги. Понастоящем обаче 
съществуват пречки пред достъпа до 
такива роуминг услуги на едро, което се 
дължи на различната тежест при 
преговорите и различната степен на 
собственост върху инфраструктурата на 
предприятията. Премахването на тези 
пречки би улеснило развитието на 
алтернативни и новаторски роуминг 
услуги и предложения за потребителите,
по-специално от оператори на 
виртуални мрежи. То би улеснило и 
развитието на паневропейски услуги.

(18) С цел да се позволи развитието на 
по-ефикасен и конкурентен пазар за 
роуминг услуги, следва да няма 
ограничения, които да възпрепятстват 
предприятията ефективно да договарят 
достъп на едро за осигуряване на 
роуминг услуги. Понастоящем обаче 
съществуват пречки пред достъпа до 
такива роуминг услуги на едро, което се 
дължи на различната тежест при 
преговорите и различната степен на 
собственост върху инфраструктурата на 
предприятията. Премахването на тези 
пречки би улеснило развитието на 
алтернативни и новаторски роуминг
услуги и оферти за потребителите. То 
би улеснило и развитието на 
паневропейски услуги.

Or. en

Изменение 43
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anna Maria Corazza Bildt, Eija-Riitta Korhola

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Поради това следва да се въведат 
правила за налагане на задължението да 
се удовлетворяват разумните искания за 
достъп на едро до обществените 
мобилни съобщителни мрежи с цел 
предоставяне на роуминг услуги. Такива 
искания следва да се отхвърлят само въз 
основа на обективни и надлежно 
конкретизирани критерии, които следва 
да бъдат определени за всеки отделен 
случай от националните регулаторни 
органи в съответствие с процедурата за 
решаване на спорове, посочена в 

(19) Поради това следва да се въведат 
правила за налагане на задължението да 
се удовлетворяват разумните искания за 
достъп на едро до обществените 
мобилни съобщителни мрежи с цел 
предоставяне на роуминг услуги. Такива 
искания следва да се отхвърлят само въз 
основа на обективни и надлежно 
конкретизирани критерии, които следва 
да бъдат определени за всеки отделен 
случай от националните регулаторни 
органи в съответствие с процедурата за 
решаване на спорове, посочена в 
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член 17. С цел да се гарантира 
равнопоставеност, достъпът на едро с 
цел осигуряване на роуминг услуги 
следва да се предоставя в съответствие с 
определените в настоящия регламент 
регулаторни задължения, приложими 
към търговията на едро, и като се вземат 
предвид различните разходни елементи, 
необходими за предоставянето на такъв 
достъп. При един последователен 
регулаторен подход към достъпа на едро 
за предоставяне на роуминг услуги биха 
се избягнали нарушенията на 
конкуренцията между държавите-
членки.

член 17. С цел да се гарантира 
равнопоставеност, достъпът на едро с 
цел осигуряване на роуминг услуги 
следва да се предоставя в съответствие с 
определените в настоящия регламент 
регулаторни задължения, приложими 
към търговията на едро, и 
съответните разпоредби на 
Директива 2002/19/ЕО, която включва 
правила за недискриминация и 
оперативна съвместимост, като се 
вземат предвид различните разходни 
елементи, необходими за 
предоставянето на такъв достъп. При 
един последователен регулаторен 
подход към достъпа на едро за 
предоставяне на роуминг услуги биха се 
избягнали нарушенията на 
конкуренцията между държавите-
членки.

Or. en

Изменение 44
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Мобилните съобщителни услуги се 
продават в пакети, като включват 
национални и роуминг услуги, което 
ограничава избора на роуминг услуги за 
потребителя. Тези пакети намаляват 
прозрачността по отношение на 
роуминг услугите, тъй като е трудно да 
се сравняват отделните продукти в 
рамките на пакетите. Следователно 
конкуренцията между операторите въз 
основа на роуминг елемента в мобилния 
пакет все още не е явна. Улесняването 
на предоставянето на роуминга като 
самостоятелна услуга ще отговори на 
структурните проблеми, като 

(21) Мобилните съобщителни услуги се 
продават в пакети, като включват 
национални и роуминг услуги, което 
ограничава избора на роуминг услуги за 
потребителя. Тези пакети намаляват 
прозрачността по отношение на 
роуминг услугите, тъй като е трудно да 
се сравняват отделните продукти в 
рамките на пакетите. Следователно 
конкуренцията между операторите въз 
основа на роуминг елемента в мобилния 
пакет все още не е явна.
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повиши запознатостта на 
потребителя с цените за роуминг, 
позволи ясен избор на роуминг 
услугите от страна на 
потребителите и по този начин 
увеличи конкурентния натиск по 
отношение на търсенето. Това 
следователно ще допринесе за 
гладкото функциониране на 
вътрешния пазар за европейски 
роуминг услуги.

Or. nl

Обосновка

Отделните системи за таксуване на национални и роуминг услуги не са 
препоръчителни, тъй като свързаните с тях много големи разходи – изчислявани на 
€300 m – се прехвърлят на потребителите. Подобни отделни системи не насърчават 
и прозрачността. Следва да бъде приета стратегия, съгласно която операторите да 
са длъжни да поддържат прозрачност относно цените.

Изменение 45
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Потребителите следва да имат 
правото да купуват роуминг услуги 
отделно от своя национален пакет 
от мобилни услуги. Следва да се 
определят основни принципи по 
отношение на осигуряването на 
отделната продажба на роуминг 
услуги и да се въведат координирано в 
целия Съюз. Потребителите следва 
да могат да избират различен 
доставчик на роуминг услуги без да си 
сменят номера и по начин, който 
осигурява оперативна съвместимост 
на услугите, като роуминг услугите се 
предоставят навсякъде в Съюза и са с 
едно и също ниво на качество.

заличава се
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Or. nl

Изменение 46
Christian Engström, Emilie Turunen

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Потребителите следва да имат 
правото да купуват роуминг услуги 
отделно от своя национален пакет от 
мобилни услуги. Следва да се определят 
основни принципи по отношение на 
осигуряването на отделната продажба 
на роуминг услуги и да се въведат 
координирано в целия Съюз.
Потребителите следва да могат да 
избират различен доставчик на роуминг 
услуги без да си сменят номера и по 
начин, който осигурява оперативна 
съвместимост на услугите, като роуминг 
услугите се предоставят навсякъде в 
Съюза и са с едно и също ниво на 
качество.

(22) Потребителите следва да имат 
правото да купуват роуминг услуги 
отделно от своя национален пакет от 
мобилни услуги. Следва да се определят 
основни принципи по отношение на 
осигуряването на отделната продажба 
на роуминг услуги и да се въведат 
координирано в целия Съюз.
Потребителите следва да могат да 
избират различен доставчик на роуминг 
услуги без да си сменят номера, по 
начин, който осигурява оперативна 
съвместимост на услугите и в рамките 
на кратък период от време, като 
роуминг услугите се предоставят 
навсякъде в Съюза и са с едно и също 
ниво на качество.

Or. en

Изменение 47
Damien Abad

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Потребителите следва да имат 
правото да купуват роуминг услуги 
отделно от своя национален пакет от 
мобилни услуги. Следва да се определят 
основни принципи по отношение на 
осигуряването на отделната продажба 

(22) Потребителите следва да имат 
правото да купуват роуминг услуги 
отделно от своя национален пакет от 
мобилни услуги в Съюза. Следва да се 
определят основни принципи по 
отношение на осигуряването на 
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на роуминг услуги и да се въведат 
координирано в целия Съюз.
Потребителите следва да могат да 
избират различен доставчик на роуминг 
услуги без да си сменят номера и по 
начин, който осигурява оперативна 
съвместимост на услугите, като роуминг 
услугите се предоставят навсякъде в 
Съюза и са с едно и също ниво на 
качество.

отделната продажба на роуминг услуги 
и да се въведат координирано в целия 
Съюз. Потребителите следва да могат да 
избират различен доставчик на роуминг 
услуги без да си сменят номера и по 
начин, който осигурява оперативна 
съвместимост на услугите, като роуминг 
услугите се предоставят навсякъде в 
Съюза и са с едно и също ниво на 
качество.

Or. fr

Обосновка

Изменение, целящо по-добро определяне на географския обхват на задължението за 
отделяне на роуминг услугите, т.е. това задължение се отнася само за услугите, 
предоставяни в рамките на Европейския съюз.

Изменение 48
Robert Rochefort

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Потребителите следва да имат 
правото да купуват роуминг услуги 
отделно от своя национален пакет от 
мобилни услуги. Следва да се определят 
основни принципи по отношение на 
осигуряването на отделната продажба
на роуминг услуги и да се въведат 
координирано в целия Съюз.
Потребителите следва да могат да 
избират различен доставчик на роуминг 
услуги без да си сменят номера и по 
начин, който осигурява оперативна 
съвместимост на услугите, като роуминг 
услугите се предоставят навсякъде в 
Съюза и са с едно и също ниво на 
качество.

(22) Потребителите следва да имат 
правото да купуват роуминг услуги 
отделно от своя национален пакет от 
мобилни услуги. Следва да се определят 
основни принципи по отношение на 
осигуряването на отделни безплатни
роуминг услуги и да се въведат 
координирано в целия Съюз.
Потребителите следва да могат да 
избират различен доставчик на роуминг 
услуги без да си сменят номера и по 
начин, който осигурява оперативна 
съвместимост на услугите, като роуминг 
услугите се предоставят навсякъде в 
Съюза и са с едно и също ниво на 
качество. Потребителите следва да имат 
правото да купуват роуминг услуги 
отделно от своя национален пакет от 
мобилни услуги. Необходимо е да се 
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установят основни принципи за отделна 
доставка на роуминг услуги, 
безплатно, които да бъдат въведени по 
един координиран начин в целия ЕС.
Потребителите трябва да могат да 
избират друг доставчик на роуминг 
услуги, без да се променя техния номер 
и по начин, осигуряващ оперативната 
съвместимост на услугите, като роуминг 
услугите се предоставят навсякъде в 
рамките на ЕС със същото ниво на 
качество. Потребителите, които 
запазват същия оператор на роуминг 
услуги, следва да имат правото да 
избират директно отделяне на  
своите роуминг услуги от 
националния си пакет от мобилни 
комуникации, така че таксуването 
им "извън пакета" да започне при 
изчерпване на кредита им за 
потребление на национални услуги.

Or. fr

Изменение 49
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Следва да се увеличи 
сътрудничеството и координацията 
между операторите на мобилни 
мрежи, за да се позволи технически 
предоставянето отделно на роуминг 
услуги и да се осигури координирано и 
стабилно техническо развитие на 
самостоятелната продажба на 
роуминг услуги в Съюза. Поради това 
следва да се разработят насоки, 
които да представят по-подробно 
основните принципи и методики, с 
цел да се позволи бързо 
приспособяване към променилите се 

заличава се
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обстоятелства и техническия 
напредък. ОЕРЕС в координация с 
Комисията и в сътрудничество със 
съответните заинтересовани страни 
следва да издаде насоки за 
разработването на технически 
елементи на система, за да се позволи 
самостоятелната продажба на 
роуминг услуги. Комисията може да 
даде мандат на Европейския орган по 
стандартизация за изменение на 
съответните стандарти, необходими 
за хармонизираното реализиране на 
системата.

Or. nl

Изменение 50
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Следва да се увеличи 
сътрудничеството и координацията 
между операторите на мобилни мрежи, 
за да се позволи технически 
предоставянето отделно на роуминг 
услуги и да се осигури координирано и 
стабилно техническо развитие на 
самостоятелната продажба на роуминг 
услуги в Съюза. Поради това следва да 
се разработят насоки, които да 
представят по-подробно основните 
принципи и методики, с цел да се 
позволи бързо приспособяване към 
променилите се обстоятелства и 
техническия напредък. ОЕРЕС в 
координация с Комисията и в 
сътрудничество със съответните 
заинтересовани страни следва да издаде 
насоки за разработването на технически 
елементи на система, за да се позволи 
самостоятелната продажба на роуминг 

(23) Следва да се увеличи 
сътрудничеството и координацията 
между операторите на мобилни мрежи, 
за да се позволи технически 
предоставянето отделно на роуминг 
услуги и достъп до местни услуги за 
роуминг на данни, и да се осигури 
координирано и стабилно техническо 
развитие на самостоятелната продажба 
на роуминг услуги в Съюза. Поради 
това следва да се разработят насоки, 
които да представят по-подробно 
основните принципи и методики, с цел 
да се позволи бързо приспособяване към 
променилите се обстоятелства и 
техническия напредък. ОЕРЕС в 
координация с Комисията и в 
сътрудничество със съответните 
заинтересовани страни следва да издаде 
насоки за разработването на технически 
елементи на система, за да се позволи 
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услуги. Комисията може да даде мандат 
на Европейския орган по 
стандартизация за изменение на 
съответните стандарти, необходими за 
хармонизираното реализиране на 
системата.

самостоятелната продажба на роуминг 
услуги и достъп до местни услуги за 
роуминг на данни. Комисията може да 
даде мандат на Европейския орган по 
стандартизация за изменение на 
съответните стандарти, необходими за 
хармонизираното реализиране на 
системата.

Or. en

Изменение 51
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Предложение за регламент
Съображение 24а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24а) Операторите следва да се 
насърчават да изпълнят целите, 
поставени от Програма в областта 
на цифровите технологии за Европа
дори в по-кратки срокове. По-
специално трябва да се насърчава 
постигането на целта разликите 
между националните и роуминг 
тарифите да бъдат сведени почти до 
нула до 2015 година. Следователно, 
под формата на стимул, 
операторите, изразили готовност да 
направят оферти относно роуминг 
услугите, които са с еднакви или с 
незначително по-високи цени от 
своите национални тарифи, следва да 
бъдат освободени от задължението 
да въвеждат структурни мерки по 
отношение на отделната продажба 
на роуминг услуги. Националните 
регулатори на далекосъобщителни 
услуги следва да разрешават подобно 
освобождаване от задължения, но при 
спазване на строги условия. Те също 
така следва да са в състояние да 
отнемат правото на освобождаване в 
случай на  неизпълнение на условията.
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Освен това тази система би дала 
възможност за повече новаторски 
предложения като например 
"роуминг цена като у дома" или 
месечни пакетни предложения, които 
ще са по-прозрачни за потребителите 
и няма да изискват от 
потребителите предприемането на 
каквито и да било действия.

Or. en

Изменение 52
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Във връзка с продължаването на 
временното регулиране на цените
следва да се наложат регулаторни 
задължения на дребно и на едро с цел 
защита интересите на роуминг 
клиентите, тъй като опитът е показал, че 
намаленията в цените на едро за 
роуминг услуги в Общността могат да 
не доведат до по-ниски цени на дребно 
за роуминг, поради отсъствието на 
стимули за това. От друга страна, 
предприемането на действия за 
понижаване на равнището на цените на 
дребно, без да се държи сметка за 
равнището на разходите на едро, 
свързани с предоставянето на тези 
услуги, рискува да доведе до смущения 
в правилното функциониране на пазара 
на роуминг в Съюза и няма да позволи 
по-висока степен на конкуренция.

(25) Във връзка с продължаването на 
поетапното понижаване на цените, 
което следва да доведе до 
постигането през 2015 г. на целта, 
заложена в Програмата в областта 
на цифровите технологии за Европа , 
за уеднаквяване на националните и 
роуминг цените, следва да се наложат 
регулаторни задължения на дребно и на 
едро с цел защита интересите на 
роуминг клиентите, тъй като опитът е 
показал, че намаленията в цените на 
едро за роуминг услуги в Общността 
могат да не доведат до по-ниски цени на 
дребно за роуминг, поради отсъствието 
на стимули за това. От друга страна, 
предприемането на действия за 
понижаване на равнището на цените на 
дребно, без да се държи сметка за 
равнището на разходите на едро, 
свързани с предоставянето на тези 
услуги, рискува да доведе до смущения 
в правилното функциониране на пазара 
на роуминг в Съюза и няма да позволи 
по-висока степен на конкуренция.
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Or. nl

Изменение 53
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Независимо че структурните 
решения доведоха до достатъчна 
конкуренция на пазара за роуминг,
определянето на равнището на Съюза 
на максимални средни цени на едро на 
минута и ограничаването на цените на
дребно чрез Евротарифата, въведена с 
Регламент (ЕО) № 717/2007, е най-
ефективният и пропорционален подход 
за регулиране на равнището на цените 
за осъществяване и приемане на 
роуминг повиквания в рамките на 
Съюза. Средната цена на едро следва да 
се прилага между всяка двойка 
оператори в Съюза за определен период.

(26) Определянето на равнището на 
Съюза на максимални средни цени на 
едро на минута и ограничаването на 
цените на дребно чрез Евротарифата, 
въведена с Регламент (ЕО) № 717/2007, 
е най-ефективният и пропорционален 
подход за регулиране на равнището на 
цените за осъществяване и приемане на 
роуминг повиквания в рамките на 
Съюза. Средната цена на едро следва да 
се прилага между всяка двойка 
оператори в Съюза за определен период.

Or. nl

Изменение 54
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) Преходната Евротарифата следва да 
бъде установена на защитно равнище, 
което, като гарантира запазване на 
съществуващите ползи за потребителя 
през преходен период за въвеждане на 
структурните решения, осигурява 
достатъчна печалба за операторите 
и насърчава конкуренцията между 

(27) Преходната Евротарифата следва 
поетапно да доведе до ситуация, при 
която през 2015 г.цената за роуминг 
ще бъде еднаква с националната цена, 
като същевременно позволява 
достатъчна възможност за печалба 
за операторите, така че 
съществуващите ползи за потребителите 
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предложения за роуминг на по-ниски 
цени. През съответния период 
операторите следва активно да 
предлагат Евротарифата на всички свои 
роуминг клиенти, безплатно и по ясен и 
прозрачен начин.

ще се запазят през преходния период на 
изпълнение на тези структурни 
решения. През съответния период 
операторите следва активно да 
предлагат Евротарифата на всички свои 
роуминг клиенти, безплатно и по ясен и 
прозрачен начин.

Or. nl

Изменение 55
Matteo Salvini

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28)  Преходната Евротарифа, която да 
се предлага на роуминг клиенти,  трябва 
да отразява разумната печалба спрямо 
разходите за предоставяне на роуминг 
на едро, при което на операторите се 
предоставя свобода да се конкурират 
чрез диференциация на техните 
предложения и приспособяване на 
ценовите им структури към пазарните 
условия и предпочитанията на 
потребителите. Тези защитни горни 
граници следва да се определят на 
равнища, на които няма да попречат 
на ползите за конкуренцията от 
структурните решения и биха могли да 
бъдат премахнати, след като 
структурните решения получат шанс да 
осигурят конкретни предимства за 
потребителите. Настоящият регулаторен 
подход следва да не се прилага към 
услугите с добавена стойност.

(28) Преходната Евротарифа, която да 
се предлага на роуминг клиенти,  трябва 
да отразява разумната печалба спрямо 
разходите за предоставяне на роуминг 
на едро, при което на операторите се 
предоставя свобода да се конкурират 
чрез диференциация на техните 
предложения и приспособяване на 
ценовите им структури към пазарните 
условия и предпочитанията на 
потребителите. Тези защитни горни 
граници следва да  са насочени към 
конкурентоспособен резултат от 
структурните решения, като крайната 
цел е постигането на ефективни 
ползи за потребителите;
следователно разликата между 
горните граници за  цени на дребно и
едро следва да предоставят на 
конкурентните компании 
предостатъчно възможности за 
навлизане на пазара. Горните граници 
на  цените биха могли да бъдат 
премахнати, след като структурните 
решения получат шанс да осигурят 
конкретни предимства за 
потребителите. Настоящият регулаторен 
подход следва да не се прилага към 
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услугите с добавена стойност.

Or. en

Обосновка

В свое неотдавнашно становище (юли 2011 г.) Органът на европейските регулатори в 
областта на електронните съобщения заяви, че защитните горни граници в 
настоящия регламент следва да дадат достатъчно голям диапазон между цените на 
дребно и едро, за да могат конкурентни дружества да навлизат на пазара. Това би 
помогнало за насърчаването на конкуренцията и следователно ще доведе до по-добри 
цени за потребителите. 

Изменение 56
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) През преходния период на защитни 
горни граници всички потребители 
следва да разполагат с възможността да 
изберат без допълнителни такси или 
предварителни условия проста тарифа 
за роуминг, която няма да превишава 
регулираните нива. Една разумна 
разлика между стойността на едро и 
цените на дребно следва да гарантира на 
операторите покриването на всички 
техни специфични разходи за роуминга 
на дребно, включително съответна част 
от разходите за маркетинг и 
предоставяне на мобилни телефонни 
апарати, и им осигурява достатъчен 
остатък за реализиране на разумна 
възвращаемост. Преходната Евротарифа 
е подходящо средство за осигуряване на 
защита за потребителите и 
същевременно на гъвкавост за 
операторите. В съответствие с 
равнището на цените на едро, 
максималните стойности на 
Евротарифата следва да намаляват 
годишно.

(32) През преходния период на защитни 
горни граници до 2015 г., през който 
цените за роуминг могат временно да 
бъдат по-високи от националните 
цени, всички потребители следва да 
разполагат с възможността да изберат 
без допълнителни такси или 
предварителни условия проста тарифа 
за роуминг, която няма да превишава 
регулираните нива. Една разумна 
разлика между стойността на едро и 
цените на дребно следва да гарантира на 
операторите покриването на всички 
техни специфични разходи за роуминга 
на дребно, включително съответна част 
от разходите за маркетинг и 
предоставяне на мобилни телефонни 
апарати, и им осигурява достатъчен 
остатък за реализиране на разумна 
възвращаемост. Преходната Евротарифа 
е подходящо средство за осигуряване на 
защита за потребителите и 
същевременно на гъвкавост за 
операторите. В съответствие с 
равнището на цените на едро, 
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максималните стойности на 
Евротарифата следва да намаляват 
годишно съществено, така че през 
2015 г. да съответстват на 
националните цени.

Or. nl

Изменение 57
Christian Engström, Emilie Turunen

Предложение за регламент
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) През преходния период на защитни 
горни граници новите роуминг клиенти 
следва да бъдат изцяло информирани за 
набора от съществуващи тарифи за 
роуминг в Съюза, включително за 
тарифите, съвместими с преходната 
Евротарифа. Съществуващите роуминг 
клиенти следва да имат възможността 
да изберат нова тарифа, съвместима с 
преходната Евротарифа, или всяка друга 
роуминг тарифа, в рамките на определен 
период от време. Ако съществуващи 
роуминг клиенти не са направили своя 
избор в рамките на този период от 
време, е целесъобразно да се направи 
разграничение между тези, които вече 
са избрали определена роуминг тарифа 
или пакет преди влизането в сила на 
настоящия регламент, и тези, които не 
са избрали. Последните, следва 
автоматично да бъдат прехвърлени към 
тарифа, която отговаря на изискванията 
на настоящия регламент. Роуминг 
клиенти, които вече се ползват от 
специални роуминг тарифи или пакети, 
които подхождат на личните им 
изисквания и които те са избрали на 
тази основа, следва да продължат да се 
ползват от вече избраната от тях тарифа 
или пакет, ако, след като са им били 

(33) През преходния период на 
защитните пределни граници новите 
роуминг клиенти следва да бъдат изцяло 
информирани по ясен и разбираем 
начин за набора от съществуващи 
тарифи за роуминг в Съюза, 
включително за тарифите, съвместими с 
преходната Евротарифа.
Съществуващите роуминг клиенти 
следва да имат възможността да изберат 
нова тарифа, съвместима с преходната 
Евротарифа, или всяка друга роуминг 
тарифа, в рамките на определен период 
от време. Ако съществуващи роуминг 
клиенти не са направили своя избор в 
рамките на този период от време, е 
целесъобразно да се направи 
разграничение между тези, които вече 
са избрали определена роуминг тарифа 
или пакет преди влизането в сила на 
настоящия регламент, и тези, които не 
са избрали. Последните, следва 
автоматично да бъдат прехвърлени към 
тарифа, която отговаря на изискванията 
на настоящия регламент. Роуминг 
клиенти, които вече се ползват от 
специални роуминг тарифи или пакети, 
които подхождат на личните им 
изисквания и които те са избрали на 
тази основа, следва да продължат да се 
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напомнени настоящите тарифни 
условия, не направят избор в рамките на 
съответния период от време. Такива 
специални роуминг тарифи или пакети 
биха могли да включват например 
фиксирани роуминг такси, 
необществени тарифи, тарифи с 
допълнителни фиксирани роуминг 
такси, тарифи с цени на минута, по-
ниски от максималната Евротарифа или 
тарифи с такси за активиране.

ползват от вече избраната от тях тарифа 
или пакет, ако, след като са им били 
напомнени настоящите тарифни 
условия, не направят избор в рамките на 
съответния период от време. Такива 
специални роуминг тарифи или пакети 
биха могли да включват например 
фиксирани роуминг такси, 
необществени тарифи, тарифи с 
допълнителни фиксирани роуминг 
такси, тарифи с цени на минута, по-
ниски от максималната Евротарифа или 
тарифи с такси за активиране.

Or. en

Изменение 58
Робер Рошфор

Предложение за регламент
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) През преходния период на защитни 
горни граници  новите роуминг клиенти 
следва да бъдат изцяло информирани за 
набора от съществуващи тарифи за 
роуминг в  Съюза  , включително за 
тарифите, съвместими с преходната
Евротарифа. Съществуващите роуминг 
клиенти следва да имат възможността 
да изберат нова тарифа, съвместима с 
преходната  Евротарифа, или всяка 

друга роуминг тарифа, в рамките на 
определен период от време. Ако 
съществуващи роуминг клиенти не са 
направили своя избор в рамките на този 
период от време, е целесъобразно да се 
направи разграничение между тези, 
които вече са избрали определена 
роуминг тарифа или пакет преди 
влизането в сила на настоящия 
регламент, и тези, които не са избрали.
Последните, следва автоматично да 
бъдат прехвърлени към тарифа, която 

(33) През преходния период на защитни 
горни граници  новите роуминг клиенти 
следва да бъдат изцяло информирани за 
набора от съществуващи тарифи за 
роуминг в  Съюза  , включително за 
тарифите, съвместими с преходната
Евротарифа. Съществуващите роуминг 
клиенти следва да имат възможността 
да изберат нова тарифа, съвместима с 
преходната  Евротарифа, или всяка 

друга роуминг тарифа, в рамките на 
определен период от време. Ако 
съществуващи роуминг клиенти не са 
направили своя избор в рамките на този 
период от време, е целесъобразно да се 
направи разграничение между тези, 
които вече са избрали определена 
роуминг тарифа или пакет преди 
влизането в сила на настоящия 
регламент, и тези, които не са избрали.
Последните, следва автоматично да 
бъдат прехвърлени към тарифа, която 
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отговаря на изискванията на настоящия 
регламент. Роуминг клиенти, които вече 
се ползват от специални роуминг 
тарифи или пакети, които подхождат на 
личните им изисквания и които те са 
избрали на тази основа, следва да 
продължат да се ползват от вече 
избраната от тях тарифа или пакет, ако, 
след като са им били напомнени 
настоящите тарифни условия, не 
направят избор в рамките на 
съответния период от време. Такива 
специални роуминг тарифи или пакети 
биха могли да включват например 
фиксирани роуминг такси, 
необществени тарифи, тарифи с 
допълнителни фиксирани роуминг 
такси, тарифи с цени на минута, по-
ниски от максималната Евротарифа или 
тарифи с такси за активиране.

отговаря на изискванията на настоящия 
регламент. Роуминг клиенти, които вече 
се ползват от специални роуминг 
тарифи или пакети, които подхождат на 
личните им изисквания и които те са 
избрали на тази основа, следва да 
продължат да се ползват от вече 
избраната от тях тарифа или пакет, ако, 
след като са им били напомнени 
настоящите тарифни условия и 
приложимите Евротарифи, те 
направят избор пред своя оператор.
Такива специални роуминг тарифи или 
пакети биха могли да включват 
например фиксирани роуминг такси, 
необществени тарифи, тарифи с 
допълнителни фиксирани роуминг 
такси, тарифи с цени на минута, по-
ниски от максималната Евротарифа или 
тарифи с такси за активиране.

Or. fr

Изменение 59
Дамиен Абад

Предложение за регламент
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) Тъй като настоящият регламент 
предвижда, че директивите, 
съставляващи регулаторната рамка от 
2002 г. за електронните съобщения, не 
засягат нито една специфична мярка, 
приета за регулиране на цените за 
роуминг в Съюза за мобилни гласови 
телефонни повиквания и тъй като 
доставчиците на роуминг услуги в 
Съюза могат да бъдат задължени от 
настоящия регламент да направят 
промени в тарифите си за роуминг на 
дребно, така че да се съобразят с 
изискванията му, тези промени не 
следва да задействат никакви права на 

(34) Тъй като настоящият регламент 
предвижда, че директивите, 
съставляващи регулаторната рамка от 
2002 г. за електронните съобщения, не 
засягат нито една специфична мярка, 
приета за регулиране на цените за 
роуминг в Съюза за мобилни гласови 
телефонни повиквания и тъй като 
доставчиците на роуминг услуги в 
Съюза могат да бъдат задължени от 
настоящия регламент да направят 
промени в тарифите си за роуминг на 
дребно, така че да се съобразят с 
изискванията му, тези промени не 
следва да задействат никакви права на 
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мобилни клиенти да се оттеглят от 
своите договори, възникнали в 
съответствие с националното 
законодателство,транспониращо 
регулаторната рамка от 2002 г. за 
електронните съобщения.

мобилни клиенти да се оттеглят от 
своите договори, възникнали в 
съответствие с националното 
законодателство,транспониращо 
регулаторната рамка от 2002 г. за 
електронните съобщения. По същия 
начин, свободата да  сменят 
доставчиците на роуминг услуги не 
засяга правата и задълженията, 
приложими за националните услуги 
по силата на договорни и регулаторни 
задължения.

Or. fr

Обосновка

Правото да сменят доставчиците на роуминг услуги не поражда право за оттегляне 
от национални договори. Съответните национални разпоредби следва да останат в 
сила.

Изменение 60
Робер Рошфор

Предложение за регламент
Съображение 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

(40) Следователно следва да бъде 
въведен нов пакет от правила относно 
периодите за таксуване по 
Евротарифата на равнище цени на 
дребно, за да се укрепи допълнително 
единният пазар и за да се подсигури 
общо равнище на защита на 
потребителите на роуминг услуги от  
Съюза  на територията на целия  Съюз

.

(40) Следователно следва да бъде 
въведен нов пакет от правила относно 
периодите за таксуване по 
Евротарифата на равнище цени на 
дребно, за да се укрепи допълнително 
единният пазар и за да се подсигури 
еднакво високо равнище на защита на 
потребителите на роуминг услуги от  
Съюза  на територията на целия  Съюз

.

Or. fr

Обосновка

Освен предоставянето на равностойна защита на потребителите в Европейския 
съюз, тези нови правила трябва да са насочени към осигуряване на високо ниво на 
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защита. 

Изменение 61
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler, Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Съображение 41

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41) От доставчиците на дребно на 
регулирани роуминг повиквания 
следователно следва да бъде изискано 
да таксуват своите клиенти при период 
на отчитане една секунда за всички 
повиквания по Евротарифа, с 
изключение единствено на 
възможността за прилагане на 
период на минимално първоначално 
таксуване от не повече от 30 секунди 
за изходящи повиквания. Това ще 
позволи на операторите да покриват 
всички оправдани разходи за 
установяване на връзка и ще им даде 
възможност за гъвкавост в 
конкуренцията с предлагане на по-
къси периоди за минимално 
таксуване. В същото време обаче
никакъв период на минимално 
първоначално таксуване не е оправдан 
при входящите повиквания по 
Евротарифа, тъй като стойността на 
направените разходи за предоставяне по 
цени на едро се определя при период на 
отчитане една секунда, а каквито и да 
било други специфични разходи за 
първоначално установяване на връзката
вече са покрити от таксите за 
терминиране в мобилни мрежи.

(41) От доставчиците на дребно на 
регулирани роуминг повиквания 
следователно следва да бъде изискано 
да таксуват своите клиенти при период 
на отчитане една секунда за всички 
повиквания по Евротарифа. В същото 
време никакъв период на минимално 
първоначално таксуване не е оправдан 
при входящите повиквания по 
Евротарифа, тъй като стойността на 
направените разходи за предоставяне по 
цени на едро се определя при период на 
отчитане една секунда, а каквито и да 
било други специфични разходи за 
първоначално установяване на връзката 
вече са покрити от таксите за 
терминиране в мобилни мрежи.

Or. en

Обосновка

Минимално първоначално таксуване за първите 30 секунди не следва да бъде 
разрешавано, тъй като то не е оправдано по никакъв начин.
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Изменение 62
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Съображение 41

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41) От доставчиците на дребно на 
регулирани роуминг повиквания 
следователно следва да бъде изискано 
да таксуват своите клиенти при период 
на отчитане една секунда за всички 
повиквания по Евротарифа, с 
изключение единствено на 
възможността за прилагане на 
период на минимално първоначално 
таксуване от не повече от 30 секунди 
за изходящи повиквания. Това ще 
позволи на операторите да покриват 
всички оправдани разходи за 
установяване на връзка и ще им даде 
възможност за гъвкавост в 
конкуренцията с предлагане на по-къси 
периоди за минимално таксуване. В 
същото време обаче никакъв период на 
минимално първоначално таксуване не е 
оправдан при входящите повиквания по 
Евротарифа, тъй като стойността на 
направените разходи за предоставяне по 
цени на едро се определя при период на 
отчитане една секунда, а каквито и да 
било други специфични разходи за 
първоначално установяване на връзката 
вече са покрити от таксите за 
терминиране в мобилни мрежи.

(41) От доставчиците на дребно на 
регулирани роуминг повиквания 
следователно следва да бъде изискано 
да таксуват своите клиенти при период 
на отчитане една секунда за всички 
повиквания по Евротарифа. Това ще 
позволи на операторите да покриват 
всички оправдани разходи за 
установяване на връзка и ще им даде 
възможност за гъвкавост в 
конкуренцията с предлагане на по-къси 
периоди за минимално таксуване. В 
същото време обаче никакъв период на 
минимално първоначално таксуване не е 
оправдан при входящите повиквания по 
Евротарифа, тъй като стойността на 
направените разходи за предоставяне по 
цени на едро се определя при период на 
отчитане една секунда, а каквито и да 
било други специфични разходи за 
първоначално установяване на връзката 
вече са покрити от таксите за 
терминиране в мобилни мрежи.

Or. nl

Изменение 63
Christian Engström, Emilie Turunen

Предложение за регламент
Съображение 41
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(41) От доставчиците на дребно на 
регулирани роуминг повиквания 
следователно следва да бъде изискано 
да таксуват своите клиенти при период 
на отчитане една секунда за всички 
повиквания по Евротарифа, с 
изключение единствено на 
възможността за прилагане на 
период на минимално първоначално 
таксуване от не повече от 30 секунди 
за изходящи повиквания. Това ще 
позволи на операторите да покриват 
всички оправдани разходи за 
установяване на връзка и ще им даде 
възможност за гъвкавост в 
конкуренцията с предлагане на по-къси 
периоди за минимално таксуване. В 
същото време обаче никакъв период на 
минимално първоначално таксуване не е 
оправдан при входящите повиквания по 
Евротарифа, тъй като стойността на 
направените разходи за предоставяне по 
цени на едро се определя при период на 
отчитане една секунда, а каквито и да 
било други специфични разходи за 
първоначално установяване на връзката 
вече са покрити от таксите за 
терминиране в мобилни мрежи.

(41) От доставчиците на дребно на 
регулирани роуминг повиквания 
следователно следва да бъде изискано 
да таксуват своите клиенти при период 
на отчитане една секунда за всички 
повиквания по Евротарифа. Това ще 
позволи на операторите да покриват 
всички оправдани разходи за 
установяване на връзка и ще им даде 
възможност за гъвкавост в 
конкуренцията с предлагане на по-къси 
периоди за минимално таксуване. В 
същото време обаче никакъв период на 
минимално първоначално таксуване не е 
оправдан при входящите повиквания по 
Евротарифа, тъй като стойността на 
направените разходи за предоставяне по 
цени на едро се определя при период на 
отчитане една секунда, а каквито и да 
било други специфични разходи за 
първоначално установяване на връзката 
вече са покрити от таксите за 
терминиране в мобилни мрежи.

Or. en

Изменение 64
Robert Rochefort

Предложение за регламент
Съображение 41

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41) От доставчиците на дребно на 
регулирани роуминг повиквания 
следователно следва да бъде изискано 
да таксуват своите клиенти при период 

(41) От доставчиците на дребно на 
регулирани роуминг повиквания 
следователно следва да бъде изискано 
да таксуват своите клиенти при период 
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на отчитане една секунда за всички 
повиквания по Евротарифа, с 
изключение единствено на 
възможността за прилагане на 
период на минимално първоначално 
таксуване от не повече от 30 секунди 
за изходящи повиквания. Това ще даде 
възможност на операторите да 
покриват всички оправдани разходи за 
установяване на връзка и да се 
конкурират свободно, като предлагат 
по-къси периоди за минимално 
таксуване. В същото време обаче 
никакъв период на минимално 
първоначално таксуване не е оправдан 
при входящите повиквания по 
Евротарифа, тъй като стойността 
на направените разходи за 
предоставяне по цени на едро се 
определя при период на отчитане 
една секунда, а каквито и да било 
други специфични разходи за 
първоначално установяване на 
връзката вече са покрити от таксите 
за терминиране в мобилни мрежи.

на отчитане една секунда, считано от 
първата секунда, за всички 
повиквания, входящи и изходящи, по 
Евротарифа.

Or. fr

Изменение 65
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Sylvana Rapti, Catherine 
Stihler, Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Съображение 42а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(42а) Операторите следва да вземат 
необходимите мерки техните 
презгранични клиенти да не се 
сблъскват с проблеми, свързани с 
презграничното си местоположение, 
като например начисляване на такси 
за роуминг, докато се намират все 
още на територията на своята 
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държава.

Or. en

Изменение 66
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Съображение 46

Текст, предложен от Комисията Изменение

(46) Докато структурното решение не 
доведе до достатъчна конкуренция на 
пазара за роуминг, най-ефективният и 
пропорционален подход за регулиране 
на равнището на цените за регулирани 
SMS съобщения при роуминг на едро е 
определянето на равнище на Съюза на 
максимална средна такса за изпращане 
на SMS от посетена мрежа. Средната 
цена на едро следва да се прилага между 
всеки два мобилни оператора в Съюза за 
определен период.

(46) Докато националните и роуминг
цените  бъдат изравнени през 2015 г.
чрез поетапни промени, най-
ефективният и пропорционален подход 
за регулиране на равнището на цените 
за регулирани SMS съобщения при 
роуминг на едро е определянето на 
равнище на Съюза на максимална 
средна такса за изпращане на SMS от 
посетена мрежа. Средната цена на едро 
следва да се прилага между всеки два 
мобилни оператора в Съюза за 
определен период.

Or. nl

Изменение 67
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Съображение 50

Текст, предложен от Комисията Изменение

(50) Докато структурните решения 
станат ефективни, преходната Евро-
SMS тарифа следва да бъде задържана 
на предпазно равнище, което, като 
осигурява запазване на съществуващите 
ползи за потребителя през преходен 
период за изпълнение на структурните 
решения, гарантира достатъчен марж за 

(50) До 2015 г., когато националните 
цени трябва  да бъдат изравнени с 
цените за роуминг, преходната Евро-
SMS тарифа следва да бъде задържана 
на предпазно равнище, което, като 
осигурява запазване на съществуващите 
ползи за потребителя през преходен 
период за изпълнение на структурните 
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операторите, като същевременно 
отразява по-оправдано съответните 
разходи на дребно.

решения, гарантира достатъчен марж за 
операторите, като същевременно 
отразява по-оправдано съответните 
разходи на дребно.

Or. nl

Изменение 68
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Съображение 55

Текст, предложен от Комисията Изменение

(55) Данните, събрани от националните 
регулаторни органи, показват, че 
високите равнища на  средните цени 

на едро за услуги за роуминг на данни, 
налагани от операторите на посетената 
мрежа на местните за потребителя 
роуминг доставчици, се запазват, 
независимо че тези цени на едро   
изглежда се понижават.

(55) Данните, събрани от националните 
регулаторни органи, показват, че 
средните цени на едро за услуги за 
роуминг на данни, налагани от 
операторите на посетената мрежа на 
местните за потребителя роуминг 
доставчици, все още са прекалено 
високи, което не е отразено в 
структурата на цената за роуминг 
услуги, което води до прекомерни 
печалби.

Or. nl

Изменение 69
Christian Engström, Emilie Turunen

Предложение за регламент
Съображение 55

Текст, предложен от Комисията Изменение

(55) Данните, събрани от националните 
регулаторни органи, показват, че 
високите равнища на  средните цени на 

едро за услуги за роуминг на данни, 
налагани от операторите на посетената 
мрежа на местните за потребителя 
роуминг доставчици , се запазват, 

(55) Данните, събрани от националните 
регулаторни органи, показват, че 
високите равнища на  средните цени на 

едро за услуги за роуминг на данни, 
налагани от операторите на посетената 
мрежа на местните за потребителя 
роуминг доставчици , се запазват, 
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независимо че тези цени на едро   
изглежда се понижават.

независимо че тези цени на едро   
изглежда се понижават, те все още са 
твърде високи и несъответстващи на 
реалните производствени разходи.

Or. en

Изменение 70
Robert Rochefort

Предложение за регламент
Съображение 57

Текст, предложен от Комисията Изменение

(57) Доставчиците на роуминг услуги не 
следва да налагат такси на клиента, 
използващ услугата роуминг, за каквато 
и да е регулирана услуга за роуминг на 
данни, освен ако и след като клиентът, 
използващ услугата роуминг, приеме 
предоставянето на тази услуга.

(57) Доставчиците на роуминг услуги не 
следва да налагат такси на клиента, 
използващ услугата роуминг, за каквато 
и да е регулирана услуга за роуминг на 
данни, освен ако и след като клиентът, 
използващ услугата роуминг, приеме 
предоставянето на тази услуга. В 
допълнение,  клиентите, които 
приемат предоставянето на такива 
услуги, следва да бъдат информирани, 
че използването на "интелигентен 
телефон" може да доведе до пренос на 
данни в условията на роуминг, без 
тяхно знание. Клиентите следва да 
получат безплатна информация как 
да предотвратят подобен пренос на 
данни.

Or. fr

Обосновка

Много потребители не знаят, че техният интелигентен телефон сам се свързва с 
мрежата за извършване на актуализации или просто за да могат да работят някои 
мобилни приложения. Това често може да доведе до телефонни сметки в размер на 
няколкостотин евро. Потребителите следва да бъдат по-добре защитени срещу този 
риск и по-добре информирани  как да го предотвратяват.
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Изменение 71
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Съображение 59

Текст, предложен от Комисията Изменение

(59) Подобно на вече въведените 
регулаторни мерки за гласови и SMS 
услуги, докато структурното решение 
доведе до достатъчна конкуренция, най-
ефективният и пропорционален подход 
за регулиране на равнището на цените 
на услугите за пренос на данни на 
дребно в Съюза през преходен период е 
въвеждането на изискване към 
мобилните оператори да предлагат на 
своите роуминг клиенти преходна 
Евротарифа за данни, която не 
надхвърля определен ценови предел.
Евротарифата за данни следва да бъде 
установена на защитно равнище, което, 
като осигурява защита на 
потребителите, докато 
структурното решение стане 
ефективно, гарантира достатъчен марж 
за операторите, като същевременно 
отразява по-оправдано съответните 
разходи на дребно.

(59) Подобно на вече въведените 
регулаторни мерки за гласови и SMS 
услуги, докато структурното решение 
доведе до достатъчна конкуренция, най-
ефективният и пропорционален подход 
за регулиране на равнището на цените 
на услугите за пренос на данни на 
дребно в Съюза през преходен период е 
въвеждането на изискване към 
мобилните оператори да предлагат на 
своите роуминг клиенти преходна 
Евротарифа за данни, която не 
надхвърля определен ценови предел.
Евротарифата следва да бъде 
определена на предпазно равнище, 
което до привеждането в 
съответствие на цената за роуминг с 
националните цени през 2015 г.,
гарантира достатъчен марж за 
операторите във връзка с 
действителната структура на 
разходите, като същевременно отразява 
по-оправдано съответните разходи на 
дребно.

Or. nl

Изменение 72
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Съображение 60

Текст, предложен от Комисията Изменение

(60) Преходната Евротарифа за данни, 
която може да се предлага на роуминг 
клиентите, следователно трябва да 

(60) Преходната Евротарифа за данни, 
която може да се предлага на роуминг 
клиентите, следователно трябва да
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отразява един разумен марж над 
разходите за предоставяне на 
регулирани услуги за роуминг на данни,
като в същото време на операторите 
се дава свобода да се конкурират чрез 
диференциация на техните оферти и 
приспособяване на ценовите им 
структури към пазарните условия и 
предпочитанията на потребителите.
Тази защитна горна граница следва да 
се определи на равнище, на което 
няма да попречи на ползите за 
конкуренцията от структурните 
решения и би могла да бъде 
премахната, след като структурните 
решения получат шанс да осигурят 
конкретни предимства за 
потребителите. Подобно на подхода, 
следван при гласовите услуги и 
услугите за SMS при роуминг, предвид 
планираните намаления на разходите за 
предоставяне на услуги за роуминг на 
данни на дребно, максималните 
регулирани цени за преходната 
Евротарифа за данни следва плавно да 
намаляват.

отразява един разумен марж над 
разходите за предоставяне на 
регулирани услуги за роуминг на данни.
Подобно на подхода, следван при 
гласовите услуги и услугите за SMS при 
роуминг, предвид планираните 
намаления на разходите за предоставяне 
на услуги за роуминг на данни на 
дребно, максималните регулирани цени 
за преходната Евротарифа за данни 
следва плавно да намаляват в посока 
единна тарифа през 2015 г.

Or. nl

Изменение 73
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Предложение за регламент
Съображение 64

Текст, предложен от Комисията Изменение

(64) За да се гарантира, че всички 
ползватели на мобилна гласова 
телефония могат да се възползват от 
разпоредбите на настоящия регламент, 
преходните ценови изисквания за 
търговия на дребно следва да се 
прилагат независимо от това дали 
роуминг клиентите имат с местния си 
доставчик договор за предплатена 

(64) За да се гарантира, че всички 
ползватели на мобилна гласова 
телефония могат да се възползват от 
разпоредбите на настоящия регламент, 
преходните ценови изисквания за 
търговия на дребно следва да се 
прилагат независимо от това дали 
роуминг клиентите имат с местния си 
доставчик договор за предплатена 
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услуга или за абонамент и независимо 
от това дали местният доставчик 
разполага със собствена мрежа, или е 
оператор на виртуална мобилна 
мрежа, или е препродавач на мобилни 
гласови телефонни услуги.

услуга или за абонамент и независимо 
от това дали местният доставчик 
разполага със собствена мрежа или е 
препродавач на мобилни гласови 
телефонни услуги.

Or. en

Изменение 74
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Съображение 65

Текст, предложен от Комисията Изменение

(65) С цел да се гарантира, че 
регулаторните задължения по цените 
на едро и дребно за гласови и SMS 
роуминг услуги и услуги за роуминг на 
данни няма да се запазят по-дълго от 
необходимото след пълното 
въвеждане на структурните решения 
и достатъчното развитие на 
конкуренцията на пазара за роуминг, 
следва да се определят условия, при 
които да се прекрати прилагането на 
максималните цени на едро и на 
дребно още преди предвидените 
крайни срокове. Тези условия следва да 
се основават на значителна разлика 
между горните граници на цените и 
действителните им равнища. Счита 
се, че значителна разлика ще бъде 
постигната, ако средно за Съюза 
цените представляват 75 % от 
горните граници. За горните граници 
на цените на едро критерият за 75 % 
трябва да се основава на небалансиран 
трафик между оператори, които не 
принадлежат към същата група. С 
цел да се ограничат нарушенията на
конкуренцията между държавите-
членки, критерият за 75 % за горните 
граници на цените на дребно трябва 

заличава се
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да се изчислява, като на равнище на 
ЕС се осреднят националните средни 
стойности за всяка роуминг услуга 
поотделно (гласова, SMS или данни).

Or. nl

Обосновка

Факт е, че нивото на цените, определено в този член, е прекалено високо, води до 
постоянна прекомерна печалба за операторите и не създава в достатъчна степен 
желаната конкуренция, която трябва да съществува най-вече в сферата на 
иновативните услуги и за увеличаване дела на бързо разрастващия се пазар на трафик 
на данни. По този начин секторът ще унищожи сам търсенето си на пазара.

Изменение 75
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Съображение 65

Текст, предложен от Комисията Изменение

(65) С цел да се гарантира, че 
регулаторните задължения по цените на 
едро и дребно за гласови и SMS 
роуминг услуги и услуги за роуминг на 
данни няма да се запазят по-дълго от 
необходимото след пълното въвеждане 
на структурните решения и 
достатъчното развитие на 
конкуренцията на пазара за роуминг, 
следва да се определят условия, при 
които да се прекрати прилагането на 
максималните цени на едро и на дребно 
още преди предвидените крайни 
срокове. Тези условия следва да се 
основават на значителна разлика между 
горните граници на цените и 
действителните им равнища. Счита се, 
че значителна разлика ще бъде 
постигната, ако средно за Съюза цените 
представляват 75 % от горните граници.
За горните граници на цените на едро 
критерият за 75 % трябва да се основава 
на небалансиран трафик между 

(65) С цел да се гарантира, че 
регулаторните задължения по цените на 
едро и дребно за гласови и SMS 
роуминг услуги и услуги за роуминг на 
данни няма да се запазят по-дълго от 
необходимото след пълното въвеждане 
на структурните решения и 
достатъчното развитие на 
конкуренцията на пазара за роуминг, 
следва да се определят условия, при 
които да се прекрати прилагането на 
максималните цени на едро и на дребно 
още преди предвидените крайни 
срокове. Тези условия следва да се 
основават на значителна разлика между 
горните граници на цените и 
действителните им равнища. Счита се, 
че значителна разлика ще бъде 
постигната, ако средно за Съюза цените 
представляват 50 % от горните граници.
За горните граници на цените на едро 
критерият за 50 % трябва да се основава 
на небалансиран трафик между 
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оператори, които не принадлежат към 
същата група. С цел да се ограничат 
нарушенията на конкуренцията между 
държавите-членки, критерият за 75 % за 
горните граници на цените на дребно 
трябва да се изчислява, като на равнище 
на ЕС се осреднят националните средни 
стойности за всяка роуминг услуга 
поотделно (гласова, SMS или данни).

оператори, които не принадлежат към 
същата група. С цел да се ограничат 
нарушенията на конкуренцията между 
държавите-членки, критерият за 50 % за 
горните граници на цените на дребно
трябва да се изчислява, като на равнище 
на ЕС се осреднят националните средни 
стойности за всяка роуминг услуга 
поотделно (гласова, SMS или данни).

Or. en

Изменение 76
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Предложение за регламент
Съображение 67

Текст, предложен от Комисията Изменение

(67) За да се повиши прозрачността на 
цените на дребно за осъществяване и
приемане на регулирани роуминг 
повиквания в рамките на Съюза, и за да 
се улеснят роуминг клиентите при 
вземането на решения относно 
използването на мобилните им 
телефони, докато се намират в чужбина, 
доставчиците на мобилни телефонни 
услуги следва да предоставят на 
клиентите си, ползващи роуминг, 
възможност лесно да получават 
безплатна информация за приложимите 
за тях цени за роуминг при 
осъществяване или приемане на гласови 
повиквания в посетената държава-
членка. Нещо повече, доставчиците 
следва да предоставят на своите 
клиенти, при поискване и безплатно, 
допълнителна информация за цените на 
минута или на единица данни (с 
включен ДДС) за осъществяване или 
приемане на гласови повиквания и за 
изпращане и получаване на SMS, MMS 
и други услуги за пренос на данни в 
посетената държава-членка. Тъй като 

(67) За да се повиши прозрачността на 
цените на дребно за осъществяване и 
приемане на роуминг повиквания 
едновременно във и извън рамките на 
Съюза и за да се улеснят клиентите на 
роуминг услугите при вземането на 
решения относно използването на 
мобилните си телефони, докато се 
намират в чужбина, доставчиците на 
мобилни телефонни услуги следва да 
предоставят на клиентите си, ползващи 
роуминг, възможност лесно да 
получават безплатна информация за 
приложимите за тях цени за роуминг 
при осъществяване или приемане на 
гласови повиквания в посетената 
страна. Нещо повече, доставчиците 
следва да предоставят на своите 
клиенти, при поискване и безплатно, 
допълнителна информация за цените на 
минута или на единица данни (с 
включен ДДС) за осъществяване или 
приемане на гласови повиквания и за 
изпращане и получаване на SMS, MMS 
и други услуги за пренос на данни в 
посетените страни. Тъй като някои 
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някои потребителски групи могат да са 
добре информирани за цените на 
роуминга, операторите следва да 
предоставят възможност за лесен отказ 
от тази услуга за автоматични 
съобщения.

потребителски групи могат да са добре 
информирани за цените на роуминга, 
операторите следва да предоставят 
възможност за лесен отказ от тази 
услуга за автоматични съобщения.

Or. en

Обосновка

Необходимо е прилагането на мерки за прозрачност по отношение на роуминг 
услугите извън Съюза.

Изменение 77
Робер Рошфор

Предложение за регламент
Съображение 67

Текст, предложен от Комисията Изменение

(67) За да се повиши прозрачността на 
цените на дребно за осъществяване и 
приемане на регулирани роуминг 
повиквания в рамките на Съюза, и за да 
се улеснят клиентите на роуминг услуги 
при вземането на решения относно 
използването на мобилните им 
телефони в чужбина, доставчиците на 
мобилни телефонни услуги следва да 
предоставят на клиентите си, ползващи 
роуминг, възможност лесно да 
получават безплатна информация за 
приложимите за тях цени за роуминг 
при осъществяване или приемане на 
гласови повиквания в посетената 
държава-членка. Нещо повече, 
доставчиците следва да предоставят на 
своите клиенти, при поискване и 
безплатно,допълнителна информация за 
цените на минута или на единица данни 
(с включен ДДС) за осъществяване или 
приемане на гласови телефонни 
повиквания и за изпращане и 
получаване на SMS, MMS и други 

(67) За да се повиши прозрачността на 
цените на дребно за осъществяване и 
приемане на регулирани роуминг 
повиквания в рамките на  Съюза  , и за 
да се улеснят роуминг клиентите при 
вземането на решения относно 
използването на мобилните им 
телефони, докато се намират в чужбина, 
доставчиците на мобилни телефонни 
услуги следва да предоставят на 
клиентите си, ползващи роуминг, 
възможност лесно да получават 
безплатна информация за приложимите 
за тях цени за роуминг при 
осъществяване или приемане на гласови 
повиквания в посетената държава-
членка. Нещо повече, доставчиците 
следва да предоставят на своите 
клиенти, при поискване и безплатно, 
допълнителна информация за цените на 
минута или на единица данни (с 
включен ДДС) за осъществяване или 
приемане на гласови повиквания и за 
изпращане и получаване на SMS, MMS 
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услуги за пренос на данни в посетената 
държава-членка. Тъй като някои 
потребителски групи могат да бъдат 
добре информирани за роуминг, 
операторите следва да предоставят 
възможност за лесно се откажат от това 
автоматично съобщение за услуга.

и други услуги за пренос на данни в 
посетената държава-членка. Тъй като 
някои потребителски групи могат да са 
добре информирани за цените на 
роуминга, операторите следва да 
предоставят възможност за лесен отказ 
от тази услуга за автоматични 
съобщения. Обаче  искането за отказ 
от услугата следва да се прилага само 
за посетената държава-членка и не 
следва да се прилага автоматично за 
целия Европейски съюз, без изрично 
искане от страна на потребителя.

Or. fr

Изменение 78
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Sylvana Rapti, Catherine 
Stihler, Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Съображение 68

Текст, предложен от Комисията Изменение

(68) Прозрачността изисква също така 
доставчиците да предоставят 
информация относно цените за роуминг, 
и по-специално относно Евротарифата и 
включващата всичко фиксирана такса, 
ако предлагат такава, при сключване на 
абонаменти, и всеки път, когато има 
промяна в цените за роуминг. Местните 
доставчици следва да предоставят 
информация относно цените за роуминг 
по подходящ начин, като например с 
фактури, по интернет, с телевизионни 
реклами или с пряка пощенска реклама.
Местните доставчици следва да 
гарантират, че всички техни роуминг 
клиенти са запознати с наличието на 
регулирани тарифи през съответния 
период и следва да им изпратят ясно и 
безпристрастно съобщение, в което се 
описват условията на Евротарифата и 
правото на преминаване към нея и 

(68) Прозрачността изисква също така 
доставчиците да предоставят 
информация относно цените за роуминг, 
и по-специално относно Евротарифата и 
включващата всичко фиксирана такса, 
ако предлагат такава, при сключване на 
абонаменти, и всеки път, когато има 
промяна в цените за роуминг. Местните 
доставчици следва да предоставят 
информация относно цените за роуминг 
по подходящ начин, като например с 
фактури, по интернет, с телевизионни 
реклами или с пряка пощенска реклама.
Цялата информация и офертите 
следва да бъдат ясни, разбираеми, 
лесни за сравняване и прозрачни по 
отношение на предлаганите цени и 
услуги. Рекламирането на оферти за 
роуминг услуги и предлагането им  на 
потребителите следва да се извършва 
в съответствие със 
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излизане от нея. законодателството за защита на 
потребителите, по-специално 
Директива 2005/29/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 11 май 
2005 г. относно нелоялни търговски 
практики от страна на търговци към 
потребители на вътрешния пазар 
("Директива за нелоялни търговски 
практики")1. Местните доставчици 
следва да гарантират, че всички техни 
роуминг клиенти са запознати с 
наличието на регулирани тарифи през 
съответния период и следва да им 
изпратят ясно и безпристрастно 
съобщение, в което се описват 
условията на Евротарифата и правото на 
преминаване към нея и излизане от нея.

_____________
1 OJ L 149, 11.6.2005 г., стр. 22

Or. en

Изменение 79
Robert Rochefort

Предложение за регламент
Съображение 68

Текст, предложен от Комисията Изменение

(68) Прозрачността изисква също така 
доставчиците да предоставят 
информация относно цените за роуминг, 
и по-специално относно Евротарифата и 
включващата всичко фиксирана такса, 
ако предлагат такава, при сключване на 
абонаменти, и всеки път, когато има 
промяна в цените за роуминг.. Местните 
доставчици следва да предоставят 
информация относно цените за роуминг 
по подходящ начин, като например с 
фактури, по интернет, с телевизионни 
реклами или с пряка пощенска реклама.
Местните доставчици следва да 
гарантират, че всички техни роуминг 

(68) Прозрачността изисква също така 
доставчиците да предоставят 
информация относно цените за роуминг, 
и по-специално относно Евротарифата и 
включващата всичко фиксирана такса, 
ако предлагат такава, при сключване на 
абонаменти, и всеки път, когато има 
промяна в цените за роуминг.. Местните 
доставчици следва да предоставят 
информация относно цените за роуминг 
по подходящ начин, като например с 
фактури, по интернет, с телевизионни 
реклами или с пряка пощенска реклама.
Местните доставчици следва да 
гарантират, че всички техни роуминг 
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клиенти са запознати с наличието на 
регулирани тарифи през съответния 
период и следва да им изпратят ясно и 
безпристрастно съобщение, в което се 
описват условията на Евротарифата и 
правото на преминаване към нея и 
излизане от нея.

клиенти са запознати с наличието на 
регулирани тарифи през съответния 
период и следва да им изпратят ясно и 
безпристрастно писмено съобщение, в 
което се описват условията на 
Евротарифата и правото на преминаване 
към нея и излизане от нея.

Or. fr

Изменение 80
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler, Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Съображение 69

Текст, предложен от Комисията Изменение

(69) Освен това следва да бъдат взети 
мерки за подобряване на прозрачността 
на цените на дребно за услуги за 
роуминг на данни, по-специално — да 
бъде елиминиран проблемът „шок от 
сметката“, който представлява пречка 
пред доброто функциониране на 
вътрешния пазар, а на клиентите, 
използващи услугата роуминг, да се 
предоставят средствата, от които те се 
нуждаят, за да проследяват и 
контролират своите разходи за услуги за 
роуминг на данни. Също така не следва 
да има пречки пред появата на 
приложения или технологии, които 
могат да заместят или да са алтернатива 
на роуминг услугите, като услугите 
WiFi. Потребителите следва да 
разполагат с тази информация, като по 
този начин те могат да направят 
информиран избор.

(69) Освен това следва да бъдат взети 
мерки за подобряване на прозрачността 
на цените на дребно за всички услуги за 
роуминг, по-специално — да бъде 
елиминиран проблемът „шок от 
сметката“, който представлява пречка 
пред доброто функциониране на 
вътрешния пазар, а на клиентите, 
използващи услугата роуминг, да се 
предоставят средствата, от които те се 
нуждаят, за да проследяват и 
контролират своите разходи за услуги за 
роуминг на данни. Също така не следва 
да има пречки пред появата на 
приложения или технологии, които 
могат да заместят или да са алтернатива 
на роуминг услугите, като услугите 
WiFi. Потребителите следва да 
разполагат с тази информация, като по 
този начин те могат да направят 
информиран избор.

Or. en

Изменение 81
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer
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Предложение за регламент
Съображение 69

Текст, предложен от Комисията Изменение

(69) Освен това следва да бъдат взети 
мерки за подобряване на прозрачността 
на цените на дребно за услуги за 
роуминг на данни, по-специално — да 
бъде елиминиран проблемът „шок от 
сметката“, който представлява пречка 
пред доброто функциониране на 
вътрешния пазар, а на клиентите, 
използващи услугата роуминг, да се 
предоставят средствата, от които те се 
нуждаят, за да проследяват и 
контролират своите разходи за услуги за 
роуминг на данни. Също така не следва 
да има пречки пред появата на 
приложения или технологии, които 
могат да заместят или да са алтернатива 
на роуминг услугите, като услугите 
WiFi. Потребителите следва да 
разполагат с тази информация, като по 
този начин те могат да направят 
информиран избор.

(69) Освен това следва да бъдат взети 
мерки за подобряване на прозрачността 
на цените на дребно за услуги за 
роуминг на данни, по-специално — да 
бъде елиминиран проблемът „шок от 
сметката“, който представлява пречка 
пред доброто функциониране на 
вътрешния пазар, а на клиентите, 
използващи услугата роуминг, да се 
предоставят средствата, от които те се 
нуждаят, за да проследяват и 
контролират своите разходи за услуги за 
роуминг на данни. Също така не следва 
да има пречки пред появата на 
приложения или технологии, които 
могат да заместят или да са алтернатива 
на роуминг услугите, като например 
услугите WiFi или механизмите за 
локално терминиране. Потребителите 
следва да разполагат с тази информация,
като по този начин те могат да направят 
информиран избор.

Or. en

Изменение 82
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Предложение за регламент
Съображение 70

Текст, предложен от Комисията Изменение

(70) По-конкретно, мобилните 
оператори следва да предоставят на 
своите клиенти, използващи услугата 
роуминг, персонализирана информация 
относно цените, на които ще им бъдат 
предоставяни услуги за роуминг на 
данни, винаги, когато тези клиенти 

(70) По-конкретно, мобилните 
оператори следва да предоставят на 
своите клиенти, използващи услугата 
роуминг, персонализирана информация 
относно цените, на които ще им бъдат 
предоставяни услуги за роуминг на 
данни, винаги, когато тези клиенти 
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инициират ползването на услуга за 
роуминг на данни при влизането си в 
друга държава-членка. Такава 
информация следва да бъде 
предоставяна до техния мобилен 
телефон или до друго мобилно 
устройство по начин, най-подходящ за 
нейното получаване и разбиране.

инициират ползването на услуга за 
роуминг на данни при влизането си в 
друга страна. Такава информация 
следва да бъде предоставяна до техния 
мобилен телефон или до друго мобилно 
устройство по начин, най-подходящ за 
нейното получаване и разбиране.

Or. en

Обосновка

Необходимо е прилагането на мерки за прозрачност по отношение на роуминг 
услугите извън Съюза.

Изменение 83
Robert Rochefort

Предложение за регламент
Съображение 70

Текст, предложен от Комисията Изменение

(70) По-конкретно, мобилните 
оператори следва да предоставят на 
своите клиенти, използващи услугата 
роуминг, персонализирана информация 
относно цените, на които ще им бъдат 
предоставяни услуги за роуминг на 
данни, винаги, когато тези клиенти 
инициират ползването на услуга за 
роуминг на данни при влизането си в 
друга държава-членка. Такава 
информация следва да бъде 
предоставяна до техния мобилен 
телефон или до друго мобилно 
устройство по начин, най-подходящ за 
нейното получаване и разбиране.

(70) По-конкретно, мобилните 
оператори следва да предоставят на 
своите клиенти, използващи услугата 
роуминг, безплатна персонализирана 
относно цените, на които ще им бъдат 
предоставяни услуги за роуминг на 
данни, винаги, когато тези клиенти 
инициират ползването на услуга за 
роуминг на данни при влизането си в 
друга държава-членка. Такава 
информация следва да бъде 
предоставяна до техния мобилен 
телефон или до друго мобилно 
устройство по начин, най-подходящ за 
нейното получаване и разбиране, и по 
начин, който позволява лесен 
последващ достъп до нея.

Or. fr
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Обосновка

"Изскачащите" прозорци не са добър начин за информиране на потребителите 
относно приложимите тарифи, тъй като ако потребителят е зает в момента на 
получаване на съобщението, той ще го затвори, без да обърне внимание на 
съдържанието, за да приключи работата си. 

Изменение 84
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Предложение за регламент
Съображение 71

Текст, предложен от Комисията Изменение

(71) За да бъдат улеснени клиентите в 
разбирането на финансовите последици 
от използването на регулирани услуги 
за роуминг на данни и за да им се 
предостави възможност да проследяват 
и контролират своите разходи, местните 
доставчици следва да дават примери за 
приложения за роуминг на данни, 
например електронна поща, 
изображения и уеб-браузинг, като 
посочват приблизителния им обем по 
отношение на използването на данни.

(71) За да бъдат улеснени клиентите в 
разбирането на финансовите последици 
от използването на услуги за роуминг на 
данни и за да им се предостави 
възможност да проследяват и 
контролират своите разходи, местните 
доставчици следва да дават примери за 
приложения за роуминг на данни, 
например електронна поща, 
изображения и уеб-браузинг, като 
посочват приблизителния им обем по 
отношение на използването на данни.

Or. en

Изменение 85
Robert Rochefort

Предложение за регламент
Съображение 71

Текст, предложен от Комисията Изменение

(71) За да бъдат улеснени клиентите в 
разбирането на финансовите последици 
от използването на регулирани услуги 
за роуминг на данни и за да им се 
предостави възможност да проследяват 
и контролират своите разходи, местните 

(71) За да бъдат улеснени клиентите в 
разбирането на финансовите последици 
от използването на регулирани услуги 
за роуминг на данни и за да им се 
предостави възможност да проследяват 
и контролират своите разходи, при 
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доставчици следва да дават примери за 
приложения за роуминг на данни, 
например електронна поща, 
изображения и уеб-браузинг, като 
посочват приблизителния им обем по 
отношение на използването на данни.

сключване на договора и впоследствие 
при поискване от страна на клиента, 
местните доставчици следва да дават 
безплатни примери за приложения за 
роуминг на данни, например електронна 
поща, изображения и уеб-браузинг, като 
посочват приблизителния им обем по 
отношение на използването на данни.

Or. fr

Изменение 86
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Предложение за регламент
Съображение 72

Текст, предложен от Комисията Изменение

(72) Освен това, за да се избегнат 
шоковете от сметката, мобилните 
оператори следва да определят една или 
повече финансова горна граница и/или 
горна граница по отношение на обема 
данни за дължимите им суми за услуги 
за роуминг на данни, изразени във 
валутата, в която клиентът, използващ 
услугата роуминг, получава фактури, 
които мобилните оператори следва да 
предлагат безплатно и със съответното 
уведомление на всички свои клиенти, 
използващи услугата роуминг, при 
наближаване на тази горна граница. При 
достигане на определената горна 
граница клиентите следва да спрат да 
получават и да бъдат таксувани за 
такива услуги, освен ако те изрично 
поискат продължаване на тези услуги в 
съответствие с реда и условията, 
посочени в уведомлението. Клиентите, 
използващи роуминг услуги, следва да 
получат възможността да изберат която 
и да е от тези горни граници —
финансова горна граница и/или горна 
граница по отношение на обема данни 
— в рамките на разумен срок или да 

(72) Освен това, за да се избегнат 
шоковете от сметката за услуги за 
роуминг на данни както в Съюза, така 
и извън него, мобилните оператори 
следва да определят една или повече 
финансова горна граница и/или горна 
граница по отношение на обема данни 
за дължимите им суми за услуги за 
роуминг на данни, изразени във 
валутата, в която клиентът, използващ 
услугата роуминг, получава фактури, 
които мобилните оператори следва да 
предлагат безплатно и със съответното 
уведомление на всички свои клиенти, 
използващи услугата роуминг, при 
наближаване на тази горна граница. При 
достигане на определената горна 
граница клиентите следва да спрат да 
получават и да бъдат таксувани за 
такива услуги, освен ако те изрично 
поискат продължаване на тези услуги в 
съответствие с реда и условията, 
посочени в уведомлението. Клиентите, 
използващи роуминг услуги, следва да 
получат възможността да изберат която 
и да е от тези горни граници —
финансова горна граница и/или горна 
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изберат към тях да не се прилага 
подобна горна граница. Освен ако 
клиентите заявят друго, към тях следва 
автоматично да се прилага система за 
определяне на горна граница.

граница по отношение на обема данни 
— в рамките на разумен срок или да 
изберат към тях да не се прилага 
подобна горна граница. Освен ако 
клиентите заявят друго, към тях следва 
автоматично да се прилага система за 
определяне на горна граница.

Or. en

Обосновка

Мерките за прозрачност следва да се прилагат също така и по отношение на роуминг 
услугите извън Съюза.

Изменение 87
Robert Rochefort

Предложение за регламент
Съображение 72

Текст, предложен от Комисията Изменение

(72) Освен това, за да се избегнат 
шоковете от сметката, мобилните 
оператори следва да определят една или 
повече горни финансови граници и/или 
по отношение на обема данни за 
дължимите им суми за услуги за 
роуминг на данни, изразени във 
валутата, в която клиентът, използващ 
услугата роуминг, получава фактури, 
които мобилните оператори следва да 
предоставят безплатно уведомление до 
всички свои клиенти, използващи 
услугата роуминг, при наближаване на 
тази горна граница. При достигане на 
определената горна граница клиентите 
следва да спрат да получават и да бъдат 
таксувани за такива услуги, освен ако те 
изрично поискат продължаване на тези 
услуги, в съответствие с реда и 
условията, посочени в уведомлението.
Клиентите, използващи роуминг услуги, 
следва да имат възможността да изберат 
която и да е от тези горни граници —

(72) Освен това, за да се избегнат 
шоковете от сметката, мобилните 
оператори следва да определят една или 
повече горни финансови граници и/или 
по отношение на обема данни за 
дължимите им суми за услуги за 
роуминг на данни, изразени във 
валутата, в която клиентът, използващ 
услугата роуминг, получава фактури, 
които мобилните оператори следва да 
предоставят безплатно уведомление във 
формат, който позволява последващ 
достъп до него до всички свои
клиенти, използващи услугата 
роуминг, при наближаване на тази горна 
граница, . При достигане на 
определената горна граница клиентите 
следва да спрат да получават и да бъдат 
таксувани за такива услуги, освен ако те 
изрично поискат продължаване на тези 
услуги, в съответствие с реда и 
условията, посочени в уведомлението. В 
този случай, те трябва да получат 
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финансова горна граница и/или горна 
граница по отношение на обема данни 
— в рамките на разумен срок или да 
изберат към тях да не се прилага 
подобна горна граница. Освен ако 
клиентите заявят друго, към тях следва
автоматично да се прилага система за 
определяне на горна граница.

безплатно потвърждение във 
формат, който позволява 
потвърждението да бъде достъпно 
по-късно. Клиентите, използващи 
роуминг услуги, следва да имат 
възможността да изберат която и да е от 
тези горни граници — финансова горна 
граница и/или горна граница по 
отношение на обема данни — в рамките 
на разумен срок или да изберат към тях 
да не се прилага подобна горна граница.
Освен ако клиентите заявят друго, към 
тях следва автоматично да се прилага 
система за определяне на горна граница.

Or. fr

Обосновка

"Изскачащите" прозорци не са добър начин за информиране на потребителите за 
достигане на горната граница, тъй като ако потребителят е зает в момента на 
получаване на съобщението, той го затваря, без да го прочете, за да продължи 
работата си. Освен това, от съществено значение потребителите да получат 
потвърждение за тяхното съгласие да използват предложената услуга, въпреки че са 
надхвърлили нивото на защита. Целта е да се гарантира, че потребителите няма да 
щракнат върху бутона, без да са наясно с последствията от своето действие. 

Изменение 88
Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Съображение 72a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(72а) Тъй като настоящото 
законодателство на ЕС не съдържа 
разпоредби относно ограничаване на 
шоковете от сметката за роуминг 
извън Съюза, в бъдеще 
потребителите следва да бъдат 
информирани за съответните цени 
на роуминг услугите извън Съюза, 
както и да бъдат обхванати от 
разпоредбите относно шоковете от 
сметката, приложими при роуминг в 
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рамките на Съюза;

Or. da

Изменение 89
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Съображение 74

Текст, предложен от Комисията Изменение

(74) От влизането в сила на 
промените в Регламент (ЕО) 
№ 544/2009 обаче бе забелязано, че за 
клиентите, ползващи предплатени 
тарифи, е по-малко вероятно да 
пострадат от шок от сметката при 
използването на услуги за роуминг на 
данни, тъй като наличната за 
използване сума е предварително 
избрана. Освен това с преходната 
Евротарифа за роуминг на данни с 
регулирани равнища на цените тези 
клиенти ще се ползват от 
допълнителна защита срещу 
високите цени на тези услуги. Поради 
тези причини разпоредбите за 
определяне на горни граници следва да 
не се прилагат за клиентите с 
договори за предплатена услуга.

заличава се

Or. nl

Изменение 90
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Предложение за регламент
Съображение 74

Текст, предложен от Комисията Изменение

(74) От влизането в сила на промените в 
Регламент (ЕО) № 544/2009 обаче бе 

(74) От влизането в сила на промените в 
Регламент (ЕО) № 544/2009 обаче бе 
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забелязано, че за клиентите, ползващи 
предплатени тарифи, е по-малко 
вероятно да пострадат от шок от 
сметката при използването на услуги за 
роуминг на данни, тъй като наличната за 
използване сума е предварително 
избрана. Освен това с преходната 
Евротарифа за роуминг на данни с 
регулирани равнища на цените тези 
клиенти ще се ползват от допълнителна 
защита срещу високите цени на тези 
услуги. Поради тези причини 
разпоредбите за определяне на горни 
граници следва да не се прилагат за 
клиентите с договори за предплатена 
услуга.

забелязано, че за клиентите, ползващи 
предплатени тарифи, е по-малко 
вероятно да пострадат от шок от 
сметката при използването на услуги за 
роуминг на данни, тъй като наличната за 
използване сума е предварително 
избрана. Освен това с преходната 
Евротарифа за роуминг на данни с 
регулирани равнища на цените тези 
клиенти ще се ползват от допълнителна 
защита срещу високите цени на тези 
услуги. Поради тези причини 
разпоредбите за определяне на горни 
граници следва да се прилагат за 
клиентите с договори за предплатена 
услуга, освен в случаите, когато 
потребителите са избрали система, 
която автоматично увеличава 
техния кредит.

Or. en

Изменение 91
Робер Рошфор

Предложение за регламент
Съображение 74

Текст, предложен от Комисията Изменение

(74) От влизането в сила на 
промените в Регламент (ЕО) №
544/2009 обаче бе забелязано, че за 
клиентите, ползващи предплатени 
тарифи, е по-малко вероятно да 
пострадат от шокови сметки при 
използване на услуги за роуминг на 
данни, тъй като наличната за 
използване сума е предварително 
избрана. Освен това с преходната 
Евротарифа за роуминг на данни с 
регулирани равнища на цените тези 
клиенти ще се ползват също така от 
допълнителна защита срещу 
високите цени на тези услуги. Поради 
тези причини разпоредбите за 

заличава се



AM\888019BG.doc 51/200 PE478.641v01-00

BG

определяне на горни граници следва да 
не се прилагат за клиентите с 
договори за предплатена услуга.

Or. fr

Изменение 92
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Съображение 80

Текст, предложен от Комисията Изменение

(80) Защитни цени на дребно следва да
се задават на достатъчно високо 
равнище, което да не нарушава 
потенциалните конкурентни 
предимства на структурните 
решения, и те могат изцяло да бъдат 
премахнати, след като структурните 
подходи започнат да дават резултат 
и осигурят развитието на 
действително единен пазар. Поради 
това защитните горни граници за цените 
на дребно следва непрекъснато да се 
понижават и впоследствие да отпаднат.

(80) Защитните цени на дребно следва 
да могат да бъдат премахнати
изцяло, след като регулаторният 
подход доведе до изравняване на 
цените в рамките на една държава и 
цените за роуминг през 2015 г. Поради 
това защитните горни граници за цените 
на дребно следва непрекъснато да се 
понижават и впоследствие да отпаднат.

Or. nl

Изменение 93
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Предложение за регламент
Съображение 81

Текст, предложен от Комисията Изменение

(81) Комисията следва да преразгледа 
ефективността на настоящия регламент 
с оглед на неговите цели и принос за 
прилагането на регулаторната рамка и 
доброто функциониране на вътрешния 
пазар. В този контекст, Комисията 

(81) Комисията следва да преразгледа 
ефективността на настоящия регламент 
с оглед на неговите цели и принос за 
прилагането на регулаторната рамка и 
доброто функциониране на вътрешния 
пазар. В този контекст, Комисията 
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следва да разгледа влиянието върху 
конкурентното положение на 
доставчиците на мобилни съобщителни 
услуги с различна големина и от 
различни части от Съюза, развитието, 
тенденциите и степента на прозрачност 
на цените на дребно и на едро и тяхната 
връзка с действителните разходи, 
степента, до която направените в 
оценката на въздействието 
предположения към настоящия 
регламент са се потвърдили, и разходите 
на операторите за привеждане в 
съответствие, както и влиянието върху 
инвестициите. Комисията следва да 
разглежда също наличието и качеството 
на услугите, които представляват 
алтернатива на роуминга (като достъп 
чрез WiFi ), по-специално с оглед на 
технологичното развитие.

следва да разгледа влиянието върху 
конкурентното положение на 
доставчиците на мобилни съобщителни 
услуги с различна големина и от 
различни части от Съюза, развитието, 
тенденциите и степента на прозрачност 
на цените на дребно и на едро и тяхната 
връзка с действителните разходи, 
степента, до която направените в 
оценката на въздействието 
предположения към настоящия 
регламент са се потвърдили, и разходите 
на операторите за привеждане в 
съответствие, както и влиянието върху 
инвестициите. С оглед на 
технологичното развитие, Комисията 
следва да разглежда също наличието и 
качеството на услугите, които 
представляват алтернатива на роуминга 
(като например достъп чрез WiFi или 
чрез маршрутизация на данните чрез 
местна мрежа).

Or. en

Изменение 94
Christian Engström, Emilie Turunen

Предложение за регламент
Съображение 81а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(81а) Преразглеждането на 
настоящия регламент следва да има 
за цел да изгради още по-интегриран 
пазар за далекосъобщителните услуги 
в Европа и да подобри 
възможностите на операторите да 
предоставят далекосъобщителни 
услуги, а клиентите да ги ползват, 
отстранявайки по този начин 
оставащите препятствия. За да 
допълни правилата за роуминг достъп
на едро, Комисията и ОЕРЕС следва 
да предприемат необходимите мерки 
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за по-нататъшно хармонизиране на 
националните разпоредби относно 
телекомуникациите, подобрение на 
условията за влизане на пазара на 
операторите във всички държави-
членки, както и хармонизиране на 
таксите за терминиране в рамките 
на Съюза. С цел да съдействат за 
изграждането на единен, 
действително без граници, пазар на 
далекосъобщителните услуги, 
Комисията и ОЕРЕС следва да внесат 
предложение за нови правила за 
достъп до новите 4G/LTE мрежи, за 
да могат мобилните устройства да се 
свързват с мрежите за достъп на 
всички оператори, които могат да 
осигурят договореното ниво на 
сигнал. В случай че обвързаният с 
договор доставчик на услуги не е в 
състояние да го осигури, клиентът не 
бива да заплаща по-висока цена за 
това, че е ползвал мрежата на друг 
оператор. За да допълни настоящия 
регламент, Комисията следва да 
представи подобно законодателно 
предложение за цените на 
трансграничните телефонни 
разговори и SMS съобщения, 
осъществени между държавите-
членки, които не попадат в 
приложното поле на настоящия 
регламент.  Чрез сключването на 
двустранни и многостранни 
споразумения, Комисията следва също 
така активно да се стреми към 
разширяване на прилагането на 
правилата, формулирани в 
настоящия регламент, така че да 
обхванат други държави, намиращи се 
извън Съюза, особено съседните нему 
и страните кандидатки.

Or. en
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Изменение 95
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Sylvana Rapti, Catherine 
Stihler

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С настоящия регламент се въвежда общ 
подход, за да се гарантира, че при 
пътуване в рамките на Съюза 
ползвателите на обществени мобилни 
съобщителни мрежи не заплащат 
прекомерни цени за роуминг услуги в 
Съюза в сравнение с конкурентните 
национални цени, когато осъществяват 
или приемат повиквания, когато 
изпращат и получават SMS съобщения и 
когато използват съобщителни услуги за 
предаване на данни с пакетна 
комутация, като по този начин се 
допринася за доброто функциониране 
на вътрешния пазар и същевременно 
се постига висока степен на защита 
на потребителите, като се 
насърчават конкуренцията и 
прозрачността на пазара, и се 
предоставят както стимули за 
иновации, така и възможности за 
избор на потребителите.

С настоящия регламент се въвежда общ 
подход, за да се изгради действително 
единен пазар в областта на 
мобилните комуникации. Първата 
стъпка е въвеждането на преходен 
период, за да се гарантира, че при 
пътуване в рамките на съюза 
ползвателите на обществени мобилни 
съобщителни мрежи не заплащат 
прекомерни цени за роуминг услуги в 
Съюза в сравнение с конкурентните 
национални цени, когато осъществяват 
или приемат повиквания, когато 
изпращат и получават SMS съобщения и 
когато използват съобщителни услуги за 
предаване на данни с пакетна 
комутация. Втората стъпка е 
въвеждането на необходимите мерки, 
които ще позволят премахването на 
концепцията за роуминг в целия Съюз 
и ще гарантират идентични цени в 
рамките на Съюза.

Or. en

Изменение 96
Anna Hedh

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С настоящия регламент се въвежда общ 
подход, за да се гарантира, че при 
пътуване в рамките на Съюза 
ползвателите на обществени мобилни 

С настоящия регламент се въвежда общ 
подход, за да се изгради действително 
единен пазар в областта на 
мобилните комуникации. Първата 



AM\888019BG.doc 55/200 PE478.641v01-00

BG

съобщителни мрежи не заплащат 
прекомерни цени за роуминг услуги в 
Съюза в сравнение с конкурентните 
национални цени, когато осъществяват 
или приемат повиквания, когато 
изпращат и получават SMS съобщения и 
когато използват съобщителни услуги за 
предаване на данни с пакетна 
комутация, като по този начин се 
допринася за доброто функциониране 
на вътрешния пазар и същевременно 
се постига висока степен на защита 
на потребителите, като се 
насърчават конкуренцията и 
прозрачността на пазара, и се 
предоставят както стимули за 
иновации, така и възможности за 
избор на потребителите.

стъпка е въвеждането на преходен 
период, за да се гарантира, че при 
пътуване в рамките на съюза 
ползвателите на обществени мобилни 
съобщителни мрежи не заплащат 
прекомерни цени за роуминг услуги в 
Съюза в сравнение с конкурентните 
национални цени, когато осъществяват 
или приемат повиквания, когато 
изпращат и получават SMS съобщения и 
когато използват съобщителни услуги за 
предаване на данни с пакетна 
комутация. Втората стъпка е 
въвеждането на необходимите мерки 
от техническо и структурно 
естество, които ще позволят 
премахването на концепцията за 
роуминг в целия Съюз и ще 
гарантират идентични цени в 
рамките на Съюза.

Or. en

Изменение 97
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В него се установяват правила, за да 
се гарантира продажбата на роуминг 
услуги отделно от националните 
мобилни съобщителни услуги, и 
условията за достъп на едро до 
обществени мобилни телефонни 
мрежи с цел предоставяне на роуминг 
услуги. В него също така се установяват 
преходни правила за цените, които 
мобилните оператори могат да 
определят за предоставянето в целия 
Съюз на услуги за гласови повиквания и 
за SMS съобщения при роуминг, които 
се генерират или терминират в рамките 
на Съюза, и за съобщителни услуги за 

Целта му е да осъществи поетапно 
понижаване на горните граници на 
тарифите с цел изравняване на 
националните цени и цените при 
роуминг на телефонните разговори, 
SMS съобщенията и предаването на 
данни  през 2015 г., съгласно 
Европейската програма в сферата на 
цифровите технологии. В него също 
така се установяват преходни правила за 
цените, които мобилните оператори 
могат да определят за предоставянето в 
целия Съюз на услуги за гласови 
повиквания и за SMS съобщения при 
роуминг, които се генерират или 
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предаване на данни с пакетна комутация 
от клиентите, използващи услугата 
роуминг, в мобилна съобщителна мрежа 
на друга държава-членка. Той се отнася 
както за цените на едро, използвани 
между мрежовите оператори, така и за 
цените на дребно, използвани от 
местните доставчици.

терминират в рамките на Съюза, и за 
съобщителни услуги за предаване на 
данни с пакетна комутация от 
клиентите, използващи услугата 
роуминг, в мобилна съобщителна мрежа 
на друга държава-членка. Той се отнася 
както за цените на едро, използвани 
между мрежовите оператори, така и за 
цените на дребно, използвани от 
местните доставчици.

Or. nl

Изменение 98
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В него се установяват правила, за да 
се гарантира продажбата на роуминг 
услуги отделно от националните 
мобилни съобщителни услуги, и 
условията за достъп на едро до 
обществени мобилни телефонни 
мрежи с цел предоставяне на роуминг 
услуги. В него също така се 
установяват преходни правила за 
цените, които мобилните оператори 
могат да определят за предоставянето в 
целия Съюз на услуги за гласови 
повиквания и за SMS съобщения при 
роуминг, които се генерират или 
терминират в рамките на Съюза, и за 
съобщителни услуги за предаване на 
данни с пакетна комутация от 
клиентите, използващи услугата 
роуминг, в мобилна съобщителна мрежа 
на друга държава-членка. Той се отнася 
както за цените на едро, използвани 
между мрежовите оператори, така и за 
цените на дребно, използвани от
местните доставчици.

В него се установяват преходни правила 
за цените, които мобилните оператори 
могат да определят за предоставянето в 
целия Съюз на услуги за гласови 
повиквания и за SMS съобщения при 
роуминг, които се генерират или 
терминират в рамките на Съюза, и за 
съобщителни услуги за предаване на 
данни с пакетна комутация от 
клиентите, използващи услугата 
роуминг, в мобилна съобщителна мрежа 
на друга държава-членка. Той се отнася 
както за цените на едро, използвани 
между мрежовите оператори, така и за 
цените на дребно, използвани от 
местните доставчици.
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Or. en

Изменение 99
Anna Hedh

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Отделната продажба на роуминг 
услуги и национални мобилни 
съобщителни услуги е временна и 
междинна мярка за засилване на 
конкуренцията с цел намаляване на 
цените за роуминг за потребителите, 
за да се изгради общ европейски пазар 
на мобилни услуги без разлика между 
националните тарифи и тарифите за 
роуминг.

Or. en

Изменение 100
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В настоящия регламент се 
установяват и правила за увеличаване на 
прозрачността на цените и за 
подобряване на предоставянето на 
информация на ползвателите за цените 
на роуминг услугите в Съюза.

2. В настоящия регламент се 
установяват и правила за увеличаване на 
прозрачността на цените и за 
подобряване на предоставянето на 
информация на ползвателите за цените 
на роуминг услугите във и извън 
рамките на Съюза.

Or. en
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Изменение 101
Anna Hedh

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В настоящия регламент се 
установяват и правила за увеличаване на 
прозрачността на цените и за 
подобряване на предоставянето на 
информация на ползвателите за цените 
на роуминг услугите в Съюза.

2. В настоящия регламент се 
установяват и правила за увеличаване на 
прозрачността на цените и за 
подобряване на предоставянето на 
информация на ползвателите за цените 
на роуминг услугите, както в Съюза,
така и извън неговите рамки.

Or. en

Изменение 102
Małgorzata Handzlik

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ценовите граници, установени в 
настоящия регламент, са посочени в 
евро. Когато цените, уредени в членове 
6, 7, 8, 9, 11 и 12 са изразени в други 
валути, първоначалните граници 
съгласно тези членове се определят в 
тези валути чрез прилагане на 
референтните обменни курсове, 
публикувани на 30 май 2012 г. от 
Европейската централна банка в 
Официален вестник на Европейския 
съюз.

Ценовите граници, установени в 
настоящия регламент, са посочени в 
евро. Когато цените, уредени в членове 
6, 7, 8, 9, 11 и 12 са изразени в други 
валути, първоначалните граници 
съгласно тези членове се определят в 
тези валути чрез прилагане на 
референтните обменни курсове, 
публикувани на 30 май 2012 г. от 
Европейската централна банка в 
Официален вестник на Европейския 
съюз, или чрез прилагане на средната 
стойност на референтните обменни 
курсове, публикувани на 30 май 2012 г.
от Европейската централна банка в 
Официален вестник на Европейския 
съюз шест месеца преди влизането в 
сила на настоящия регламент, в 
зависимост от това кои 
първоначални граници на цените са 
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по-ниски след конвертирането във 
валути, различни от еврото.

Or. pl

Обосновка

Целта на тази промяна е да се намали рискът от възникване на ситуация, в която 
въпреки понижаването на цените въз основа на приетите изменения на регламента, в 
резултат на промени в обменния курс няма понижаване на цените в страните, които 
не използват еврото. Предложението не премахва този риск, а само предоставя 
алтернативен метод за конвертиране от евро в други валути.

Изменение 103
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) „Евротарифа“ означава всяка тарифа, 
която не превишава максималната цена 
по член 7, която местният доставчик 
може да вземе за предоставянето на 
регулирани роуминг повиквания 
съгласно този член;

а) „Евротарифа“ означава всяка тарифа, 
която не превишава максималната цена 
по член 7, която местният доставчик 
може да вземе за предоставянето на 
регулирани роуминг повиквания 
съгласно този член, и която през 2015 
г. ще бъде еднаква с тарифата за 
разговори на местния пазар;

Or. nl

Изменение 104
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) „местен доставчик“ означава 
предприятие, което предоставя на 
клиент роуминг услуги в целия Съюз 
или чрез своя собствена мрежа, или като 

б) „местен доставчик“ означава 
предприятие, което предоставя на 
клиент роуминг услуги в целия Съюз 
чрез своя собствена мрежа или като 
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оператор на виртуална мобилна 
мрежа, или като препродавач;

препродавач;

Or. en

Изменение 105
Damien Abad

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) „местен доставчик“ означава 
предприятие, което предоставя на 
клиент роуминг услуги в рамките на 
Съюза, или чрез своя собствена мрежа, 
или като оператор на виртуална 
мобилна мрежа, или като препродавач 
на мобилни съобщителни услуги;

б) „местен доставчик“ означава 
оператор, който предоставя на клиент 
роуминг услуги в рамките на Съюза, 
или чрез своя собствена мрежа, или като 
оператор на виртуална мобилна мрежа, 
или като препродавач на мобилни 
съобщителни услуги; това определение 
включва всеки друг доставчик на 
роуминг услуги;

Or. fr

Обосновка

Tout fournisseur d’origine devrait être déclaré en tant qu’opérateur, tel que défini par le 
paquet ‘communications électroniques’, directives cadre et autorisation, afin de garantir que 
les mêmes obligations et mêmes droits s’appliquent à tout acteur qui fournit des services de 
communications électroniques en itinérance aux utilisateurs finaux. Ce changement au 
règlement est justifié par le fait que de nouveaux acteurs vont rentrer sur ce marché en raison 
de la nouvelle obligation de découplage.Il est en outre nécessaire de clarifier que les autres 
fournisseurs de services d’itinérance constituent une sous catégorie des fournisseurs 
d’origine, l’article 2 m) n’étant pas tout à fait clair à cet égard. Certaines dispositions du 
règlement seraient autrement incohérentes ou confuses (par exemple: les obligations 
tarifaires ne mentionnent que le « fournisseur d’origine »). Il convient de s’assurer que tous 
les acteurs sont soumis aux mêmes règles.

Изменение 106
Christel Schaldemose
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Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква к)

Текст, предложен от Комисията Изменение

к) „регулирана услуга за роуминг на 
данни“ означава роуминг услуга, която 
позволява използването на съобщения 
за предаване на данни с пакетна 
комутация от клиент, използващ 
услугата роуминг, чрез неговия мобилен 
телефон или друго мобилно устройство, 
когато е свързан с посетена мрежа.
Регулираната услуга за роуминг на 
данни не включва преноса или 
получаването на регулирани повиквания 
или SMS съобщения при роуминг, но 
включва преноса и получаването на
ММS съобщения;

к) „регулирана услуга за роуминг на 
данни“ означава роуминг услуга, която 
позволява използването на съобщения 
за предаване на данни с пакетна 
комутация от клиент, използващ 
услугата роуминг, чрез неговия мобилен 
телефон или друго мобилно устройство, 
когато е свързан с посетена мрежа.
Регулираната услуга за роуминг на 
данни не включва преноса или 
получаването на регулирани повиквания 
или SMS съобщения при роуминг, нито 
преноса и получаването на ММS 
съобщения;

Or. en

Обосновка

MMS съобщенията на дребно се таксуват на бройка (както SMS), а не спрямо размера 
им. Следователно MMS съобщенията следва да останат извън обхвата на роуминга на 
данни.

Изменение 107
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква к)

Текст, предложен от Комисията Изменение

к) „регулирана услуга за роуминг на 
данни“ означава роуминг услуга, която 
позволява използването на съобщения 
за предаване на данни с пакетна 
комутация от клиент, използващ 
услугата роуминг, чрез неговия мобилен 
телефон или друго мобилно устройство, 
когато е свързан с посетена мрежа.
Регулираната услуга за роуминг на 
данни не включва преноса или 

к) „регулирана услуга за роуминг на 
данни“ означава роуминг услуга, която 
позволява използването на съобщения 
за предаване на данни с пакетна 
комутация от клиент, използващ 
услугата роуминг, чрез неговия мобилен 
телефон или друго мобилно устройство, 
когато е свързан с посетена мрежа.
Регулираната услуга за роуминг на 
данни не включва преноса или 
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получаването на регулирани повиквания 
или SMS съобщения при роуминг, но 
включва преноса и получаването на 
ММS съобщения;

получаването на регулирани повиквания 
и SMS съобщения при роуминг или
ММS съобщения;

Or. en

Обосновка

MMS съобщенията обикновено се таксуват на бройка, тоест не на база генериран 
трафик на данни. Следователно те се третират по сходен със SMS съобщенията 
начин, което предполага изключването им от дефиницията що е роуминг на данни.

Изменение 108
Amalia Sartori, Lara Comi

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква к)

Текст, предложен от Комисията Изменение

к) „регулирана услуга за роуминг на 
данни“ означава роуминг услуга, която 
позволява използването на съобщения 
за предаване на данни с пакетна 
комутация от клиент, използващ 
услугата роуминг, чрез неговия мобилен 
телефон или друго мобилно устройство, 
когато е свързан с посетена мрежа.
Регулираната услуга за роуминг на 
данни не включва преноса или 
получаването на регулирани повиквания 
или SMS съобщения при роуминг, но 
включва преноса и получаването на
ММS съобщения;

к) „регулирана услуга за роуминг на 
данни“ означава роуминг услуга, която 
позволява използването на съобщения 
за предаване на данни с пакетна 
комутация от клиент, използващ 
услугата роуминг, чрез неговия мобилен 
телефон или друго мобилно устройство, 
когато е свързан с посетена мрежа.
Регулираната услуга за роуминг на 
данни не включва преноса или 
получаването на регулирани повиквания 
или SMS съобщения при роуминг, 
преноса и получаването на ММS 
съобщения, както и преноса на данни 
от вида (М2М) „машина до машина“.

Or. en

Обосновка

ММS съобщенията следва да бъдат изключени от определението на регулирани услуги 
за роуминг, както това е направено за SMS съобщенията, като се отчете че не могат 
да се сравняват с другите услуги за данни. Преносът на данни от вида „машина до 
машина“ следва да се изключи от определението на регулирана услуга за роуминг на 
данни, тъй като е различна услуга: а)Той не е пряко насочен към масовия 
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потребителски пазар (а целта на регулирането на роуминга е да защити масовия 
потребителски пазар от прекомерно високи цени), обикновено представлява 
интегрирана услуга, изискваща специална за случая разработка на операторите на 
мобилни мрежи, която се продава на бизнес или топ клиенти (дружества).

Изменение 109
Damien Abad

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква к)

Текст, предложен от Комисията Изменение

к) „регулирана услуга за роуминг на 
данни“ означава роуминг услуга, която 
позволява използването на съобщения 
за предаване на данни с пакетна 
комутация от клиент, използващ 
услугата роуминг, чрез неговия мобилен 
телефон или друго мобилно устройство, 
когато е свързан с посетена мрежа.
Регулираната услуга за роуминг на 
данни не включва преноса или 
получаването на регулирани повиквания 
или SMS съобщения при роуминг, но 
включва преноса и получаването на 
ММS съобщения;

к) „регулирана услуга за роуминг на 
данни“ означава роуминг услуга, която 
позволява използването на съобщения 
за предаване на данни с пакетна 
комутация от клиент, използващ 
услугата роуминг, чрез неговия мобилен 
телефон или друго мобилно устройство, 
когато е свързан с посетена мрежа.
Регулирана услуга за роуминг на данни 
не включва преноса или получаването 
на регулирани роуминг повиквания или 
SMS при роуминг, или услуги от вида 
„машина-към-машина“, или MMS 
съобщения;

Or. fr

Обосновка

Предложеният регламент за пренос на данни в роуминг не се отнася за конкретен 
трафик, като например услуги от вида "машина-към-машина," където няма краен 
потребител в правния смисъл на думата. Следователно той нито е подходяща, нито е 
приложим за налагане на задължение за изпълнение на превантивни механизми за този 
вид пренос (вж. също доклада на ОЕРЕС от август 2011 г., стр. 32). Що се отнася до 
MMS съобщенията, не е възможно към тях да се прилагат тези превантивни 
механизми, тъй като, за разлика от данните, те обикновено не са таксуват на база 
обема на трафика. Ето защо би било оправдано те да бъдат изключени от механизма 
за отделяне на преноса на данни (виж също доклада на ОЕРЕС от август 2011 г., стр. 
33). Същите аргументи са валидни по отношение на регулирането на цените.
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Изменение 110
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква м)

Текст, предложен от Комисията Изменение

м) „алтернативен доставчик на 
роуминг услуги“ означава местен 
доставчик, различен от оператора, 
предоставящ национални мобилни 
съобщителни услуги, който 
предоставя на клиент, ползващ 
роуминг, роуминг услуги , или чрез своя 
собствена мрежа, или като оператор 
на виртуална мобилна мрежа, или 
като препродавач;

заличава се

Or. en

Изменение 111
Amalia Sartori, Lara Comi

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква м)

Текст, предложен от Комисията Изменение

м) „алтернативен доставчик на роуминг 
услуги“ означава местен доставчик, 
различен от оператора, предоставящ 
национални мобилни съобщителни 
услуги, който предоставя на клиент, 
ползващ роуминг, роуминг услуги , или 
чрез своя собствена мрежа, или като 
оператор на виртуална мобилна мрежа, 
или като препродавач;

м) „алтернативен доставчик на роуминг 
услуги“ означава доставчик, различен от 
оператора, предоставящ национални 
мобилни съобщителни услуги, който 
предоставя на клиент, ползващ роуминг, 
роуминг услуги или чрез своя собствена 
мрежа, или като оператор на виртуална 
мобилна мрежа, или като препродавач;

Or. en

Обосновка

Както бе заявено от ОЕРЕС, формулировката на регламента следва да бъде 
достатъчно гъвкава, за да допуска индивидуален избор на решение от набор от 
варианти, без да изключва която и да е възможност. Както бе заявено в регламента, 
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ролята на ОЕРЕС е да дефинира най-доброто приложимо решение.

Изменение 112
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler, Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква н)

Текст, предложен от Комисията Изменение

н) „роуминг достъп на едро“ означава 
предоставянето на съоръжения и/или 
услуги на друго предприятие, при 
определени условия, с цел предоставяне 
на роуминг услуги на крайни клиенти;

н) „роуминг достъп на едро“ означава 
предоставянето на съоръжения и/или 
услуги на друго предприятие, на 
недискриминационна основа, при 
определени условия, с цел предоставяне 
на роуминг услуги на крайни клиенти;

Or. en

Изменение 113
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква о)

Текст, предложен от Комисията Изменение

о) „роуминг профил на Европейския 
съюз (ЕС)“ означава предварително 
конфигуриран профил за 
предоставянето на отделни роуминг 
услуги, който се предоставя в 
допълнение към профил за 
предоставяне на национални мобилни 
услуги върху същата SIM карта.

заличава се

Or. en

Обосновка

В регламента следва да запази неутралната позиция по отношение на технологиите, 
за да се избегне евентуално положение, при което на етап прилагане 
законодателството се оказва вече остаряло .
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Изменение 114
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква о)

Текст, предложен от Комисията Изменение

о) „роуминг профил на Европейския 
съюз (ЕС)“ означава предварително 
конфигуриран профил за 
предоставянето на отделни роуминг 
услуги, който се предоставя в 
допълнение към профил за 
предоставяне на национални мобилни 
услуги върху същата SIM карта.

заличава се

Or. en

Обосновка

В регламента следва да се запази неутралната позиция по отношение на техническите 
решения на структурните мерки и да се оставят указанията за неговото изпълнение на 
Комисията и ОЕРЕС с прякото съдействие на сектора. Предварително конфигуриран 
роуминг профил на ЕС  негласно би предлагал  техническо решение
.

Изменение 115
Lara Comi

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква о)

Текст, предложен от Комисията Изменение

о) „роуминг профил на Европейския 
съюз (ЕС)“ означава предварително 
конфигуриран профил за 
предоставянето на отделни роуминг 
услуги, който се предоставя в 
допълнение към профил за предоставяне 
на национални мобилни услуги върху 
същата SIM карта.

заличава се
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Or. it

Обосновка

Настоящият параграф следва да се заличи с цел да се премахне позоваването на 
допълнителен профил. Операторите следва да могат да предоставят своите роуминг 
услуги в рамките на един и същ профил.

Изменение 116
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Операторите на мобилни мрежи 
изпълняват всички разумни искания за 
роуминг достъп на едро, включително 
тези от оператори на мобилни 
виртуални мрежи и препродавачи.
Правилата за регулирани цени на едро 
на роуминг, формулирани в членове 6, 8 
и 11, се прилагат за предоставянето на 
роуминг достъп на едро.

1. Операторите на мобилни мрежи 
изпълняват всички разумни искания за 
роуминг достъп на едро, включително 
тези от препродавачи. Правилата за 
регулирани цени на едро на роуминг, 
формулирани в членове 6, 8 и 11, се 
прилагат за предоставянето на роуминг 
достъп на едро.

Or. en

Изменение 117
Amalia Sartori, Lara Comi

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Операторите на мобилни мрежи 
изпълняват всички разумни искания за 
роуминг достъп на едро, включително 
тези от оператори на мобилни 
виртуални мрежи и препродавачи.
Правилата за регулирани цени на едро 
на роуминг, формулирани в членове 6, 8 
и 11, се прилагат за предоставянето на 
роуминг достъп на едро.

1. Операторите на мобилни мрежи 
изпълняват всички разумни искания за 
роуминг достъп на едро, включително 
тези от оператори на мобилни 
виртуални мрежи и препродавачи.
Искането за роуминг достъп на едро 
остава пропорционално и адаптирано 
спрямо страната, искаща достъп.
Правилата за регулирани цени на едро 
на роуминг, формулирани в членове 6, 8 
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и 11, се прилагат за предоставянето на 
роуминг достъп на едро. Тези правила 
не засягат възстановяването на други 
разходи, свързани с предоставянето 
на роуминг достъп на едро от 
операторите на мобилни мрежи.

Or. en

Обосновка

Правото за достът не може да бъде еднакво за оператор на виртуална мобилна 
мрежа и за препродавач. Другите разходи, свързани с доставянето на такъв достъп, 
следва да бъдат възстановени от оператора на мобилната мрежа.

Изменение 118
Amalia Sartori, Lara Comi

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Роуминг достъпът на едро обхваща 
достъпа до всички мрежови елементи и 
свързани с тях съоръжения, съответни 
услуги, софтуер и информационни 
системи, необходими за предоставянето 
на роуминг услуги на клиентите.

2. Роуминг достъпът на едро обхваща, 
при условие че пропорционалността е 
гарантирана, достъпа до всички 
мрежови елементи и свързани с тях 
съоръжения, съответни услуги, софтуер 
и информационни системи, необходими 
за предоставянето на роуминг услуги на 
клиентите. Разходите, свързани с 
допълнителните услуги, които 
излизат извън основния роуминг 
достъп на едро, например разходите 
за фактуриране или услугите, 
свързани с обслужването на 
клиентите, следва да бъдат 
възстановени.

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се гарантира, че не всяко лице, искащо достъп, ще може да изисква 
достъп до всеки вид  услуги. Препродавачите без собствени механизми за 
фактуриране могат да поискат от местните мрежови доставчици да осигурят 
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система за фактуриране, допълнително към чистия достъп на едро на регулирани 
цени. Разходите на местните доставчици на мрежови услуги следва да бъдат 
възстановени за такива допълнителни услуги.

Изменение 119
Amalia Sartori, Lara Comi

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Искания за роуминг достъп на едро се 
изпълняват в срок от два месеца от 
получаването на искането от мрежовия 
оператор.

3. Искания за роуминг достъп на едро се 
изпълняват в рамките на шест месеца 
от получаването на искането от 
мрежовия оператор.

Or. en

Обосновка

Периодът от два месеца, предоставян от предложението на Комисията за 
изпълнение на искане за получаване на роуминг достъп на едро, е твърде ограничаващ, 
тъй като може да съществуват технически проблеми, които да предотвратят 
навременното изпълнение, без това да е по вина на операторите.

Изменение 120
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Предложение за регламент
Член 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 4 заличава се
Отделна продажба на роуминг услуги
1. Местните доставчици позволяват 
на своите клиенти достъп до роуминг 
услуги за гласови повиквания, SMS и 
пренос на данни от всеки 
взаимосвързан алтернативен 
доставчик на роуминг услуги.
2. С действие от 1 юли 2014 г., 
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местните доставчици информират 
всички свои клиенти, ползващи 
роуминг, за възможността да се 
откажат от техните съществуващи 
роуминг услуги и да изберат роуминг 
услуги от алтернативен доставчик на 
такива. На клиентите, ползващи 
роуминг, се дава срок от два месеца, в 
който да съобщят избора си на своя
местен доставчик. Клиентите, 
ползващи роуминг, които не са 
изразили своя избор в посочения срок, 
имат право да изберат алтернативен 
доставчик на роуминг услуги по всяко 
време, в съответствие с параграфи 3 
и 4.
3. Изборът от клиента на 
алтернативен доставчик на роуминг 
услуги не предполага какъвто и да е 
свързан абонамент или други 
фиксирани или периодични такси от 
местния доставчик и е възможен с 
всеки тарифен план на дребно.
4. Преминаването към или от 
алтернативен доставчик на роуминг 
услуги трябва да е безплатно, да не е
обвързано с условия или ограничения, 
свързани с елементи на абонамента, 
различни от роуминга, и да се 
извършва в срок от пет работни дни с 
изключение на клиенти, ползващи 
роуминг, които са се абонирали за 
национален пакет от услуги, 
включващ цени за роуминг, различни 
от Евротарифата, Евро-SMS 
тарифата или Евротарифата за 
данни — за тях местният доставчик 
може да отложи преминаването от 
стария към новия абонамент, 
отнасящ се до роуминг услуги, за 
определен период, не по-дълъг от три 
месеца.
5. По време на изготвянето или 
подновяването на договор за мобилни 
комуникационни услуги, местните 
доставчици предоставят на всеки 
клиент поотделно, пълна 
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информация относно възможността 
за избор на алтернативен доставчик 
на роуминг услуги и улесняват 
сключването на договор с такъв 
алтернативен доставчик. Клиенти, 
сключили договор с местния 
доставчик за роуминг услуги, изрично 
потвърждават, че са били 
информирани за тази възможност.
Доставчиците на мобилни 
комуникационни услуги не  трябва да 
пречат на търговци на дребно,
служещи като техни места за 
продажба, да предлагат договори за 
отделни роуминг услуги с 
алтернативни доставчици на роуминг 
услуги.
6. Местният доставчик или 
операторът на посетена мрежа няма 
право да променя техническите 
характеристики на роуминг услугите, 
предоставяни от алтернативен 
доставчик на роуминг услуги, по 
начин, който ги прави различни от 
техническите характеристики, 
включително параметрите за 
качество, на роуминг услугите, 
предоставяни от оператора, 
предоставящ национални мобилни 
съобщителни услуги.

Or. en

Изменение 121
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. С действие от 1 юли 2014 г., 
местните доставчици информират 
всички свои клиенти, ползващи 
роуминг, за възможността да се 

заличава се
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откажат от техните съществуващи 
роуминг услуги и да изберат роуминг 
услуги от алтернативен доставчик на 
такива. На клиентите, ползващи 
роуминг, се дава срок от два месеца, в 
който да съобщят избора си на своя 
местен доставчик. Клиентите, 
ползващи роуминг, които не са 
изразили своя избор в посочения срок, 
имат право да изберат алтернативен 
доставчик на роуминг услуги по всяко 
време, в съответствие с параграфи 3 
и 4.

Or. nl

Изменение 122
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anna Maria Corazza Bildt, Hans-Peter Mayer, 
Eija-Riitta Korhola

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. С действие от 1 юли 2014 г., местните 
доставчици информират всички свои 
клиенти, ползващи роуминг, за 
възможността да се откажат от техните 
съществуващи роуминг услуги и да 
изберат роуминг услуги от алтернативен 
доставчик на такива. На клиентите, 
ползващи роуминг, се дава срок от два 
месеца, в който да съобщят избора си на 
своя местен доставчик. Клиентите, 
ползващи роуминг, които не са изразили 
своя избор в посочения срок, имат право 
да изберат алтернативен доставчик на 
роуминг услуги по всяко време, в 
съответствие с параграфи 3 и 4.

2. С действие от 1 март 2014 г., 
местните доставчици информират в 
срок от четири месеца от тази дата 
всички свои клиенти, ползващи 
роуминг, за възможността да се откажат 
от техните съществуващи роуминг 
услуги и да изберат роуминг услуги от 
алтернативен доставчик на такива. На 
клиентите, ползващи роуминг, се дава 
срок от два месеца, в който да съобщят 
избора си на своя местен доставчик.
Клиентите, ползващи роуминг, които не 
са изразили своя избор в посочения 
срок, имат право да изберат 
алтернативен доставчик на роуминг 
услуги по всяко време, в съответствие с 
параграфи 3 и 4.

Or. en
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Обосновка

Тази промяна ще даде възможност да се видят резултатите на пазара още преди 
летния ваканционен период.

Изменение 123
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. С действие от 1 юли 2014 г., 
местните доставчици информират 
всички свои клиенти, ползващи 
роуминг, за възможността да се откажат 
от техните съществуващи роуминг 
услуги и да изберат роуминг услуги от 
алтернативен доставчик на такива. На 
клиентите, ползващи роуминг, се дава 
срок от два месеца, в който да 
съобщят избора си на своя местен 
доставчик. Клиентите, ползващи 
роуминг, които не са изразили своя 
избор в посочения срок, имат право да 
изберат алтернативен доставчик на 
роуминг услуги по всяко време, в 
съответствие с параграфи 3 и 4.

2. С действие от 1 юни 2014 г., 
клиентите, ползващи роуминг, имат 
право да се откажат от техните 
съществуващи роуминг услуги и да 
изберат роуминг услуги от алтернативен 
доставчик на такива по всяко време, в 
съответствие с параграфи 3 и 4.
Местните доставчици информират 
всички свои съществуващи клиенти, 
ползващи роуминг, за това тяхно 
право преди 1 юни 2014 г.

Or. en

Обосновка

Изменението цели да подчертае, че клиентът има изрично право да смени своя 
доставчик на роуминг услуги, което следва да бъде най-важният пункт от настоящия 
параграф. Следователно задължението на доставчиците да информират клиентите 
произтича от този факт. За по-бърз ефект от структурната мярка, същата следва 
да се задейства преди летния почивен сезон през 2014 г. Съществуващите клиенти 
следва да бъдат информирани предварително за промените.

Изменение 124
Cornelis de Jong
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Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Изборът от клиента на 
алтернативен доставчик на роуминг 
услуги не се обвързва от местния 
доставчик със специфичен абонамент 
или други фиксирани или периодични 
такси и трябва да е възможен с всеки 
тарифен план на дребно.

заличава се

Or. nl

Изменение 125
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Преминаването към или от 
алтернативен доставчик на роуминг 
услуги трябва да е безплатно, да не е 
обвързано с условия или ограничения, 
свързани с елементи на абонамента, 
различни от роуминга, и да се 
извършва в срок от пет работни дни с 
изключение на клиенти, ползващи 
роуминг, които са се абонирали за 
национален пакет от услуги, 
включващ цени за роуминг, различни 
от Евротарифата, Евро-SMS 
тарифата или Евротарифата за 
данни — за тях местният доставчик 
може да отложи преминаването от 
стария към новия абонамент, 
отнасящ се до роуминг услуги, за 
определен период, не по-дълъг от три 
месеца.

заличава се

Or. nl
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Изменение 126
Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4.Преминаването към или от 
алтернативен доставчик на роуминг 
услуги трябва да е безплатно, да не е 
обвързано с условия или ограничения, 
свързани с елементи на абонамента, 
различни от роуминга, и да се извършва 
в срок от пет работни дни с 
изключение на клиенти, ползващи 
роуминг, които са се абонирали за 
национален пакет от услуги, включващ 
цени за роуминг, различни от 
Евротарифата, Евро-SMS тарифата или 
Евротарифата за данни — за тях 
местният доставчик може да отложи 
преминаването от стария към новия 
абонамент, отнасящ се до роуминг 
услуги, за определен период, не по-
дълъг от три месеца.

4. Преминаването към или от 
алтернативен доставчик на роуминг 
услуги трябва да е безплатно, да не е 
обвързано с условия или ограничения, 
свързани с елементи на абонамента, 
различни от роуминга, и да се извършва 
в срок от един работен ден с 
изключение на клиенти, ползващи 
роуминг, които са се абонирали за 
национален пакет от услуги, включващ 
цени за роуминг, различни от 
Евротарифата, Евро-SMS тарифата или 
Евротарифата за данни — за тях 
местният доставчик може да отложи 
преминаването от стария към новия 
абонамент, отнасящ се до роуминг 
услуги, за определен период, не по-
дълъг от три месеца.

Or. en

Обосновка

Не изглежда да съществуват достатъчни основания за предложения преходен период 
от пет дни при преминаване от един на друг доставчик на роуминг услуги.

Изменение 127
Christian Engström, Emilie Turunen

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Преминаването към или от 
алтернативен доставчик на роуминг 
услуги трябва да е безплатно, да не е 
обвързано с условия или ограничения, 

4. Преминаването към или от 
алтернативен доставчик на роуминг 
услуги трябва да е безплатно, да не е 
обвързано с условия или ограничения, 
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свързани с елементи на абонамента, 
различни от роуминга, и да се извършва 
в срок от пет работни дни с изключение 
на клиенти, ползващи роуминг, които са 
се абонирали за национален пакет от 
услуги, включващ цени за роуминг, 
различни от Евротарифата, Евро-SMS 
тарифата или Евротарифата за данни —
за тях местният доставчик може да 
отложи преминаването от стария към 
новия абонамент, отнасящ се до 
роуминг услуги, за определен период, 
не по-дълъг от три месеца.

свързани с елементи на абонамента, 
различни от роуминга, и да се извършва 
в срок от три работни дни с 
изключение на клиенти, ползващи 
роуминг, които са се абонирали за 
национален пакет от услуги, включващ 
цени за роуминг, различни от 
Евротарифата, Евро-SMS тарифата или 
Евротарифата за данни — за тях 
местният доставчик може да отложи 
преминаването от стария към новия 
абонамент, отнасящ се до роуминг 
услуги, за определен период, не по-
дълъг от два месеца.

Or. en

Изменение 128
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Преминаването към или от 
алтернативен доставчик на роуминг 
услуги трябва да е безплатно, да не е 
обвързано с условия или ограничения, 
свързани с елементи на абонамента, 
различни от роуминга, и да се извършва 
в срок от пет работни дни с изключение 
на клиенти, ползващи роуминг, които са 
се абонирали за национален пакет от 
услуги, включващ цени за роуминг, 
различни от Евротарифата, Евро-SMS 
тарифата или Евротарифата за данни —
за тях местният доставчик може да 
отложи преминаването от стария към 
новия абонамент, отнасящ се до 
роуминг услуги, за определен период, 
не по-дълъг от три месеца.

4. Всяко преминаване към или от 
алтернативен доставчик на роуминг 
услуги трябва да е безплатно, да не е 
обвързано с условия или ограничения, 
свързани с елементи на абонамента, 
различни от роуминга, и да се извършва 
в срок от два работни дни с изключение 
на клиенти, ползващи роуминг, които са 
се абонирали за национален пакет от 
услуги, включващ цени за роуминг, 
различни от Евротарифата, Евро-SMS 
тарифата или Евротарифата за данни —
за тях местният доставчик може да 
отложи преминаването от стария към 
новия абонамент, отнасящ се до 
роуминг услуги, за определен период, 
не по-дълъг от три месеца.

Or. en
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Обосновка

По-краткият период за преминаване от един към друг доставчик на роуминг услуги 
увеличава конкуренцията и е по-удобен за потребителите.

Изменение 129
George Lyon

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Преминаването към или от 
алтернативен доставчик на роуминг 
услуги трябва да е безплатно, да не е 
обвързано с условия или ограничения, 
свързани с елементи на абонамента, 
различни от роуминга, и да се извършва 
в срок от пет работни дни с 
изключение на клиенти, ползващи 
роуминг, които са се абонирали за 
национален пакет от услуги, включващ 
цени за роуминг, различни от 
Евротарифата, Евро-SMS тарифата или 
Евротарифата за данни — за тях 
местният доставчик може да отложи 
преминаването от стария към новия 
абонамент, отнасящ се до роуминг 
услуги, за определен период, не по-
дълъг от три месеца.

4. Преминаването към или от 
алтернативен доставчик на роуминг 
услуги или между алтернативни 
доставчици на роуминг услуги трябва 
да е безплатно, да не е обвързано с 
условия или ограничения, свързани с 
елементи на абонамента, различни от 
роуминга и да се извършва във
възможно най-кратък срок, който ще 
бъде определен в насоките на ОЕРЕС,
с изключение на клиенти, ползващи 
роуминг, които са се абонирали за 
национален пакет от услуги, включващ 
цени за роуминг, различни от 
Евротарифата, Евро-SMS тарифата или 
Евротарифата за данни — за тях 
местният доставчик може да отложи 
преминаването от стария към новия 
абонамент, отнасящ се до роуминг 
услуги, за определен период, не по-
дълъг от два месеца.

Or. en

Обосновка

По отношение на времето за преминаване към алтернативен доставчик на роуминг, 
ние предлагаме регламентът да посочва „възможно най-краткия срок“. Минималният 
период от време в такъв случай може да бъде определен в насоките на ОЕРЕС, които 
са най-подходящи за специфични технически критерии за изпълнение. Използването на 
тази формулировка съответства на използваната при описанието на преносимост на 
мобилните номера в директивата за универсалната услуга.
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Изменение 130
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Преминаването към или от 
алтернативен доставчик на роуминг 
услуги трябва да е безплатно, да не е 
обвързано с условия или ограничения, 
свързани с елементи на абонамента, 
различни от роуминга, и да се извършва 
в срок от пет работни дни с 
изключение на клиенти, ползващи 
роуминг, които са се абонирали за 
национален пакет от услуги, включващ 
цени за роуминг, различни от 
Евротарифата, Евро-SMS тарифата или 
Евротарифата за данни — за тях 
местният доставчик може да отложи 
преминаването от стария към новия 
абонамент, отнасящ се до роуминг 
услуги, за определен период, не по-
дълъг от три месеца.

4. Преминаването към или от 
алтернативен доставчик на роуминг 
услуги или между алтернативни 
доставчици на роуминг услуги трябва 
да е безплатно, да не е обвързано с 
условия или ограничения, свързани с 
елементи на абонамента, различни от 
роуминга и да се извършва във
възможно най-кратък срок , който ще
бъде определен в насоките на ОЕРЕС,
с изключение на клиенти, ползващи 
роуминг, които са се абонирали за 
национален пакет от услуги, включващ 
цени за роуминг, различни от 
Евротарифата, Евро-SMS тарифата или 
Евротарифата за данни — за тях 
местният доставчик може да отложи 
преминаването от стария към новия 
абонамент, отнасящ се до роуминг 
услуги, за определен период, не по-
дълъг от два месеца.

Or. en

Изменение 131
Morten Løkkegaard

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Преминаването към или от 
алтернативен доставчик на роуминг 
услуги трябва да е безплатно, да не е 
обвързано с условия или ограничения, 

4. Преминаване към или от 
алтернативен доставчик на роуминг 
услуги трябва да е безплатно, да не е 
обвързано с условия или ограничения, 
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свързани с елементи на абонамента, 
различни от роуминга, и да се извършва 
в срок от пет работни дни с 
изключение на клиенти, ползващи 
роуминг, които са се абонирали за 
национален пакет от услуги, включващ 
цени за роуминг, различни от 
Евротарифата, Евро-SMS тарифата или 
Евротарифата за данни — за тях 
местният доставчик може да отложи 
преминаването от стария към новия 
абонамент, отнасящ се до роуминг 
услуги, за определен период, не по-
дълъг от три месеца.

свързани с елементи на абонамента, 
различни от роуминга, и да се извършва 
в срок от един работен ден с 
изключение на клиенти, ползващи 
роуминг, които са се абонирали за 
национален пакет от услуги, включващ 
цени за роуминг, различни от 
Евротарифата, Евро-SMS тарифата или 
Евротарифата за данни — за тях 
местният доставчик може да отложи 
преминаването от стария към новия 
абонамент, отнасящ се до роуминг 
услуги, за определен период, не по-
дълъг от три месеца.

Or. en

Изменение 132
Робер Рошфор

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Преминаването към или от 
алтернативен доставчик на роуминг 
услуги трябва да е безплатно, да не е 
обвързано с условия или ограничения, 
свързани с елементи на абонамента, 
различни от роуминга; и се извършва в 
срок от пет работни дни с изключение 
на клиенти, ползващи роуминг, които са 
се абонирали за национален пакет от 
услуги, включващ цени за роуминг, 
различни от Евротарифата, Евро-SMS 
тарифата или Евротарифата за данни —
за тях местният доставчик може да 
отложи преминаването от стария към 
новия абонамент, отнасящ се до 
роуминг услуги, за определен период, 
но не по-дълъг от три месеца.

4. Преминаването към или от 
алтернативен доставчик на роуминг 
услуги трябва да е безплатно, да не е 
обвързано с условия или ограничения, 
свързани с елементи на абонамента, 
различни от роуминга; и се извършва в 
срок от пет работни дни с изключение 
на клиенти, ползващи роуминг, които са 
се абонирали за национален пакет от 
услуги, включващ цени за роуминг, 
различни от Евротарифата, Евро-SMS 
тарифата или Евротарифата за данни —
за тях местният доставчик може да 
отложи преминаването от стария към 
новия абонамент, отнасящ се до 
роуминг услуги, за определен период, 
но не по-дълъг от един месец, считано 
от датата, на която е направено 
искането.

Or. fr
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Обосновка

Срок от три месеца е прекалено дълъг и не изглежда подходящ за нуждите на 
потребителите, които ще  искат да изберат оператор, който им се струва най-
изгоден по отношение на тяхното потребление на роуминг услуги при пътуване в 
чужбина. Малка част от тях ще бъдат в състояние да предвидят тази промяна 
повече от три месеца предварително.

Изменение 133
Christian Engström, Emilie Turunen

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. По време на изготвянето или 
подновяването на договор за мобилни 
съобщителни услуги, местните 
доставчици трябва да предоставят 
поотделно на всички клиенти пълна 
информация относно възможността за 
избор на алтернативен доставчик на 
роуминг услуги и да улесняват 
сключването на договор с такъв 
алтернативен доставчик. Клиенти, 
сключили договор с местния доставчик 
за роуминг услуги, изрично 
потвърждават, че са били информирани 
за тази възможност. Доставчиците на 
мобилни съобщителни услуги не трябва 
да пречат на търговци на дребно, 
служещи като техни места на продажба, 
да предлагат договори за отделни 
роуминг услуги с алтернативни 
доставчици на роуминг услуги.

5. По време на изготвянето или 
подновяването на договор за мобилни 
съобщителни услуги, местните 
доставчици трябва да предоставят 
поотделно на всички клиенти  и на ясен 
и разбираем език пълна информация 
относно възможността за избор на 
алтернативен доставчик на роуминг 
услуги и да улесняват сключването на 
договор с такъв алтернативен 
доставчик. Клиенти, сключили договор 
с местния доставчик за роуминг услуги, 
изрично потвърждават, че са били 
информирани за тази възможност.
Доставчиците на мобилни съобщителни 
услуги не трябва да пречат на търговци 
на дребно, служещи като техни места на 
продажба, да предлагат договори за 
отделни роуминг услуги с алтернативни 
доставчици на роуминг услуги.

Or. en

Изменение 134
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5. По време на изготвянето или 
подновяването на договор за мобилни 
съобщителни услуги, местните 
доставчици трябва да предоставят 
поотделно на всички клиенти  пълна 
информация относно възможността за 
избор на алтернативен доставчик на 
роуминг услуги и улесняват 
сключването на договор с такъв 
алтернативен доставчик. Клиенти, 
сключили договор с местния доставчик 
за роуминг услуги, изрично 
потвърждават, че са били информирани 
за тази възможност. Доставчиците на 
мобилни съобщителни услуги не трябва 
да пречат на търговци на дребно, 
служещи като техни места на продажба, 
да предлагат договори за отделни 
роуминг услуги с алтернативни 
доставчици на роуминг услуги.

5. По време на изготвянето или 
подновяването на договор за мобилни 
съобщителни услуги, местните 
доставчици трябва да предоставят 
поотделно на всички клиенти  , пълна 
информация относно възможността за 
избор на алтернативен доставчик на 
роуминг услуги и не възпрепятстват 
сключването на договор с такъв 
алтернативен доставчик. Клиенти, 
сключили договор с местния доставчик 
за роуминг услуги, изрично 
потвърждават, че са били информирани 
за тази възможност. Доставчиците на 
мобилни съобщителни услуги не трябва 
да пречат на търговци на дребно, 
служещи като техни места на продажба, 
да предлагат договори за отделни 
роуминг услуги с алтернативни 
доставчици на роуминг услуги.

Or. en

Обосновка

Макар че клиентите следва да бъдат информирани относно възможността за избор 
на алтернативен доставчик на роуминг услуги, операторите не могат да бъдат 
задължени да улесняват сключването на такива договори с конкуриращи ги компании. 
Те обаче следва да не ги възпрепятстват.

Изменение 135
Робер Рошфор

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. При сключване или подновяване на 
договор за мобилни съобщителни 
услуги, местните доставчици трябва да 
предоставят поотделно на всички 
клиенти  пълна информация за 

5. При сключване или подновяване на 
договор за мобилни съобщителни 
услуги, местните доставчици трябва да 
предоставят поотделно и в устойчив 
медиен формат на всички клиенти  
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възможността за избор на друг 
доставчик на роуминг услуги и 
улесняват сключването на договори с 
други доставчици на роуминг услуги.
Клиенти, сключили договор с местния 
доставчик за роуминг услуги, изрично 
потвърждават, че са били информирани 
за тази възможност. Доставчиците на 
мобилни съобщителни услуги не трябва 
да пречат на търговци на дребно, 
служещи като техни места на продажба, 
да предлагат договори за отделни 
роуминг услуги с алтернативни 
доставчици на роуминг услуги.

пълна информация за възможността за 
избор на друг доставчик на роуминг 
услуги и не възпрепятстват
сключването на договори с други 
доставчици на роуминг услуги.
Клиенти, сключили договор с местния 
доставчик за роуминг услуги, изрично 
потвърждават, че са били информирани 
за тази възможност. Доставчиците на 
мобилни съобщителни услуги не трябва 
да ограничават или пречат на търговци 
на дребно, служещи като техни места на 
продажба, да предлагат договори за 
отделни роуминг услуги с алтернативни 
доставчици на роуминг услуги.

Or. fr

Изменение 136
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 5a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Преди 1 юли 2013 г. операторите 
могат да кандидатстват пред 
съответния национален регулаторен 
орган за освобождаване от 
задължението да продават роуминг 
услуги поотделно. Освобождаване от 
задължение следва да се дава, ако 
операторът поеме ангажимент да 
предлага на своите клиенти, считано 
от 1 юни 2014 г., тарифи, които са 
еднакви или с максимум 10 % по-
високи от съответните национални 
тарифи. Като алтернативен вариант 
операторите могат да предложат 
тарифа, състояща се от 
допълнителна месечна базова такса, 
покриваща всички роуминг услуги, ако 
докажат, че средните цени за 
роуминг за съответната клиентска 
група (корпоративна, абонаментна 
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или предплатена) няма да се увеличат 
с повече от 10%. Ако националният 
регулаторен орган разреши 
освобождаване от задължение, 
параграфи 1 и 5 няма да се прилагат 
за оператора и неговите клиенти.
След като им бъде разрешено 
освобождаване от задължение, 
операторите съобщават промените в 
своите оферти на националния 
регулаторен орган. Освобождаването 
от задължение се отхвърля от 
националния регулаторен орган, ако 
променените оферти вече не 
отговарят на условията, 
формулирани в настоящия параграф.
Операторът се уведомява за 
евентуално отхвърляне на 
освобождаването му от задължение и 
му се предоставят три месеца, за да 
приведе в съответствие тарифите 
си. Оператор, получил отхвърляне на 
освобождаването от задължение, 
изпълнява параграфи 1 и 5 в 
продължение на една година от 
датата на отхвърляне.
Националните регулаторни органи 
информират Европейската комисия 
за всяко разрешение или отхвърляне 
на освобождаването от задължение.

Or. en

Обосновка

На операторите следва да се дава възможност да прилагат драстично по-ниски цени 
в сравнение с горните граници, указани в регламента. В такъв случай целта на 
Програмата в областта на цифровите технологии за Европа ще бъде изпълнена и 
поради тази причина не следва да бъдат налагани на съответния оператор разходите 
и административните тежести, свързани с отделната продажба на роуминг услуги .

Изменение 137
Lara Comi

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 6a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. Задълженията, предвидени в 
параграфи 1 до 6 от настоящия член, 
както и в член 5 не се отнасят до 
местни доставчици, които предлагат 
на всичките си абонати роуминг 
тарифи,  приближаващи се в 
значителна степен до тарифите, 
изисквани от клиентите, ползващи 
роуминг, за национални услуги за 
гласови повиквания, SMS и данни до 1 
юли 2014 г.
ОЕРЕС, след консултиране със 
заинтересованите лица и в тясно 
сътрудничество с Комисията, 
определя, в рамките на разумен срок, 
непревишаващ три месеца след 
приемане на този регламент, насоки 
по отношение на определянето на 
тарифи за роуминг, приближаващи се 
в значителна степен  до 
националните тарифи.

Or. en

Обосновка

Това би довело до значително намаление на роуминг тарифите, без да е необходимо да 
се инвестира в структурното решение. Подобна дерогация от общото правило е 
валидна дотогава, докато  позволява да се достигне целта за по-ниски цени за 
потребителя .

Изменение 138
Damien Abad

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 6a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. Ако националният оператор на 
роуминг предложи на свой клиент 
тарифи, приближаващи се в 
значителна степен   до тарифите за 
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националните услуги за гласови 
повиквания, SMS и данни, от които 
той се възползва, няма да се прилага 
задължението за оператора да 
позволи на клиента достъп до 
роуминг услуги за гласови повиквания, 
SMS и данни на всеки алтернативен 
оператор на роуминг услуги, на който 
е предоставен достъп за осигуряване 
на отделни роуминг услуги, както е 
предвидено в параграфи 1 до 6 от 
настоящия член, както и в член 5.
ОЕРЕС, след консултиране със 
заинтересованите лица и в тясно 
сътрудничество с Комисията, 
определя, в рамките на разумен срок, 
непревишаващ три месеца след 
приемане на настоящия регламент, 
насоките по отношение на 
определяне на тарифи за роуминг, 
близки до националните тарифи.

Or. en

Обосновка

In line with the “key performance target” specified in the digital agenda, the convergence 
between national and roaming prices is identified as a long term political objective. Some 
operators seem ready to provide their customers with roaming tariffs close to national tariffs 
to avoid investing in the implementation of the decoupling measures. This could directly 
benefit consumers, without entering into a separate contract for roaming services. In concrete
terms, operators allowing for example the use of a significant part of the national services 
included in their packaged offers for roaming services, or applying a moderate additional 
cost for the provision of roaming services, could benefit from such an exemption. This 
exemption would apply on an offer by offer basis and the conditions to meet would be 
sufficiently stringent for the customer not to be affected by the loss of the option to opt for an 
alternative operator as regards roaming services.

Изменение 139
Christian Engström, Emilie Turunen

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 6a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. Когато местният доставчик на 
роуминг предложи на свой клиент 
тарифи, достатъчно близки до 
тарифите за националните услуги за 
гласови повиквания, SMS и данни, от 
които той се възползва, няма да се 
прилага задължението този оператор 
да предоставя на своя клиент достъп 
до роуминг услуги за гласови 
повиквания, SMS и данни на 
алтернативен оператор на роуминг 
услуги. ОЕРЕС, след консултиране със 
заинтересованите лица и в тясно 
сътрудничество с Комисията, 
определя, в рамките на разумен срок, 
непревишаващ три месеца след 
приемане на настоящия регламент, 
насоките по отношение на 
определянето на тарифи за роуминг, 
близки до националните тарифи.

Or. en

Изменение 140
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Sylvana Rapti, Catherine 
Stihler

Предложение за регламент
Член 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 4a
С действие от 1 юли 2014 г., цените 
на дребно за разговори, SMS и 
използване на данни са еднакви, 
независимо от това дали клиентът 
използва роуминг или не.
До 30 юни 2016 г. се прилагат горните 
граници на цените на дребно, както е 
предвидено в членове 7, 9 и 12.
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Or. en

Изменение 141
Anna Hedh

Предложение за регламент
Член 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 4 a
С действие от 1 юли 2014 г., цените 
на дребно за разговори, SMS и 
използване на данни са еднакви, 
независимо от това дали клиентът 
използва роуминг или не.
До 30 юни 2014 г. се прилагат горните 
граници на цените на дребно, както е 
предвидено в членове 7, 9 и 12.

Or. en

Изменение 142
Amalia Sartori, Lara Comi

Предложение за регламент
Член 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 4 a
Задълженията, предвидени в 
параграфи 1 до 6 от член 4, както и в 
член 5 не се отнасят до местни 
доставчици, които предлагат на 
всичките си абонати роуминг 
тарифи, приближаващи се в 
значителна степен до тарифите, 
изисквани от клиентите, ползващи 
роуминг за национални услуги за 
гласови повиквания, SMS и данни до 1 
юли 2014 г.
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ОЕРЕС, след консултиране със 
заинтересованите лица и в тясно 
сътрудничество с Комисията, 
определя, в рамките на разумен срок, 
непревишаващ три месеца след 
приемане на този регламент, насоки 
по отношение на определянето на 
тарифи за роуминг, близки до 
националните тарифи.

Or. en

Изменение 143
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Член 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5 заличава се
Техническа възможност за отделна 
продажба на роуминг услуги
С оглед да се осигури развитието на 
единния пазар, техническите 
решения за предоставяне на 
възможност за отделна продажба на 
роуминг услуги трябва да бъдат 
осъществени едновременно в целия 
Съюз.
За целите на отделната продажба на 
роуминг услуги операторите се 
грижат техническите условия да 
бъдат изпълнени не по-късно от 1 юли 
2014 г., за да се гарантира, че 
клиентите могат да използват 
национални мобилни услуги и отделни 
роуминг услуги, предлагани от 
алтернативен доставчик на роуминг 
услуги, като същевременно запазват 
своя мобилен номер. С оглед да се даде 
възможност роуминг услугите да 
бъдат продавани отделно, 
операторите могат по-специално да 
позволят използването на „роуминг 
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профил на ЕС“ върху същата SIM 
карта, както и използването на 
същото крайно устройство успоредно 
с национални мобилни услуги.
Ценообразуването за 
взаимосвързаността във връзка с 
предоставянето на тази възможност 
трябва да е разходно ориентирано и 
клиентите не следва да бъдат пряко 
таксувани за използването на 
въпросната възможност.
В приемлив срок, не по-дълъг от три 
месеца след приемането на 
настоящия регламент, ОЕРЕС след 
консултиране със заинтересованите 
страни и в тясно сътрудничество с 
Комисията установява насоки 
относно хармонизираните 
технически решения във връзка с 
техническите условия за отделни 
роуминг услуги и относно 
хармонизираните процедури за 
промяна на доставчика на роуминг 
услуги. При мотивирано искане от 
страна на ОЕРЕС Комисията може 
да удължи този срок.
При необходимост Комисията може 
да даде мандат на европейски орган по 
стандартизация за адаптирането на 
съответните стандарти, които са 
нужни за хармонизираното 
изпълнение на техническите условия.

Or. nl

Изменение 144
Marc Tarabella, Catherine Stihler

Предложение за регламент
Член 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5 заличава се

Техническа възможност за отделна 
продажба на роуминг услуги
С оглед да се осигури развитието на 
единния пазар, техническите 
решения за предоставяне на 
възможност за отделна продажба на 
роуминг услуги трябва да бъдат 
осъществени едновременно в целия 
Съюз.
За целите на отделната продажба на 
роуминг услуги операторите се 
грижат техническите условия да 
бъдат изпълнени не по-късно от 1 юли 
2014 г., за да се гарантира, че 
клиентите могат да използват 
национални мобилни услуги и отделни 
роуминг услуги, предлагани от 
алтернативен доставчик на роуминг 
услуги, като същевременно запазват 
своя мобилен номер. С оглед да се даде 
възможност роуминг услугите да 
бъдат продавани отделно, 
операторите могат по-специално да 
позволят използването на „роуминг 
профил на ЕС“ върху същата SIM 
карта, както и използването на 
същото крайно устройство успоредно 
с национални мобилни услуги.
Ценообразуването за 
взаимосвързаността във връзка с 
предоставянето на тази възможност 
трябва да е разходно ориентирано и 
клиентите не следва да бъдат пряко 
таксувани за използването на 
въпросната възможност.
В приемлив срок, не по-дълъг от три 
месеца след приемането на 
настоящия регламент, ОЕРЕС след 
консултиране със заинтересованите 
страни и в тясно сътрудничество с 
Комисията установява насоки 
относно хармонизираните 
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технически решения във връзка с 
техническите условия за отделни 
роуминг услуги и относно 
хармонизираните процедури за 
промяна на доставчика на роуминг 
услуги. При мотивирано искане от 
страна на ОЕРЕС Комисията може 
да удължи този срок.
При необходимост Комисията може 
да даде мандат на европейски орган по 
стандартизация за адаптирането на 
съответните стандарти, които са 
нужни за хармонизираното 
изпълнение на техническите условия.

Or. en

Изменение 145
Anna Hedh

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С оглед да се осигури развитието на 
единния пазар, техническите решения 
за предоставяне на възможност за 
отделна продажба на роуминг услуги 
трябва да бъдат осъществени
едновременно в целия Съюз.

С оглед да се осигури развитието на 
временния единен пазар на роуминг, 
изпълнението на техническите 
решения за предоставяне на възможност 
за отделна продажба на роуминг услуги 
се осъществява едновременно в целия 
Съюз и отговаря на следните 
критерии:

а) всички технически решения трябва 
да бъдат икономически ефективни по 
отношение на разходите;
б) изгражда се по начин, удобен за 
клиента;
в) позволява максимална степен на 
взаимна съвместимост;
г) позволява намирането на решение 
за маршрутизация на данните чрез 
местна мрежа за ползване на данните 
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по начин, удобен за клиента;
д) гарантира, че за всяко ползване на 
данни се зачита концепцията за 
неутрално интернет пространство, 
по-специално достъп до VOIP и други 
подобни услуги;
е) клиентите могат лесно и бързо да 
се прехвърлят към алтернативен 
доставчик на роуминг услуги или 
между алтернативни доставчици на 
роуминг услуги, запазвайки мобилния 
си телефонен номер;
ж) не се възпрепятства роумингът на 
гражданите на Съюза в трети 
страни или на граждани на трети 
страни в Съюза;

Or. en

Изменение 146
Sylvana Rapti, Bernadette Vergnaud

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С оглед да се осигури развитието на 
единния пазар, техническите решения 
за предоставяне на възможност за 
отделна продажба на роуминг услуги 
трябва да бъдат осъществени 
едновременно в целия Съюз.

С оглед да се осигури развитието на 
временния единен пазар на роуминг, 
изпълнението на техническите 
решения за предоставяне на възможност 
за отделна продажба на роуминг услуги 
се осъществява едновременно в целия 
Съюз и отговаря на следните 
критерии.

а) всички технически решения 
трябва да бъдат ефективни по 
отношение на разходите;
б) изгражда се по начин, удобен за 

клиента;
в) позволява максимална степен на 

взаимна съвместимост;
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г) гарантира, че за всяко използване 
на данни се зачита концепцията за 
неутрално интернет пространство, 
по-специално достъп до VOIP и други 
подобни услуги;
д) клиентите могат лесно и бързо да 

се прехвърлят към алтернативен 
доставчик на роуминг услуги или 
между алтернативни доставчици на 
роуминг услуги, запазвайки мобилния 
си телефонен номер;
е) не се възпрепятства роумингът на 

граждани на Съюза в трети страни.

Or. en

Изменение 147
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на отделната продажба на 
роуминг услуги операторите се грижат 
техническите условия да бъдат 
изпълнени не по-късно от 1 юли 2014 
г., за да се гарантира, че клиентите 
могат да използват национални мобилни 
услуги и отделни роуминг услуги, 
предлагани от алтернативен доставчик 
на роуминг услуги, като същевременно 
запазват своя мобилен номер. С оглед да 
се даде възможност роуминг услугите 
да бъдат продавани отделно, 
операторите могат по-специално да 
позволят използването на „роуминг 
профил на ЕС“ върху същата SIM 
карта, както и използването на 
същото крайно устройство успоредно 
с национални мобилни услуги.
Ценообразуването за 
взаимосвързаността във връзка с 
предоставянето на тази възможност 

За целите на отделната продажба на 
роуминг услуги операторите се грижат 
техническите условия, отговарящи на 
критериите, посочени в параграф 1,
да бъдат изпълнени не по-късно от 1 
март 2014 г., за да се гарантира, че 
клиентите могат да използват 
национални мобилни услуги и отделни 
роуминг услуги, предлагани от 
алтернативен доставчик на роуминг 
услуги, като същевременно запазват 
своя мобилен номер. Ценообразуването 
за взаимосвързаността във връзка с 
предоставянето на тази възможност 
трябва да е разходно ориентирано и 
клиентите не следва да бъдат пряко 
таксувани за използването на 
въпросната възможност.
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трябва да е разходно ориентирано и 
клиентите не следва да бъдат пряко 
таксувани за използването на 
въпросната възможност.

Or. en

Изменение 148
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на отделната продажба на 
роуминг услуги операторите се грижат 
техническите условия да бъдат 
изпълнени не по-късно от 1 юли 2014 г., 
за да се гарантира, че клиентите могат 
да използват национални мобилни 
услуги и отделни роуминг услуги, 
предлагани от алтернативен доставчик 
на роуминг услуги, като същевременно 
запазват своя мобилен номер. С оглед да 
се даде възможност роуминг услугите 
да бъдат продавани отделно, 
операторите могат по-специално да 
позволят използването на „роуминг 
профил на ЕС“ върху същата SIM 
карта, както и използването на 
същото крайно устройство успоредно 
с национални мобилни услуги.
Ценообразуването за 
взаимосвързаността във връзка с 
предоставянето на тази възможност 
трябва да е разходно ориентирано и 
клиентите не следва да бъдат пряко 
таксувани за използването на 
въпросната възможност.

За целите на отделната продажба на 
роуминг услуги операторите се грижат 
техническите условия да бъдат 
изпълнени не по-късно от 1 юни 2014 
г., за да се гарантира, че клиентите 
могат да използват национални мобилни 
услуги и отделни роуминг услуги, 
предлагани от алтернативен доставчик 
на роуминг услуги, като същевременно 
запазват своя мобилен номер.
Ценообразуването за 
взаимосвързаността във връзка с 
предоставянето на тази възможност 
трябва да е разходно ориентирано и 
клиентите не следва да бъдат пряко 
таксувани за използването на 
въпросната възможност.

Or. en

Обосновка

Регламентът следва да бъде неутрален що се отнася до техническото решение, 
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използвано за реализирането на структурната мярка. За постигане на бърз ефект от 
структурната мярка, тя следва да бъде въведена преди летния ваканционен период 
през 2014 г. 

Изменение 149
Lara Comi

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на отделната продажба на 
роуминг услуги операторите се грижат 
техническите условия да бъдат 
изпълнени не по-късно от 1 юли 2014 г., 
за да се гарантира, че клиентите могат 
да използват национални мобилни 
услуги и отделни роуминг услуги, 
предлагани от алтернативен доставчик 
на роуминг услуги, като същевременно 
запазват своя мобилен номер. С оглед да 
се даде възможност роуминг услугите 
да бъдат продавани отделно, 
операторите могат по-специално да 
позволят използването на „роуминг 
профил на ЕС“ върху същата SIM 
карта, както и използването на същото 
крайно устройство успоредно с 
национални мобилни услуги.
Ценообразуването за 
взаимосвързаността във връзка с 
предоставянето на тази възможност 
трябва да е разходно ориентирано и 
клиентите не следва да бъдат пряко 
таксувани за използването на 
въпросната възможност.

За целите на отделната продажба на 
роуминг услуги операторите се грижат 
техническите условия да бъдат 
изпълнени не по-късно от 1 юли 2014 г., 
за да се гарантира, че клиентите могат 
да използват национални мобилни 
услуги и отделни роуминг услуги, 
предлагани от алтернативен доставчик 
на роуминг услуги, като същевременно 
запазват своя мобилен номер. С оглед да 
се даде възможност роуминг услугите 
да бъдат продавани отделно, 
операторите могат по-специално да 
позволят използването на същото 
крайно устройство успоредно с 
национални мобилни услуги.
Ценообразуването за 
взаимосвързаността във връзка с 
предоставянето на тази възможност 
трябва да е разходно ориентирано и 
клиентите не следва да бъдат пряко 
таксувани за използването на 
въпросната възможност.

Or. it

Обосновка

Заличаването на това изречение дава възможност на операторите да получат 
същите резултати посредством други технологии.
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Изменение 150
Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Средната цена на едро, която 
операторът на посетена мрежа може да 
вземе от местния доставчик на клиента, 
за предоставянето на регулирано 
роуминг повикване, генерирано в тази 
посетена мрежа, включително, наред с 
другото, разходите по генериране, 
транзитиране и терминиране на 
повикването, не превишава 0,14 EUR на 
минута, считано от 1 юли 2012 г.

1. Средната цена на едро, която 
операторът на посетена мрежа може да 
вземе от местния доставчик на клиента, 
за предоставянето на регулирано 
роуминг повикване, генерирано в тази 
посетена мрежа, включително, наред с 
другото, разходите по генериране, 
транзитиране и терминиране на 
повикването, не превишава 0,10 EUR на 
минута, считано от 1 юли 2012 г.

Or. en

Изменение 151
Christian Engström, Emilie Turunen

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Средната цена на едро, която 
операторът на посетена мрежа може да 
вземе от местния доставчик на клиента, 
за предоставянето на регулирано 
роуминг повикване, генерирано в тази 
посетена мрежа, включително, наред с 
другото, разходите по генериране, 
транзитиране и терминиране на 
повикването, не превишава 0,14 EUR на 
минута, считано от 1 юли 2012 г.

1. Средната цена на едро, която 
операторът на посетена мрежа може да 
вземе от местния доставчик на клиента, 
за предоставянето на регулирано 
роуминг повикване, генерирано в тази 
посетена мрежа, включително, наред с 
другото, разходите по генериране, 
транзитиране и терминиране на 
повикването, не превишава 0,10 EUR на 
минута, считано от 1 юли 2012 г.

Or. en

Изменение 152
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler
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Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Средната цена на едро, която 
операторът на посетена мрежа може да 
вземе от местния доставчик на клиента, 
за предоставянето на регулирано 
роуминг повикване, генерирано в тази 
посетена мрежа, включително, наред с 
другото, разходите по генериране, 
транзитиране и терминиране на 
повикването, не превишава 0,14 EUR на 
минута, считано от 1 юли 2012 г.

1. Средната цена на едро, която 
операторът на посетена мрежа може да 
вземе от местния доставчик на клиента, 
за предоставянето на регулирано 
роуминг повикване, генерирано в тази 
посетена мрежа, включително, наред с 
другото, разходите по генериране, 
транзитиране и терминиране на 
повикването, не превишава 0,10 EUR на 
минута, считано от 1 юли 2012 г.

Or. en

Изменение 153
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Средната цена на едро, която 
операторът на посетена мрежа може да 
вземе от местния доставчик на клиента, 
за предоставянето на регулирано 
роуминг повикване, генерирано в тази 
посетена мрежа, включително, наред с 
другото, разходите по генериране, 
транзитиране и терминиране на 
повикването, не превишава 0,14 EUR на 
минута, считано от 1 юли 2012 г.

1. Средната цена на едро, която 
операторът на посетена мрежа може да 
вземе от местния доставчик на клиента, 
за предоставянето на регулирано 
роуминг повикване, генерирано в тази 
посетена мрежа, включително, наред с 
другото, разходите по генериране, 
транзитиране и терминиране на 
повикването, не превишава 0,11 EUR на 
минута, считано от 1 юли 2012 г.

Or. en

Изменение 154
Amalia Sartori, Lara Comi
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Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Средната цена на едро, която 
операторът на посетена мрежа може да 
вземе от местния доставчик на клиента, 
за предоставянето на регулирано 
роуминг повикване, генерирано в тази 
посетена мрежа, включително, наред с 
другото, разходите по генериране, 
транзитиране и терминиране на 
повикването, не превишава 0,14 EUR на 
минута, считано от 1 юли 2012 г.

1. Средната цена на едро, която 
операторът на посетена мрежа може да 
вземе от местния доставчик на клиента, 
за предоставянето на регулирано 
роуминг повикване, генерирано в тази 
посетена мрежа, включително, наред с 
другото, разходите по генериране, 
транзитиране и терминиране на 
повикването, не превишава 0,13 EUR на 
минута, считано от 1 юли 2012 г.

Or. en

Обосновка

Предпазните клаузи в настоящия регламент трябва да осигуряват достатъчен марж 
между цените на дребно и едро за конкурентите, които навлизат на новия пазар на 
роуминг, като целта е да се стимулира конкурентоспособността и да се достави по-
добра стойност за клиентите.

Изменение 155
Małgorzata Handzlik

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Средната цена на едро, която 
операторът на посетена мрежа може да 
вземе от местния доставчик на клиента, 
за предоставянето на регулирано 
роуминг повикване, генерирано в тази 
посетена мрежа, включително, наред с 
другото, разходите по генериране, 
транзитиране и терминиране на 
повикването, не превишава 0,14 EUR на 
минута, считано от 1 юли 2012 г.

1. Средната цена на едро, която 
операторът на посетена мрежа може да 
вземе от местния доставчик на клиента, 
за предоставянето на регулирано 
роуминг повикване, генерирано в тази 
посетена мрежа, включително, наред с 
другото, разходите по генериране, 
транзитиране и терминиране на 
повикването, не превишава 0,10 EUR на 
минута, считано от 1 юли 2012 г.

Or. pl
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Обосновка

Тази промяна е в резултат от анализа на ОЕРЕС на цените на едро за достъп.

Изменение 156
Konstantinos Poupakis

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Средната цена на едро, която 
доставчикът на една посетена мрежа 
може да наложи на местния доставчик 
на клиента за предоставяне на 
регулирано роуминг повикване,
осъществено в рамките на същата 
посетена мрежа, включваща, между 
другото, цената за генериране, 
прехвърляне и терминиране, не може да 
надхвърля 0,14 EUR на минута, считано 
от 1 юли 2012 г.

1. Средната цена на едро, която 
доставчикът на една посетена мрежа 
може да наложи на местния доставчик 
на клиента за предоставяне на 
регулирано роуминг повикване,
осъществено в рамките на същата 
посетена мрежа, включваща, между 
другото, цената за генериране, 
прехвърляне и терминиране, не може да 
надхвърля 0,10 EUR на минута, считано 
от 1 юли 2012 г.

Or. el

Изменение 157
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard, Michael Theurer

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Средната цена на едро, която 
операторът на посетена мрежа може да 
вземе от местния доставчик на клиента, 
за предоставянето на регулирано 
роуминг повикване, генерирано в тази 
посетена мрежа, включително, наред с 
другото, разходите по генериране, 
транзитиране и терминиране на 
повикването, не превишава 0,14 EUR на 
минута, считано от 1 юли 2012 г.

1. Средната цена на едро, която 
операторът на посетена мрежа може да 
вземе от местния доставчик на клиента, 
за предоставянето на регулирано 
роуминг повикване, генерирано в тази 
посетена мрежа, включително, наред с 
другото, разходите по генериране, 
транзитиране и терминиране на 
повикването, не превишава 0,13 EUR на 
минута, считано от 1 юли 2012 г.
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Or. en

Изменение 158
Matteo Salvini

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. В съответствие с член 3, параграф 
1 местни доставчици като оператори 
на мобилни виртуални мрежи и 
препродавачи могат да закупят 
роуминг услуги на едро от 
операторите на местни мрежи, 
които получават и препродават 
роуминг услуги на едро от оператор 
на посещавана мрежа в съответствие 
с член 6, параграф 1. В този случай 
средната цена на едро, която 
операторът може да изисква, 
позволява допълнителна такса не по-
висока от 0,20 EUR за минута за 
покриване на разумните разходи на 
местния доставчик.

Or. en

Обосновка

Приемащата мрежа следва да може да определя справедлива и разумна цена за 
покриване на допълнителни разходи, свързани с препродаването, както е посочено от 
ОЕРЕС (параграф 30, Анализ на ОЕРЕС на предложението на Европейската комисия 
за регламент относно роуминга COM(2011)402 от 6 юли 2011 г.).

Изменение 159
Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Средната цена на едро, посочена в 2. Средната цена на едро, посочена в 
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параграф 1, се прилага между всеки 
двама оператори и се изчислява за 
период от дванадесет месеца или за по-
кратък период, който може да остава до 
края на периода на прилагане на 
максималната средна цена на едро, 
посочена в настоящия параграф, или до 
изтичането на срока на действие на 
настоящия регламент. Максималната 
средна цена на едро се понижава до 0,10
EUR и 0,06 EUR, считано съответно от 
1 юли 2013 г. и от 1 юли 2014 г. Без да 
се засягат разпоредбите на член 13, 
максималната средна цена на едро 
остава 0,06 EUR за срока на действие на 
настоящия регламент.

параграф 1, се прилага между всеки 
двама оператори и се изчислява за 
период от дванадесет месеца или за по-
кратък период, който може да остава до 
края на периода на прилагане на 
максималната средна цена на едро, 
посочена в настоящия параграф, или до 
изтичането на срока на действие на 
настоящия регламент. Максималната 
средна цена на едро се понижава до 0,06
EUR и 0,04 EUR, считано съответно от 
1 юли 2013 г. и от 1 юли 2014 г. Без да 
се засягат разпоредбите на член 13, 
максималната средна цена на едро 
остава 0,04 EUR за срока на действие на 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 160
Christian Engström, Emilie Turunen

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Средната цена на едро, посочена в 
параграф 1, се прилага между всеки 
двама оператори и се изчислява за 
период от дванадесет месеца или за по-
кратък период, който може да остава до 
края на периода на прилагане на 
максималната средна цена на едро, 
посочена в настоящия параграф, или до 
изтичането на срока на действие на 
настоящия регламент. Максималната 
средна цена на едро се понижава до 0,10
EUR и 0,06 EUR, считано съответно от 
1 юли 2013 г. и от 1 юли 2014 г. Без да 
се засягат разпоредбите на член 13, 
максималната средна цена на едро 
остава 0,06 EUR за срока на действие на 
настоящия регламент.

2. Средната цена на едро, посочена в 
параграф 1, се прилага между всеки 
двама оператори и се изчислява за 
период от дванадесет месеца или за по-
кратък период, който може да остава до 
края на периода на прилагане на 
максималната средна цена на едро, 
посочена в настоящия параграф, или до 
изтичането на срока на действие на 
настоящия регламент. Максималната 
средна цена на едро се понижава до 0,05
EUR и 0,03 EUR, считано съответно от 
1 юли 2013 г. и от 1 юли 2014 г. Без да 
се засягат разпоредбите на член 13, 
максималната средна цена на едро 
остава 0,03 EUR за срока на действие на 
настоящия регламент.

Or. en
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Изменение 161
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Средната цена на едро, посочена в 
параграф 1, се прилага между всеки 
двама оператори и се изчислява за 
период от дванадесет месеца или за по-
кратък период, който може да остава до 
края на периода на прилагане на 
максималната средна цена на едро, 
посочена в настоящия параграф, или до 
изтичането на срока на действие на 
настоящия регламент. Максималната 
средна цена на едро се понижава до 0,10
EUR и 0,06 EUR, считано съответно от 
1 юли 2013 г. и от 1 юли 2014 г. Без да 
се засягат разпоредбите на член 13, 
максималната средна цена на едро 
остава 0,06 EUR за срока на действие на 
настоящия регламент.

2. Средната цена на едро, посочена в 
параграф 1, се прилага между всеки 
двама оператори и се изчислява за 
период от дванадесет месеца или за по-
кратък период, който може да остава до 
края на периода на прилагане на 
максималната средна цена на едро, 
посочена в настоящия параграф, или до 
изтичането на срока на действие на 
настоящия регламент. Максималната 
средна цена на едро се понижава до 0,07 
EUR и 0,04 EUR, считано съответно от 
1 юли 2013 г. и от 1 юли 2014 г. Без да 
се засягат разпоредбите на член 13, 
максималната средна цена на едро 
остава 0,04 EUR за срока на действие на 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 162
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Средната цена на едро, посочена в 
параграф 1, се прилага между всеки
двама оператори и се изчислява за 
период от дванадесет месеца или за по-
кратък период, който може да остава до 
края на периода на прилагане на 
максималната средна цена на едро, 

2. Средната цена на едро, посочена в 
параграф 1, се прилага между всеки 
двама оператори и се изчислява за 
период от дванадесет месеца или за по-
кратък период, който може да остава до 
края на периода на прилагане на 
максималната средна цена на едро, 
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посочена в настоящия параграф, или до 
изтичането на срока на действие на 
настоящия регламент. Максималната 
средна цена на едро се понижава до 0,10
EUR и 0,06 EUR съответно от 1 юли 
2013 г. и от 1 юли 2014 г. Без да се 
засягат разпоредбите на член 13, 
максималната средна цена на едро 
остава 0,06 EUR за срока на действие на 
настоящия регламент.

посочена в настоящия параграф, или до 
изтичането на срока на действие на 
настоящия регламент. Максималната 
средна цена на едро се понижава до 0,08
EUR и 0,05 EUR, считано съответно от 
1 юли 2013 г. и от 1 юли 2014 г. Без да 
се засягат разпоредбите на член 13, 
максималната средна цена на едро 
остава 0,05 EUR за срока на действие на 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 163
Amalia Sartori, Lara Comi

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Средната цена на едро, посочена в 
параграф 1, се прилага между всеки 
двама оператори и се изчислява за 
период от дванадесет месеца или за по-
кратък период, който може да остава до 
края на периода на прилагане на 
максималната средна цена на едро, 
посочена в настоящия параграф, или до 
изтичането на срока на действие на 
настоящия регламент. Максималната 
средна цена на едро се понижава до 
0,10 EUR и 0,06 EUR, считано 
съответно от 1 юли 2013 г. и от 1 юли 
2014 г. Без да се засягат разпоредбите на 
член 13, максималната средна цена на 
едро остава 0,06 EUR за срока на 
действие на настоящия регламент.

2. Средната цена на едро, посочена в 
параграф 1, се прилага между всеки 
двама оператори и се изчислява за 
период от дванадесет месеца или за по-
кратък период, който може да остава до 
края на периода на прилагане на 
максималната средна цена на едро, 
посочена в настоящия параграф, или до 
изтичането на срока на действие на 
настоящия регламент. Максималната 
средна цена на едро се понижава до 0,10 
EUR и 0,07 EUR, считано съответно от 
1 юли 2013 г. и от 1 юли 2014 г. Без да 
се засягат разпоредбите на член 19, 
максималната средна цена на едро 
остава 0,07 EUR за срока на действие на 
настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Предпазните клаузи в настоящия регламент трябва да осигуряват достатъчен марж между 
цените на дребно и едро за конкурентите, които навлизат на новия пазар на роуминг, като 
целта е да се стимулира конкурентоспособността и да се достави по-добра стойност за 
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клиентите.

Изменение 164
Małgorzata Handzlik

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Средната цена на едро, посочена в 
параграф 1, се прилага между всеки 
двама оператори и се изчислява за 
период от дванадесет месеца или за по-
кратък период, който може да остава до 
края на периода на прилагане на 
максималната средна цена на едро, 
посочена в настоящия параграф, или до 
изтичането на срока на действие на 
настоящия регламент. Максималната 
средна цена на едро се понижава до 0,10
EUR и 0,06 EUR, считано съответно от 
1 юли 2013 г. и от 1 юли 2014 г. Без да 
се засягат разпоредбите на член 13, 
максималната средна цена на едро 
остава 0,06 EUR за срока на действие на 
настоящия регламент.

2. Средната цена на едро, посочена в 
параграф 1, се прилага между всеки 
двама оператори и се изчислява за 
период от дванадесет месеца или за по-
кратък период, който може да остава до 
края на периода на прилагане на 
максималната средна цена на едро, 
посочена в настоящия параграф, или до 
изтичането на срока на действие на 
настоящия регламент. Максималната 
средна цена на едро се понижава до 0,09
EUR и 0,06 EUR, считано съответно от 
1 юли 2013 г. и от 1 юли 2014 г. Без да 
се засягат разпоредбите на член 13,
максималната средна цена на едро 
остава 0,06 EUR за срока на действие на 
настоящия регламент.

Or. pl

Изменение 165
Konstantinos Poupakis

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Средната цена на едро, за която става 
дума в параграф 1, се прилага между 
всеки двама доставчици и се изчислява 
на дванадесетмесечна база, или за по-

2. Средната цена на едро, за която става 
дума в параграф 1, се прилага между 
всеки двама доставчици и се изчислява 
на дванадесетмесечна база, или за по-
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кратък период от време до крайния срок 
на валидност на максималната средна 
цена на едро, както е предвидено в 
настоящия параграф, или до изтичане 
срока на действие на настоящия 
регламент.  Максималната средна цена 
на едро се намалява на 0,10 EUR и на 
0,06 EUR съответно от 1 юли 2013 г. и 
от 1 юли 2014 г.  Без да засяга 
разпоредбите на член 13, максималната 
средна цена на едро остава 0,06 EUR за 
срока на действие на настоящия 
регламент.  

кратък период от време до крайния срок 
на валидност на максималната средна 
цена на едро, както е предвидено в 
настоящия параграф, или до изтичане 
срока на действие на настоящия 
регламент.  Максималната средна цена 
на едро се намалява на 0,07 EUR и на 
0,04 EUR, съответно от 1 юли 2013 г. и 
от 1 юли 2014 г. Без да засяга 
разпоредбите на член 19, максималната 
средна цена на едро остава 0,04 EUR за 
срока на действие на настоящия 
регламент.

Or. el

Изменение 166
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer, Morten Løkkegaard

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Средната цена на едро, посочена в 
параграф 1, се прилага между всеки 
двама оператори и се изчислява за 
период от дванадесет месеца или за по-
кратък период, който може да остава до 
края на периода на прилагане на 
максималната средна цена на едро, 
посочена в настоящия параграф, или до 
изтичането на срока на действие на 
настоящия регламент. Максималната 
средна цена на едро се понижава до 
0,10 EUR и 0,06 EUR, считано съответно 
от 1 юли 2013 г. и от 1 юли 2014 г. Без 
да се засягат разпоредбите на член 13, 
максималната средна цена на едро 
остава 0,06 EUR за срока на действие на 
настоящия регламент.

2. Средната цена на едро, посочена в 
параграф 1, се прилага между всеки 
двама оператори и се изчислява за 
период от дванадесет месеца или за по-
кратък период, който може да остава до 
края на периода на прилагане на 
максималната средна цена на едро, 
посочена в настоящия параграф, или до 
изтичането на срока на действие на 
настоящия регламент. Максималната 
средна цена на едро се понижава до 
0,10 EUR, 0,07 EUR и 0,06 EUR, 
считано съответно от 1 юли 2013 г., от 1 
юли 2014 г. и от 1 юли 2015 г. Без да се 
засягат разпоредбите на член 13, 
максималната средна цена на едро 
остава 0,06 EUR за срока на действие на 
настоящия регламент.

Or. en
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Изменение 167
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler, Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Средната цена на едро, посочена в 
параграф 1, се изчислява като се 
разделят получените общи приходи от 
роуминг на едро на общия брой минути 
роуминг на едро, реално използвани от 
съответния оператор за предоставянето 
на роуминг повиквания на едро в 
рамките на Съюза за съответния период, 
изчислен на база една секунда, 
коригиран така, че да се вземе предвид 
възможността за оператора на
посетената мрежа да прилага 
първоначален минимален период на 
таксуване, който не надвишава 30 
секунди.

Средната цена на едро, посочена в 
параграф 1, се изчислява като се 
разделят получените общи приходи от 
роуминг на едро на общия брой минути 
роуминг на едро, реално използвани за 
предоставянето на роуминг повиквания 
на едро в рамките на Съюза от 
съответния оператор за съответния 
период и изчислени на база една 
секунда.

Or. en

Обосновка

Минимално първоначално таксуване за първите 30 секунди не следва да бъде разрешавано, 
тъй като то не е оправдано по никакъв начин.

Изменение 168
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Цената на дребно (без ДДС) по 
Евротарифа, която един местен 
доставчик може да определя за своите 
клиенти, използващи услугата роуминг, 
за предоставяне на регулирано роуминг 
повикване, може да варира за всяко 
повикване при роуминг, но не трябва да 

Цената на дребно (без ДДС) по 
Евротарифа, която един местен 
доставчик може да определя за своите 
клиенти, използващи услугата роуминг, 
за предоставяне на регулирано роуминг 
повикване, може да варира за всяко 
повикване при роуминг, но не трябва да 
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превишава 0,32 EUR на минута за всяко 
изходящо повикване или 0,11 EUR на 
минута за всяко прието повикване, 
считано от 1 юли 2012 г. Ценовият таван 
за изходящи повиквания се понижава до 
0,28 EUR и 0,24 EUR съответно от 1 
юли 2013 г. и от 1 юли 2014 г., а за 
входящи повиквания — до 0,10 EUR от 
1 юли 2013 г. Без да се засягат 
разпоредбите на членове 13 и 19, 
посочените регулирани максимални 
цени на дребно за Евротарифата остават
валидни до 30 юни 2016 г.

превишава 0,21 EUR на минута за всяко 
изходящо повикване или 0,09 EUR на 
минута за всяко входящо повикване, 
считано от 1 юли 2012 г. Ценовият таван 
за изходящи повиквания се понижава до 
0,16 EUR и 0,11 EUR съответно от 1 
юли 2013 г. и от 1 юли 2014 г., а за 
входящи повиквания — до 0,07 EUR от 
1 юли 2013 г. и 0,05 EUR от 1 юли 2014 
г. Без да се засягат разпоредбите на 
членове 13 и 19, посочените регулирани 
максимални цени на дребно за 
Евротарифата остават 0,05 EUR за 
срока на действие на настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 169
Marc Tarabella, Louis Grech, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Цената на дребно (без ДДС) по 
Евротарифа, която един местен 
доставчик може да определя за своите 
клиенти, използващи услугата роуминг, 
за предоставяне на регулирано роуминг 
повикване, може да варира за всяко 
повикване при роуминг, но не трябва да 
превишава 0,32 EUR на минута за всяко 
изходящо повикване или 0,11 EUR на 
минута за всяко прието повикване, 
считано от 1 юли 2012 г. Ценовият таван 
за изходящи повиквания се понижава до 
0,28 EUR и 0,24 EUR съответно от 1 
юли 2013 г. и от 1 юли 2014 г., а за 
входящи повиквания — до 0,10 EUR от 
1 юли 2013 г. Без да се засягат 
разпоредбите на членове 13 и 19, 
посочените регулирани цени на дребно 
за Евротарифата остават валидни до 30 

Цената на дребно (без ДДС) по 
Евротарифа, която един местен 
доставчик може да определя за своите 
клиенти, използващи услугата роуминг, 
за предоставяне на регулирано роуминг 
повикване, може да варира за всяко 
повикване при роуминг, но не трябва да 
превишава 0,20 EUR на минута за всяко 
изходящо повикване или 0,04 EUR на 
минута за всяко входящо повикване, 
считано от 1 юли 2012 г. Ценовият таван 
за изходящи повиквания се понижава до 
0,15 EUR и 0,10 EUR съответно от 1 
юли 2013 г. и от 1 януари 2014 г., а за 
входящи повиквания — до 0,03 EUR от 
1 юли 2013 г. Посочените регулирани 
максимални цени на дребно за 
Евротарифата остават валидни до 30 
юни 2016 г. Ценовото диференциране 
между национални и роуминг 
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юни 2016 г. повиквания вече няма да бъде 
възможно от 1 юли 2014 г.

Or. en

Изменение 170
Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Цената на дребно (без ДДС) по 
Евротарифа, която един местен 
доставчик може да определя за своите 
клиенти, използващи услугата роуминг, 
за предоставяне на регулирано роуминг 
повикване, може да варира за всяко 
повикване при роуминг, но не трябва да 
превишава 0,32 EUR на минута за всяко 
изходящо повикване или 0,11 EUR на 
минута за всяко прието повикване, 
считано от 1 юли 2012 г. Ценовият таван 
за изходящи повиквания се понижава до 
0,28 EUR и 0,24 EUR съответно от 1 
юли 2013 г. и от 1 юли 2014 г., а за 
входящи повиквания — до 0,10 EUR от 
1 юли 2013 г. Без да се засягат 
разпоредбите на членове 13 и 19, 
посочените регулирани максимални 
цени на дребно за Евротарифата остават 
валидни до 30 юни 2016 г.

Цената на дребно (без ДДС) по 
Евротарифа, която един местен 
доставчик може да определя за своите 
клиенти, използващи услугата роуминг, 
за предоставяне на регулирано роуминг 
повикване, може да варира за всяко 
повикване при роуминг, но не трябва да 
превишава 0,13 EUR на минута за всяко 
изходящо повикване или 0,06 EUR на 
минута за всяко входящо повикване, 
считано от 1 юли 2012 г. Ценовият таван 
за изходящи повиквания се понижава до 
0,12 EUR и 0,10 EUR съответно от 1 
юли 2013 г. и от 1 юли 2014 г., а за 
входящи повиквания — до 0,05 EUR и 
0,03 EUR съответно от 1 юли 2013 г. и 
от 1 юли 2014 г. Без да се засягат 
разпоредбите на членове 13 и 19, 
посочените регулирани максимални 
цени на дребно за Евротарифата остават 
валидни до 30 юни 2016 г.

Or. en

Обосновка

Опитът сочи, че горните граници на цените за роуминг като цяло диктуват нивата на 
цените на дребно. В контекста на амбицията за изравняване на разликите между цените за 
вътрешни разговори и роуминг предложените горни граници на цените са прекалено високи 
за осигуряване на ниски цени за роуминг. 
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Изменение 171
Christian Engström, Emilie Turunen

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Цената на дребно (без ДДС) по 
Евротарифа, която един местен 
доставчик може да определя за своите 
клиенти, използващи услугата роуминг, 
за предоставяне на регулирано роуминг 
повикване, може да варира за всяко 
повикване при роуминг, но не трябва да 
превишава 0,32 EUR на минута за всяко 
изходящо повикване или 0,11 EUR на 
минута за всяко прието повикване, 
считано от 1 юли 2012 г. Ценовият таван 
за изходящи повиквания се понижава до 
0,28 EUR и 0,24 EUR съответно от 1 
юли 2013 г. и от 1 юли 2014 г., а за 
входящи повиквания — до 0,10 EUR от 
1 юли 2013 г. Без да се засягат 
разпоредбите на членове 13 и 19, 
посочените регулирани максимални 
цени на дребно за Евротарифата остават 
валидни до 30 юни 2016 г.

Цената на дребно (без ДДС) по 
Евротарифа, която един местен 
доставчик може да определя за своите 
клиенти, използващи услугата роуминг, 
за предоставяне на регулирано роуминг 
повикване, може да варира за всяко 
повикване при роуминг, но не трябва да 
превишава 0,15 EUR на минута за всяко 
изходящо повикване или 0,05 EUR на 
минута за всяко входящо повикване, 
считано от 1 юли 2012 г. Ценовият таван 
за изходящи повиквания се понижава до 
0,13 EUR и 0,10 EUR съответно от 1 
юли 2013 г. и от 1 юли 2014 г., а за 
входящи повиквания — до 0,03 EUR от 
1 юли 2013 г. Считано от 1 юли 2014 г.
местните доставчици не изискват 
никаква такса от клиентите, 
използващи услугата роуминг, за 
входящи обаждания. Без да се засягат 
разпоредбите на членове 13 и 19, 
посочените регулирани максимални 
цени на дребно за Евротарифата остават 
валидни до 30 юни 2016 г.

Or. en

Изменение 172
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard, Michael Theurer

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Цената на дребно (без ДДС) по 
Евротарифа, която един местен 
доставчик може да определя за своите 

Цената на дребно (без ДДС) по 
Евротарифа, която един местен 
доставчик може да определя за своите 
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клиенти, използващи услугата роуминг, 
за предоставяне на регулирано роуминг 
повикване, може да варира за всяко 
повикване при роуминг, но не трябва да 
превишава 0,32 EUR на минута за всяко 
изходящо повикване или 0,11 EUR на 
минута за всяко прието повикване, 
считано от 1 юли 2012 г. Ценовият таван 
за изходящи повиквания се понижава до 
0,28 EUR и 0,24 EUR съответно от 1 
юли 2013 г. и от 1 юли 2014 г., а за 
входящи повиквания — до 0,10 EUR от 
1 юли 2013 г. Без да се засягат 
разпоредбите на членове 13 и 19, 
посочените регулирани максимални 
цени на дребно за Евротарифата остават 
валидни до 30 юни 2016 г.

клиенти, използващи услугата роуминг, 
за предоставяне на регулирано роуминг 
повикване, може да варира за всяко 
повикване при роуминг, но не трябва да 
превишава 0,30 EUR на минута за всяко 
изходящо повикване или 0,10 EUR на 
минута за всяко входящо повикване, 
считано от 1 юли 2012 г. Ценовият таван 
за изходящи повиквания се понижава до 
0,25 EUR, 0,21 EUR и 0,18 EUR 
съответно от 1 юли 2013 г., от 1 юли 
2014 г. и от 1 юли 2015 г., а за входящи 
повиквания до 0,08 EUR, 0,07 EUR и 
0,06 EUR съответно от 1 юли 2013 г., 
от 1 юли 2014 г. и от 1 юли 2015 г. Без 
да се засягат разпоредбите на членове 
13 и 19, посочените регулирани 
максимални цени на дребно за 
Евротарифата остават валидни до 30 
юни 2016 г.

Or. en

Обосновка

Цените следва да са по-ниски от предложените от Комисията, за да отразяват по-добре 
реалните разходи. За да се осигури по-нататъшно понижаване на цените преди структурните 
мерки да могат да окажат влияние на пазара, следва да се предвидят допълнителни горни 
граници на цените за 2015 г.

Изменение 173
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Цената на дребно (без ДДС) по 
Евротарифа, която един местен 
доставчик може да определя за своите 
клиенти, използващи услугата роуминг, 
за предоставяне на регулирано роуминг 
повикване, може да варира за всяко 
повикване при роуминг, но не трябва да 
превишава 0,32 EUR на минута за всяко 

Цената на дребно (без ДДС) по 
Евротарифа, която един местен 
доставчик може да определя за своите 
клиенти, използващи услугата роуминг, 
за предоставяне на регулирано роуминг 
повикване, може да варира за всяко 
повикване при роуминг, но не трябва да 
превишава 0,15 EUR на минута за всяко 
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изходящо повикване или 0,11 EUR на 
минута за всяко прието повикване, 
считано от 1 юли 2012 г. Ценовият таван 
за изходящи повиквания се понижава до 
0,28 EUR и 0,24 EUR съответно от 1 
юли 2013 г. и от 1 юли 2014 г., а за 
входящи повиквания — до 0,10 EUR от 
1 юли 2013 г. Без да се засягат 
разпоредбите на членове 13 и 19, 
посочените регулирани максимални 
цени на дребно за Евротарифата 
остават валидни до 30 юни 2016 г.

изходящо повикване или 0,07 EUR на 
минута за всяко входящо повикване, 
считано от 1 юли 2012 г. Ценовият таван 
за изходящи повиквания се понижава до 
0,13 EUR и 0,10 EUR съответно от 1 
юли 2013 г. и от 1 юли 2014 г., а за 
входящи повиквания — до 0,05 EUR и
0,03 EUR съответно от 1 юли 2013 г. и 1 
юли 2014 г., след което до юли 2015 г.
цените за роуминг следва да бъдат 
изравнени с цените за разговор в 
рамките на една държава, които не 
трябва да надвишават размера, 
посочен тук.

Or. nl

Изменение 174
Amalia Sartori, Lara Comi

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Цената на дребно (без ДДС) по 
Евротарифа, която един местен 
доставчик може да определя за своите 
клиенти, използващи услугата роуминг, 
за предоставяне на регулирано роуминг 
повикване, може да варира за всяко 
повикване при роуминг, но не трябва да 
превишава 0,32 EUR на минута за всяко 
изходящо повикване или 0,11 EUR на 
минута за всяко прието повикване, 
считано от 1 юли 2012 г. Ценовият таван 
за изходящи повиквания се понижава до 
0,28 EUR и 0,24 EUR съответно от 1 
юли 2013 г. и от 1 юли 2014 г., а за 
входящи повиквания — до 0,10 EUR от 
1 юли 2013 г. Без да се засягат 
разпоредбите на членове 13 и 19, 
посочените регулирани максимални 
цени на дребно за Евротарифата остават 
валидни до 30 юни 2016 г.

Цената на дребно (без ДДС) по 
Евротарифа, която един местен 
доставчик може да определя за своите 
клиенти, използващи услугата роуминг, 
за предоставяне на регулирано роуминг 
повикване, може да варира за всяко 
повикване при роуминг, но не трябва да 
превишава 0,30 EUR на минута за всяко 
изходящо повикване или 0,10 EUR на 
минута за всяко входящо повикване, 
считано от 1 юли 2012 г. Ценовият таван 
за изходящи повиквания се понижава до 
0,25 EUR и 0,21 EUR съответно от 1 
юли 2013 г. и от 1 юли 2014 г., а за 
входящи повиквания — до 0,08 EUR от 
1 юли 2013 г. и 0,07 EUR от 1 юли 2014
г. Без да се засягат разпоредбите на 
членове 13 и 19, посочените регулирани 
максимални цени на дребно за 
Евротарифата остават валидни до 30 
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юни 2016 г.

Or. en

Обосновка

Предпазните клаузи в настоящия регламент трябва да осигуряват достатъчен марж 
между цените на дребно и едро за конкурентите, които навлизат на новия пазар на роуминг, 
като целта е да се стимулира конкурентоспособността и да се достави по-добра стойност 
за клиентите.

Изменение 175
Małgorzata Handzlik

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Цената на дребно (без ДДС) по 
Евротарифа, която един местен 
доставчик може да определя за своите 
клиенти, използващи услугата роуминг, 
за предоставяне на регулирано роуминг 
повикване, може да варира за всяко 
повикване при роуминг, но не трябва да 
превишава 0,32 EUR на минута за всяко 
изходящо повикване или 0,11 EUR на 
минута за всяко прието повикване, 
считано от 1 юли 2012 г. Ценовият таван 
за изходящи повиквания се понижава до 
0,28 EUR и 0,24 EUR съответно от 1 
юли 2013 г. и от 1 юли 2014 г., а за 
входящи повиквания — до 0,10 EUR от 
1 юли 2013 г. Без да се засягат 
разпоредбите на членове 13 и 19, 
посочените регулирани максимални 
цени на дребно за Евротарифата остават 
валидни до 30 юни 2016 г.

Цената на дребно (без ДДС) по 
Евротарифа, която един местен 
доставчик може да определя за своите 
клиенти, използващи услугата роуминг, 
за предоставяне на регулирано роуминг 
повикване, може да варира за всяко 
повикване при роуминг, но не трябва да 
превишава 0,20 EUR на минута за всяко 
изходящо повикване или 0,06 EUR на 
минута за всяко входящо повикване, 
считано от 1 юли 2012 г. Ценовият таван 
за изходящи повиквания се понижава до 
0,18 EUR и 0,12 EUR съответно от 1 
юли 2013 г. и от 1 юли 2014 г., а за 
входящи повиквания — до 0,05 EUR от 
1 юли 2013 г. Без да се засягат 
разпоредбите на членове 13 и 19, 
посочените регулирани максимални 
цени на дребно за Евротарифата остават 
валидни до 30 юни 2016 г.

Or. pl

Обосновка

Ограниченията на цената на дребно, предлагащи прекомерни маржове на операторите (300—
400 %), са неоправдани и не са в интерес на потребителите. Ценовите тавани за повиквания 
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следва да не надвишават двойно цените на едро, което все още предлага на операторите 
достатъчен марж на пазара на роуминг услугите и следва да насърчи операторите да 
навлязат на пазара.

Изменение 176
Eija-Riitta Korhola

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Цената на дребно (без ДДС) по 
Евротарифа, която един местен 
доставчик може да определя за своите 
клиенти, използващи услугата роуминг, 
за предоставяне на регулирано роуминг 
повикване, може да варира за всяко 
повикване при роуминг, но не трябва да 
превишава 0,32 EUR на минута за всяко 
изходящо повикване или 0,11 EUR на 
минута за всяко прието повикване, 
считано от 1 юли 2012 г. Ценовият таван 
за изходящи повиквания се понижава до 
0,28 EUR и 0,24 EUR съответно от 1 
юли 2013 г. и от 1 юли 2014 г., а за 
входящи повиквания — до 0,10 EUR от 
1 юли 2013 г. Без да се засягат 
разпоредбите на членове 13 и 19, 
посочените регулирани максимални 
цени на дребно за Евротарифата остават 
валидни до 30 юни 2016 г.

Цената на дребно (без ДДС) по 
Евротарифа, която един местен 
доставчик може да определя за своите 
клиенти, използващи услугата роуминг, 
за предоставяне на регулирано роуминг 
повикване, може да варира за всяко 
повикване при роуминг, но не трябва да 
превишава 0,32 EUR на минута за всяко 
изходящо повикване или 0,11 EUR на 
минута за всяко входящо повикване, 
считано от 1 юли 2012 г. Ценовият таван 
за изходящи повиквания се понижава до 
0,28 EUR и 0,20 EUR съответно от 1 
юли 2013 г. и от 1 юли 2014 г., а за 
входящи повиквания — до 0,10 EUR от 
1 юли 2013 г. Без да се засягат 
разпоредбите на членове 13 и 19, 
посочените регулирани максимални 
цени на дребно за Евротарифата остават 
валидни до 30 юни 2018 г.

Or. en

Изменение 177
Konstantinos Poupakis

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Цената на дребно (без ДДС) по 
Евротарифата, която местен доставчик 
може да изиска от своите клиенти, 
ползващи роуминг услуги, за 
предоставяне на регулирано роуминг 
повикване, може да варира за всяко 
повикване при роуминг, но не трябва да 
превишава 0,32 EUR на минута за всяко 
изходящо повикване или 0,11 EUR на 
минута за всяко прието повикване, 
считано от 1 юли 2012 г. Ценовият таван 
за изходящи повиквания се понижава до 
0,28 EUR и 0,24 EUR съответно от 1 
юли 2013 г. и от 1 юли 2014 г., а за 
входящите повиквания - до 0,10 EUR от 
1 юли 2013 г.  Без да се засягат 
разпоредбите на членове 13 и 19, 
посочените регулирани максимални 
цени на дребно по Евротарифата остават 
в сила до 30 юни 2016 г.

Цената на дребно (без ДДС) по 
Евротарифата, която местен доставчик 
може да изиска от своите клиенти, 
ползващи роуминг услуги, за 
предоставяне на регулирано роуминг 
повикване, може да варира за всяко 
повикване в роуминг, но не трябва да 
превишава 0,20 EUR на минута за всяко 
изходящо повикване или 0,07 EUR на 
минута за всяко входящо повикване, 
считано от 1 юли 2012 г. Ценовият таван 
за изходящи повиквания се понижава на 
0,15 EUR и 0,10 EUR съответно от 1 
юли 2013 г. и от 1 юли 2014 г., а за 
входящите повиквания - до 0,06 EUR от 
1 юли 2013 г. и 0,05 EUR от 1 юли 2014 
г. Без да се засягат разпоредбите на член
19, посочените регулирани максимални 
цени на дребно по Евротарифата остават 
в сила до 30 юни 2017 г.

Or. el

Изменение 178
Philippe Juvin, Damien Abad

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Цената на дребно (без ДДС) по 
Евротарифа, която един местен 
доставчик може да определя за своите 
клиенти, използващи услугата роуминг, 
за предоставяне на регулирано роуминг 
повикване, може да варира за всяко 
повикване при роуминг, но не трябва да 
превишава 0,32 EUR на минута за всяко 
изходящо повикване или 0,11 EUR на 
минута за всяко прието повикване, 
считано от 1 юли 2012 г. Ценовият таван 
за изходящи повиквания се понижава до 

Цената на дребно (без ДДС) по 
Евротарифа, която един местен 
доставчик може да определя за своите 
клиенти, използващи услугата роуминг, 
за предоставяне на регулирано роуминг 
повикване, може да варира за всяко 
повикване при роуминг, но не трябва да 
превишава 0,32 EUR на минута за всяко 
изходящо повикване или 0,11 EUR на 
минута за всяко входящо повикване, 
считано от 1 юли 2012 г. Ценовият таван 
за изходящи повиквания се понижава до 
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0,28 EUR и 0,24 EUR съответно от 1 
юли 2013 г. и от 1 юли 2014 г., а за 
входящи повиквания — до 0,10 EUR от 
1 юли 2013 г. Без да се засягат 
разпоредбите на членове 13 и 19, 
посочените регулирани максимални 
цени на дребно за Евротарифата остават 
валидни до 30 юни 2016 г.

0,28 EUR и 0,18 EUR съответно от 1 
юли 2013 г. и от 1 юли 2014 г., а за 
входящи повиквания — до 0,10 EUR от 
1 юли 2013 г. и 0,08 EUR от 1 юли 2014 
г. Без да се засягат разпоредбите на член 
19, посочените регулирани максимални 
цени на дребно за Евротарифата остават 
валидни до 30 юни 2017 г.

Or. en

Обосновка

Според ОЕРЕС малките разлики (цената на дребно да не бъде повече от три пъти по-висока 
от цената на едро) следва да дадат възможност за навлизане на нови доставчици и за 
развитие на конкуренция на пазара на дребно. Горните граници на цените на едро следва се 
поддържат на нивото, предложено от ЕК; горните граници на цените на дребно за входящи 
повиквания следва да се поддържат на нивото, предложено от ЕК за 2012 г. и 2013 г., и да се 
понижат допълнително през 2014 г.; горните граници на цените за изходящи и входящи 
повиквания през 2014 г. следва да съответстват на направените от ОЕРЕС предложения до 
2014 г. Тези граници следва да се поддържат до юни 2017 г., за да може ЕК да разполага с 
достатъчно време за извършването на задълбочен преглед и, ако е необходимо, за 
изготвянето на подходящи предложения (член 19).

Изменение 179
Robert Rochefort

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Цената на дребно (без ДДС) по 
Евротарифа, която един местен 
доставчик може да определя за своите 
клиенти, използващи услугата роуминг, 
за предоставяне на регулирано 
повикване при роуминг, може да варира 
за всяко повикване при роуминг, но не 
трябва да превишава 0,32 EUR на 
минута за всяко изходящо повикване 
или 0,11 EUR на минута за всяко 
прието повикване, считано от 1 юли 
2012 г. Ценовият таван за изходящи 
повиквания се понижава до 0,28 EUR и
0,24 EUR, съответно от 1 юли 2013 г. и 

Цената на дребно (без ДДС) по 
Евротарифа, която един местен 
доставчик може да определя за своите 
клиенти, използващи услугата роуминг, 
за предоставяне на регулирано 
повикване при роуминг, може да варира
за всяко повикване при роуминг, но не 
трябва да превишава 0,32 EUR на 
минута за всяко изходящо повикване 
или 0,11 EUR на минута за всяко 
входящо повикване, считано от 1 юли 
2012 г. Ценовият таван за изходящи 
повиквания се понижава до 0,25 EUR и
0,18 EUR, съответно от 1 юли 2013 г. и 
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от 1 юли 2014 г., а за входящи 
повиквания — до 0,10 EUR от 1 юли 
2013 г. Без да се засягат разпоредбите на 
членове 13 и 19, посочените регулирани 
максимални цени на дребно за 
Евротарифата остават валидни до 30 
юни 2016 г.

от 1 юли 2014 г., а за входящи 
повиквания — до 0,10 EUR и 0,08 EUR, 
съответно от 1 юли 2013 г. и от 1 юли 
2014 г. Без да се засягат разпоредбите на 
членове 13 и 19, посочените регулирани 
максимални цени на дребно за 
Евротарифата остават валидни до 30 
юни 2016 г.

Or. fr

Изменение 180
Christian Engström, Emilie Turunen

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез дерогация от трета алинея 
местният доставчик може да 
прилага първоначална минимална 
такса за период до 30 секунди към 
изходящите повиквания, обект на 
Евротарифата.

заличава се

Or. en

Изменение 181
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез дерогация от трета алинея
местният доставчик може да прилага 
първоначална минимална такса за 
период до 30 секунди към изходящите 
повиквания, обект на Евротарифата.

Местният доставчик не прилага 
никаква минимална такса към 
изходящите повиквания, обект на 
Евротарифата.

Or. nl
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Изменение 182.
Robert Rochefort

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез дерогация от трета алинея 
местният доставчик може да 
прилага първоначална минимална 
такса за период до 30 секунди към 
изходящите повиквания, обект на 
Евротарифата.

заличава се

Or. fr

Изменение 183
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler, Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Всеки клиент, използващ услугата 
роуминг, може да поиска да премине 
към Евротарифа или да преустанови 
използването на такава тарифа.
Прехвърлянето или преустановяването 
се извършва безплатно в срок от един 
работен ден от получаването на 
искането и не може да се обвързва с 
условия или ограничения, които засягат 
други елементи от абонамента, с 
изключение на случая, когато клиент, 
използващ услугата роуминг и абониран 
за специален роуминг пакет, включващ 
повече от една роуминг услуга (а 
именно, гласово повикване, SMS 
съобщения и/или данни), пожелае да 
премине към Евротарифа, местният 
доставчик може да изиска от клиента, 
извършващ преминаването, да се откаже 

5. Всеки клиент, използващ услугата 
роуминг, може да поиска да премине 
към Евротарифа или да преустанови 
използването на такава тарифа.
Прехвърлянето или преустановяването 
се извършва безплатно в срок от един 
работен ден от получаването на 
искането и не може да се обвързва с 
условия или ограничения, които засягат 
други елементи от абонамента, с 
изключение на случая, когато клиент, 
използващ услугата роуминг и абониран 
за специален роуминг пакет, включващ 
повече от една роуминг услуга (а 
именно, гласово повикване, SMS 
съобщения и/или данни), пожелае да 
премине към Евротарифа, местният 
доставчик може да изиска от клиента, 
извършващ преминаването, да се откаже 
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от ползите от другите елементи от този 
пакет. Местният доставчик може да 
отложи такова преминаване до 
изтичането на определен минимален 
период, не по-дълъг от три месеца, от 
прилагането на предишната роуминг 
тарифа.

от ползите от другите елементи от този 
пакет. Местният доставчик може да 
отложи такова преминаване до 
изтичането на определен минимален 
период, не по-дълъг от два месеца, 
включително евентуалния договорен 
срок на предизвестие, от прилагането 
на предишната роуминг тарифа.

Or. en

Изменение 184
Christian Engström, Emilie Turunen

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 5a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Местните доставчици не 
прекъсват, забраняват или 
възпрепятстват по друг начин 
активни или пасивни повиквания, 
когато предоставят роуминг услуга 
на нови клиенти или на 
съществуващи клиенти по 
Евротарифа, освен ако клиентите 
специално са поискали това или са 
надхвърлили прага на прекъсване.

Or. en

Изменение 185
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. От 1 юли 2012 г. средната цена на 
едро, която операторът на посетена 
мрежа може да наложи на местния 
доставчик на клиента, използващ 

1. От 1 юли 2012 г. средната цена на 
едро, която операторът на посетена 
мрежа може да наложи на местния 
доставчик на клиента, използващ 
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услугата роуминг, за предоставянето на 
регулирано SMS съобщение при 
роуминг, генерирано в тази посетена 
мрежа, не превишава 0,03 EUR на SMS 
съобщение. Максималната средна 
цена на едро за предоставянето на 
регулирано SMS съобщение се 
намалява на 0,02 EUR от 1 юли 2014 г.
Без да се засягат разпоредбите на 
член 13, регулираната цена на едро за 
предоставянето на регулирани SMS 
съобщения остава 0,02 EUR за срока на 
действие на настоящия регламент.

услугата роуминг, за предоставянето на 
регулирано SMS съобщение при 
роуминг, генерирано в тази посетена 
мрежа, не превишава 0,03 EUR на SMS 
съобщение и се намалява на 0,02 EUR 
от 1 юли 2013 г. и на 0,01 EUR от 1 
юли 2014 г. Без да се засягат 
разпоредбите на член 13, регулираната 
цена на едро за предоставянето на 
регулирани SMS съобщения при 
роуминг остава 0,01 EUR за срока на 
действие на настоящия регламент.

Or. en

Изменение 186
Konstantinos Poupakis

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. От 1 юли 2012 г. средната цена на 
едро, която операторът на посетена 
мрежа може да наложи на местния 
доставчик  на клиента, използващ 
услугата роуминг, за предоставянето на 
регулирано SMS съобщение при 
роуминг, генерирано в тази посетена 
мрежа, не превишава 0,03  EUR на SMS 
съобщение. Максималната средна 
цена на едро за предоставянето на 
регулирано SMS съобщение се 
намалява на 0,02 EUR от 1 юли 2014 г.
Без да се засягат разпоредбите на член 
13, регулираната цена на едро за 
предоставянето на регулирани SMS 
съобщения остава 0,02 EUR за срока на 
действие на настоящия регламент.

1. От 1 юли 2012 г. средната цена на 
едро, която операторът на посетена 
мрежа може да наложи на местния 
доставчик  на клиента, използващ 
услугата роуминг, за предоставянето на 
регулирано SMS съобщение при 
роуминг, генерирано в тази посетена 
мрежа, не превишава 0,03  EUR на SMS 
съобщение и се намалява на 0,02 EUR 
от 1 юли 2013 г. и на 0,01 EUR от 1 
юли 2014 г. Без да се засягат 
разпоредбите на член 19, регулираната 
цена на едро за предоставянето на 
регулирани SMS съобщения при 
роуминг остава 0,01 EUR за срока на 
действие на настоящия регламент.

Or. el
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Изменение 187
Matteo Salvini

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. В съответствие с член 3, параграф 
1 местни доставчици като оператори 
на мобилни виртуални мрежи и 
препродавачи могат да купят роуминг 
услуги на едро от операторите на 
местни мрежи, които получават и 
препродават роуминг услуги на едро 
от оператор на посещавана мрежа 
съгласно член 8, параграф 1. В този 
случай средната цена на едро, която 
операторът може да определи, дава 
възможност за допълнителна такса, 
не по-висока от 0,050 EUR на SMS 
съобщение, за покриване на 
приемливите разходи на местния 
оператор.

Or. en

Обосновка

Приемащата мрежа следва да може да налага справедлива и разумна цена за покриване 
на допълнителни разходи, свързани с препродаването, както е посочено от ОЕРЕС (т. 30, 
Анализ на ОЕРЕС на предложението на Европейската комисия за регламент относно 
роуминга, COM(2011)402 от 6 юли 2011 г.).

Изменение 188
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Считано от 1 юли 2012 г., цената на 
дребно (без ДДС) по Евро-SMS 
тарифата, която местен доставчик може 
да изиска от свой клиент, използващ 

2. Считано от 1 юли 2012 г., цената на 
дребно (без ДДС) по Евро-SMS 
тарифата, която местен доставчик може 
да изиска от свой клиент, използващ 
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услугата роуминг, за регулирано SMS 
съобщение при роуминг, изпратено от 
този клиент, може да варира за всяко 
SMS съобщение, но не може да
надхвърля 0,10 EUR. Без да се засягат 
разпоредбите на членове 13 и 19, 
регулираната максимална цена на 
дребно за Евро-SMS тарифата остава 
0,10 EUR до 30 юни 2016 г.

услугата роуминг, за регулирано SMS 
съобщение, изпратено от този клиент, се 
понижава на 0,09 EUR от 1 юли 
2012 г., на 0,07 EUR от 1 юли 2013 г. и 
на 0,05 EUR от 1 юли 2014 г. Без да се 
засягат разпоредбите на членове 13 и 19, 
регулираната максимална цена на 
дребно за Евро-SMS тарифата остава 
0,05 EUR за срока на действие на 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 189
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Считано от 1 юли 2012 г., цената на 
дребно (без ДДС) по Евро-SMS 
тарифата, която местен доставчик може 
да изиска от свой клиент, използващ 
услугата роуминг, за регулирано SMS
съобщение при роуминг, изпратено от 
този клиент, може да варира за всяко 
SMS съобщение, но не може да
надхвърля 0,10 EUR. Без да се засягат 
разпоредбите на членове 13 и 19, 
регулираната максимална цена на 
дребно за Евро-SMS тарифата остава 
0,10 EUR до 30 юни 2016 г.

2. Считано от 1 юли 2012 г., цената на 
дребно (без ДДС) по Евро-SMS 
тарифата, която местен доставчик може 
да изиска от свой клиент, използващ 
услугата роуминг, за регулирано SMS 
съобщение при роуминг, изпратено от 
този клиент, може да варира за всяко 
SMS съобщение, но намалява от 0,07 
EUR от 1 юли 2012 г. на 0,03 EUR от 
01 юли 2014 г., след което цената за 
SMS съобщение при роуминг се 
изравнява с цената в рамките на една 
държава до 1 юли 2015 г.

Or. nl

Обосновка

Според ОЕРЕС разходите за SMS съобщения са много ниски, като се изчисляват на 0,081 
EUR за SMS съобщение.

Изменение 190
Marc Tarabella, Louis Grech, Sylvana Rapti, Catherine Stihler
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Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Считано от 1 юли 2012 г., цената на 
дребно (без ДДС) по Евро-SMS 
тарифата, която местен доставчик може 
да изиска от свой клиент, използващ 
услугата роуминг, за регулирано SMS 
съобщение при роуминг, изпратено от 
този клиент, може да варира за всяко 
SMS съобщение, но не може да 
надхвърля 0,10 EUR. Без да се засягат 
разпоредбите на членове 13 и 19, 
регулираната максимална цена на 
дребно за Евро-SMS тарифата остава 
0,10 EUR до 30 юни 2016 г.

2. Считано от 1 юли 2012 г., цената на 
дребно (без ДДС) по Евро-SMS 
тарифата, която местен доставчик може 
да изиска от свой клиент, използващ 
услугата роуминг, за регулирано SMS 
съобщение при роуминг, изпратено от 
този клиент, може да варира за всяко 
SMS съобщение, но не може да 
надхвърля 0,07 EUR. Ценовият таван 
се понижава на 0,06 EUR от 1 юли 
2013 г. и 0,05 EUR от 1 януари 2014 г.
Регулираната максимална цена на 
дребно за Евро-SMS тарифата остава 
0,05 EUR до 30 юни 2016 г. Ценовото 
диференциране между национални и 
роуминг повиквания вече няма да бъде 
възможно от 1 юли 2014 г.

Or. en

Изменение 191
Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Считано от 1 юли 2012 г., цената на 
дребно (без ДДС) по Евро-SMS 
тарифата, която местен доставчик може 
да изиска от свой клиент, използващ 
услугата роуминг, за регулирано SMS 
съобщение при роуминг, изпратено от 
този клиент, може да варира за всяко 
SMS съобщение, но не може да 
надхвърля 0,10 EUR. Без да се засягат 
разпоредбите на членове 13 и 19, 
регулираната максимална цена на 
дребно за Евро-SMS тарифата остава 

2. Считано от 1 юли 2012 г., цената на 
дребно (без ДДС) по Евро-SMS 
тарифата, която местен доставчик може 
да изиска от свой клиент, използващ 
услугата роуминг, за регулирано SMS 
съобщение при роуминг, изпратено от 
този клиент, може да варира за всяко 
SMS съобщение, но не може да 
надхвърля 0,07 EUR. Ценовият таван 
за изпратено SMS съобщение се 
понижава на 0,05 EUR от юли 2014 г.
Без да се засягат разпоредбите на 
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0,10 EUR до 30 юни 2016 г. членове 13 и 19, регулираната 
максимална цена на дребно за Евро-
SMS тарифата остава 0,05 EUR до 
30 юни 2016 г.

Or. en

Изменение 192
Christian Engström, Emilie Turunen

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Считано от 1 юли 2012 г., цената на 
дребно (без ДДС) по Евро-SMS 
тарифата, която местен доставчик може 
да изиска от свой клиент, използващ 
услугата роуминг, за регулирано SMS 
съобщение при роуминг, изпратено от 
този клиент, може да варира за всяко 
SMS съобщение, но не може да 
надхвърля 0,10 EUR. Без да се засягат 
разпоредбите на членове 13 и 19, 
регулираната максимална цена на 
дребно за Евро-SMS тарифата остава 
0,10 EUR до 30 юни 2016 г.

2. Считано от 1 юли 2012 г., цената на 
дребно (без ДДС) по Евро-SMS 
тарифата, която местен доставчик може 
да изиска от свой клиент, използващ 
услугата роуминг, за регулирано SMS 
съобщение при роуминг, изпратено от 
този клиент, може да варира за всяко 
SMS съобщение, но не може да 
надхвърля 0,07 EUR и 0,05 EUR от 1 
юли 2014 г. Без да се засягат 
разпоредбите на членове 13 и 19, 
регулираната максимална цена на 
дребно за Евро-SMS тарифата остава 
0,05 EUR до 30 юни 2016 г.

Or. en

Изменение 193
Amalia Sartori, Lara Comi

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Считано от 1 юли 2012 г., цената на 
дребно (без ДДС) по Евро-SMS 
тарифата, която местен доставчик може 
да изиска от свой клиент, използващ 

2. Считано от 1 юли 2012 г., цената на 
дребно (без ДДС) по Евро-SMS 
тарифата, която местен доставчик може 
да изиска от свой клиент, използващ 
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услугата роуминг, за регулирано SMS 
съобщение при роуминг, изпратено от 
този клиент, може да варира за всяко 
SMS съобщение, но не може да
надхвърля 0,10 EUR. Без да се засягат 
разпоредбите на членове 13 и 19, 
регулираната максимална цена на 
дребно за Евро-SMS тарифата остава 
0,10 EUR до 30 юни 2016 г.

услугата роуминг, за регулирано SMS 
съобщение при роуминг, изпратено от 
този клиент, се намалява на 0,09 EUR 
от 1 юли 2012 г., на 0,07 EUR от 1 юли 
2013 г. и на 0,06 EUR от 1 юли 2014 г.
Без да се засягат разпоредбите на 
членове 13 и 19, регулираната 
максимална цена на дребно за Евро-
SMS тарифата остава 0,06 EUR до 
30 юни 2016 г.

Or. en

Обосновка

Предпазните клаузи в настоящия регламент трябва да осигуряват достатъчен марж 
между цените на дребно и едро за конкурентите, които навлизат на новия пазар на 
роуминг, като целта е да се стимулира конкурентоспособността и да се достави по-
добра стойност за клиентите.

Изменение 194
Małgorzata Handzlik

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Считано от 1 юли 2012 г., цената на 
дребно (без ДДС) по Евро-SMS 
тарифата, която местен доставчик може 
да изиска от свой клиент, използващ 
услугата роуминг, за регулирано SMS 
съобщение при роуминг, изпратено от 
този клиент, може да варира за всяко 
SMS съобщение, но не може да 
надхвърля 0,10 EUR. Без да се засягат
разпоредбите на членове 13 и 19,
регулираната максимална цена на 
дребно за Евро-SMS тарифата остава 
0,10 EUR до 30 юни 2016 г.

2. Считано от 1 юли 2012 г., цената на 
дребно (без ДДС) по Евро-SMS 
тарифата, която местен доставчик може 
да изиска от свой клиент, използващ 
услугата роуминг, за регулирано SMS 
съобщение при роуминг, изпратено от 
този клиент, може да варира за всяко 
SMS съобщение, но не може да 
надхвърля 0,07 EUR за SMS съобщение.
Регулираната максимална цена на 
дребно за SMS съобщение се намалява 
на 0,06 EUR и 0,05 EUR съответно от 
1 юли 2013 г. и 1 юли 2014 г. Без да се 
засягат разпоредбите на членове 13 и 19, 
регулираната максимална цена на 
дребно по Евро-SMS тарифата остава 
0,05 EUR до 30 юни 2016 г.
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Or. pl

Обосновка

Ограниченията на цената на дребно за SMS съобщения, предлагаща прекомерни маржове 
на операторите (300—400%), са неоправдани и не са в интерес на потребителите. 
Границите на цените на дребно на SMS съобщенията следва да не надвишават двойно 
цените на едро, което все още предлага на операторите достатъчен марж на пазара на 
роуминг услугите и следва да насърчи операторите да навлязат на пазара.

Изменение 195
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer, Morten Løkkegaard

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Считано от 1 юли 2012 г., цената на 
дребно (без ДДС) по Евро-SMS 
тарифата, която местен доставчик може 
да изиска от свой клиент, използващ 
услугата роуминг, за регулирано SMS 
съобщение при роуминг, изпратено от 
този клиент, може да варира за всяко 
SMS съобщение, но не може да 
надхвърля 0,10 EUR. Без да се засягат 
разпоредбите на членове 13 и 19, 
регулираната максимална цена на 
дребно за Евро-SMS тарифата остава 
0,10 EUR до 30 юни 2016 г.

2. Считано от 1 юли 2012 г., цената на 
дребно (без ДДС) по Евро-SMS 
тарифата, която местен доставчик може 
да изиска от свой клиент, използващ 
услугата роуминг, за регулирано SMS 
съобщение при роуминг, изпратено от 
този клиент, може да варира за всяко 
SMS съобщение, но не може да 
надхвърля 0,09 EUR. Цената на 
регулирано SMS съобщение при 
роуминг се намалява на 0,07 EUR и на 
0,06 EUR съответно от 1 юли 2013 г.
и от 1 юли 2014 г. Без да се засягат 
разпоредбите на членове 13 и 19, 
регулираната максимална цена на 
дребно за Евро-SMS тарифата остава 
0,06 EUR до 30 юни 2016 г.

Or. en

Обосновка

Цените следва да са по-ниски от предложените от Комисията, за да отразяват по-добре 
реалните разходи. Следва да се предвидят по-нататъшни понижавания на цените.

Изменение 196
Eija-Riitta Korhola
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Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Считано от 1 юли 2012 г., цената на 
дребно (без ДДС) по Евро-SMS 
тарифата, която местен доставчик може 
да изиска от свой клиент, използващ 
услугата роуминг, за регулирано SMS 
съобщение при роуминг, изпратено от 
този клиент, може да варира за всяко 
SMS съобщение, но не може да 
надхвърля 0,10 EUR. Без да се засягат 
разпоредбите на членове 13 и 19, 
регулираната максимална цена на 
дребно за Евро-SMS тарифата остава 
0,10 EUR до 30 юни 2016 г.

2. Считано от 1 юли 2012 г., цената на 
дребно (без ДДС) по Евро-SMS 
тарифата, която местен доставчик може 
да изиска от свой клиент, използващ 
услугата роуминг, за регулирано SMS 
съобщение при роуминг, изпратено от 
този клиент, може да варира за всяко 
SMS съобщение, но се намалява на 0,10 
EUR от 1 юли 2012 г., на 0,08 EUR от 
1 юли 2013 г. и на 0,06 EUR от 1 юли 
2014 г. Без да се засягат разпоредбите на 
членове 13 и 19, регулираната 
максимална цена на дребно за Евро-
SMS тарифата остава 0,06 EUR до
30 юни 2018 г.

Or. en

Изменение 197
Konstantinos Poupakis

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Считано от 1 юли 2012 г., цената на 
дребно (без ДДС) по Евро-SMS 
тарифата, която местен доставчик може 
да изиска от свой клиент, използващ 
услугата роуминг, за регулирано SMS 
съобщение при роуминг, изпратено от 
този клиент, може да варира за всяко 
SMS съобщение, но не може да 
надхвърля 0,10 EUR. Без да се засягат 
разпоредбите на членове 13 и 19, 
регулираната максимална цена на 
дребно за Евро-SMS тарифата остава 
0,10 EUR до 30 юни 2016 г.

2. Считано от 1 юли 2012 г., цената на 
дребно (без ДДС) по Евро-SMS 
тарифата, която местен доставчик може 
да изиска от свой клиент, използващ 
услугата роуминг, за регулирано SMS 
съобщение при роуминг, изпратено от 
този клиент, се намалява на 0,07 EUR 
от 1 юли 2012 г., на 0,06 EUR от 1 юли 
2013 г. и на 0,05 EUR от 1 юли 2014 г.
Без да се засягат разпоредбите на член
19, регулираната максимална цена на 
дребно за Евро-SMS тарифата остава 
0,05 EUR до 30 юни 2017 г.
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Изменение 198
Philippe Juvin, Damien Abad

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Считано от 1 юли 2012 г., цената на 
дребно (без ДДС) по Евро-SMS 
тарифата, която местен доставчик може
да изиска от свой клиент, използващ 
услугата роуминг, за регулирано SMS 
съобщение при роуминг, изпратено от 
този клиент, може да варира за всяко 
SMS съобщение, но не може да
надхвърля 0,10 EUR. Без да се засягат 
разпоредбите на членове 13 и 19, 
регулираната максимална цена на 
дребно за Евро-SMS тарифата остава 
0,10 EUR до 30 юни 2016 г.

2. Считано от 1 юли 2012 г., цената на 
дребно (без ДДС) по Евро-SMS 
тарифата, която местен доставчик може 
да изиска от свой клиент, използващ 
услугата роуминг, за регулирано SMS 
съобщение при роуминг, изпратено от 
този клиент, се намалява на 0,09 EUR
от 1 юли 2013 г. и на 0,06 EUR от 1 
юли 2014 г. Без да се засягат 
разпоредбите на член 19, регулираната 
максимална цена на дребно по Евро-
SMS тарифата остава 0,06 EUR до 
30 юни 2017 г.

Or. en

Обосновка

Според ОЕРЕС малките разлики (цената на дребно да не бъде повече от три пъти по-
висока от цената на едро) следва да дадат възможност за навлизане на нови доставчици 
и за развитие на конкуренция на пазара на дребно. Горните граници на цените на едро 
следва се поддържат на нивото, предложено от ЕК; горните граници на цените на 
дребно за входящи повиквания следва да се поддържат на нивото, предложено от ЕК за 
2012 г. и 2013 г., и да се понижат допълнително през 2014 г.; и горните граници на цените 
за изходящи и входящи повиквания през 2014 г. следва да съответстват на направените 
от ОЕРЕС предложения до 2014 г. Тези граници следва да се поддържат до юни 2017 г., 
за да може ЕК да разполага с достатъчно време за извършването на задълбочен преглед 
и, ако е необходимо, за изготвянето на подходящи предложения (член 19).

Изменение 199
Robert Rochefort

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Считано от 1 юли 2012 г., цената на 
дребно (без ДДС) по Евро-SMS 
тарифата, която местен доставчик може 
да изиска от свой клиент, използващ 
услугата роуминг, за регулирано SMS 
съобщение при роуминг, изпратено от 
този клиент, може да варира за всяко 
SMS съобщение, но не може да 
надхвърля 0,10 EUR. Без да се засягат 
разпоредбите на членове 13 и 19, 
регулираната максимална цена на 
дребно за Евро-SMS тарифата остава
0,10 EUR до 30 юни 2016 г.

2. Считано от 1 юли 2012 г., цената на 
дребно (без ДДС) по Евро-SMS 
тарифата, която местен доставчик може 
да изиска от свой клиент, използващ 
услугата роуминг, за регулирано SMS 
съобщение при роуминг, изпратено от 
този клиент, може да варира за всяко 
SMS съобщение, но не може да 
надхвърля 0,10 EUR. Считано от 1 
юли 1014 г. тази цена не може да 
превишава 0,06 EUR. Без да се засягат 
разпоредбите на членове 13 и 19, 
регулираната максимална цена на 
дребно за Евро-SMS тарифата остава 
0,06 EUR до 30 юни 2016 г.

Or. fr

Изменение 200
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler, Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Всеки клиент, използващ услугата 
роуминг, може по всяко време да поиска 
да премине към Евро-SMS тарифа или 
да преустанови използването на такава 
тарифа. Прехвърлянето или 
преустановяването се извършва 
безплатно в срок от един работен ден от 
получаването на искането и не може да 
се обвързва с условия или ограничения 
относно други елементи на абонамента, 
освен тези за роуминга. Местният 
доставчик може да отложи такова 
преминаване до изтичането на 
определен минимален период, не по-
дълъг от три месеца, от прилагането на 
предишната тарифа за роуминг. Евро-
SMS тарифата може винаги да бъде 

6. Всеки клиент, използващ услугата 
роуминг, може по всяко време да поиска 
да премине към Евро-SMS тарифа или 
да преустанови използването на такава 
тарифа. Прехвърлянето се извършва 
безплатно в срок от един работен ден от 
получаването на искането и не може да 
се обвързва с условия или ограничения 
относно други елементи на абонамента, 
освен тези за роуминга. Местният 
доставчик може да отложи такова 
преминаване до изтичането на 
определен минимален период, не по-
дълъг от два месеца, включително 
евентуалния договорен срок на 
предизвестие, от прилагането на 
предишната роуминг тарифа. Евро-SMS 
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комбинирана с Евротарифа. тарифата може винаги да бъде 
комбинирана с Евротарифа.

Or. en

Изменение 201
Christian Engström, Emilie Turunen

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 6a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. Местните доставчици не 
прекъсват, забраняват или 
възпрепятстват по друг начин 
изпращането или получаването на 
SMS съобщение, когато предоставят 
роуминг услуга на нови клиенти или 
на съществуващи клиенти по 
Евротарифа, освен ако клиентите 
специално са поискали това или са 
надхвърлили прага на прекъсване.

Or. en

Изменение 202
Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Считано от 1 юли 2012 г., средната 
цена на едро, която операторът на 
посетена мрежа може да изиска от 
местния доставчик на клиент, 
използващ услугата роуминг, за 
предоставянето на регулирани услуги за 
роуминг на данни чрез въпросната 
посетена мрежа, не превишава 
защитното равнище от 0,30 EUR, 
0,20 EUR от 1 юли 2013 г.и 0,10 EUR от 

1. Считано от 1 юли 2012 г., средната 
цена на едро, която операторът на 
посетена мрежа може да изиска от 
местния доставчик на клиент, 
използващ услугата роуминг, за 
предоставянето на регулирани услуги за 
роуминг на данни чрез въпросната 
посетена мрежа, не превишава 
защитното равнище от 0,05 EUR,
0,04 EUR от 1 юли 2013 г.и 0,03 EUR от 
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1 юли 2014 г. за мегабайт пренесени 
данни. Без да се засягат разпоредбите на 
член 13, максималната средна цена на 
едро за предоставянето на регулирани 
услуги за роуминг на данни остава 
0,10 EUR за мегабайт пренесени данни 
за срока на действие на настоящия 
регламент.

1 юли 2014 г. за мегабайт пренесени 
данни. Без да се засягат разпоредбите на 
член 13, максималната средна цена на 
едро за предоставянето на регулирани 
услуги за роуминг на данни остава 
0,03 EUR за мегабайт пренесени данни 
за срока на действие на настоящия 
регламент.

Or. en

Обосновка

Предложените в проектопредложението горни граници значително преувеличават 
действителните цени на едро за роуминг на данни. Според ОЕРЕС през 2009 г. цената на 
едро за роуминг на данни варира между 0,0163 EUR и 0,1499 EUR за мегабайт. Очаква се 
също така, че през 2012 г. тези цени да бъдат в долната граница на диапазона. ОЕРЕС 
изчислява, че средната национална цена на дребно за мегабайт данни е била 0,048 EUR.

Изменение 203
Christian Engström, Emilie Turunen

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Считано от 1 юли 2012 г., средната 
цена на едро, която операторът на 
посетена мрежа може да изиска от 
местния доставчик на клиент, 
използващ услугата роуминг, за 
предоставянето на регулирани услуги за 
роуминг на данни чрез въпросната 
посетена мрежа, не превишава 
защитното равнище от 0,30 EUR, 
0,20 EUR от 1 юли 2013 г. и 0,10 EUR 
от 1 юли 2014 г. за мегабайт
пренесени данни. Без да се засягат 
разпоредбите на член 13, максималната 
средна цена на едро за предоставянето 
на регулирани услуги за роуминг на 
данни остава 0,10 EUR за мегабайт
пренесени данни за срока на действие на 
настоящия регламент.

1. Считано от 1 юли 2012 г., средната 
цена на едро, която операторът на 
посетена мрежа може да изиска от 
местния доставчик на клиент, 
използващ услугата роуминг, за 
предоставянето на регулирани услуги за 
роуминг на данни чрез въпросната 
посетена мрежа, не превишава 
защитното равнище от 10 EUR за 
гигабайт пренесени данни. Без да се 
засягат разпоредбите на член 13, 
максималната средна цена на едро за 
предоставянето на регулирани услуги за 
роуминг на данни остава 10 EUR за 
гигабайт пренесени данни за срока на 
действие на настоящия регламент.



AM\888019BG.doc 131/200 PE478.641v01-00

BG

Or. en

Обосновка

Изразяването на тарифите в гигабайти ще улесни получаването на реалистична 
представа за актуалните цени. Освен това предложените от Комисията горни граници 
на цените са все още прекалено високи и несъразмерни с реалните производствени 
разходи.

Изменение 204
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Считано от 1 юли 2012 г., средната 
цена на едро, която операторът на 
посетена мрежа може да изиска от 
местния доставчик на клиент, 
използващ услугата роуминг, за 
предоставянето на регулирани услуги за 
роуминг на данни чрез въпросната 
посетена мрежа, не превишава 
защитното равнище от 0,30 EUR,
0,20 EUR от 1 юли 2013 г. и 0,10 EUR от 
1 юли 2014 г. за мегабайт пренесени 
данни. Без да се засягат разпоредбите на 
член 13, максималната средна цена на 
едро за предоставянето на регулирани 
услуги за роуминг на данни остава 
0,10 EUR за мегабайт пренесени данни 
за срока на действие на настоящия 
регламент.

1. Считано от 1 юли 2012 г., средната 
цена на едро, която операторът на 
посетена мрежа може да изиска от 
местния доставчик на клиент, 
използващ услугата роуминг, за 
предоставянето на регулирани услуги за 
роуминг на данни чрез въпросната 
посетена мрежа, не превишава 
защитното равнище от 200 EUR, 
150 EUR от 1 юли 2013 г. и 100 EUR от 
1 юли 2014 г. за гигабайт пренесени 
данни. Без да се засягат разпоредбите на 
член 13, максималната средна цена на 
едро за предоставянето на регулирани 
услуги за роуминг на данни остава 
100 EUR за гигабайт пренесени данни 
за срока на действие на настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 205
Anna Hedh

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Считано от 1 юли 2012 г., средната 
цена на едро, която операторът на 
посетена мрежа може да изиска от 
местния доставчик на клиент, 
използващ услугата роуминг, за 
предоставянето на регулирани услуги за 
роуминг на данни чрез въпросната 
посетена мрежа, не превишава 
защитното равнище от 0,30 EUR, 
0,20 EUR от 1 юли 2013 г. и 0,10 EUR от 
1 юли 2014 г. за мегабайт пренесени 
данни. Без да се засягат разпоредбите 
на член 13, максималната средна цена 
на едро за предоставянето на 
регулирани услуги за роуминг на данни
остава 0,10 EUR за мегабайт пренесени 
данни за срока на действие на 
настоящия регламент.

1. Считано от 1 юли 2012 г., средната 
цена на едро, която операторът на 
посетена мрежа може да изиска от 
местния доставчик на клиент, 
използващ услугата роуминг, за 
предоставянето на регулирани услуги за 
роуминг на данни чрез въпросната 
посетена мрежа, не превишава 
защитното равнище от 0,05 EUR,
0,04 EUR от 1 юли 2013 г.и 0,03 EUR от 
1 януари 2014 г. за мегабайт пренесени 
данни. Максималната цена на едро 
остава 0,03 EUR за потребен мегабайт 
до 1 юли 2014 г., когато ценовото 
диференциране между вътрешни 
данни и роуминг данни вече няма да е 
възможно.

Or. en

Изменение 206
Amalia Sartori, Lara Comi

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Считано от 1 юли 2012 г., средната 
цена на едро, която операторът на 
посетена мрежа може да изиска от 
местния доставчик на клиент, 
използващ услугата роуминг, за 
предоставянето на регулирани услуги за 
роуминг на данни чрез въпросната 
посетена мрежа, не превишава 
защитното равнище от 0,30 EUR,
0,20 EUR от 1 юли 2013 г.и 0,10 EUR от 
1 юли 2014 г. за мегабайт пренесени 
данни. Без да се засягат разпоредбите на 
член 13, максималната средна цена на 
едро за предоставянето на регулирани 

1. Считано от 1 юли 2012 г., средната 
цена на едро, която операторът на 
посетена мрежа може да изиска от 
местния доставчик на клиент, 
използващ услугата роуминг, за 
предоставянето на регулирани услуги за 
роуминг на данни чрез въпросната 
посетена мрежа, не превишава 
защитното равнище от 0,23 EUR,
0,17 EUR от 1 юли 2013 г.и 0,10 EUR от 
1 юли 2014 г. за мегабайт пренесени 
данни. Без да се засягат разпоредбите на 
член 13, максималната средна цена на 
едро за предоставянето на регулирани 
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услуги за роуминг на данни остава 
0,10 EUR за мегабайт пренесени данни 
за срока на действие на настоящия 
регламент.

услуги за роуминг на данни остава 
0,10 EUR за мегабайт пренесени данни 
за срока на действие на настоящия 
регламент.

Or. en

Обосновка

Предпазните клаузи в настоящия регламент трябва да осигуряват достатъчен марж 
между цените на дребно и едро за конкурентите, които навлизат на новия пазар на 
роуминг, като целта е да се стимулира конкурентоспособността и да се достави по-
добра стойност за клиентите.

Изменение 207
Małgorzata Handzlik

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Считано от 1 юли 2012 г., средната 
цена на едро, която операторът на 
посетена мрежа може да изиска от 
местния доставчик на клиент, 
използващ услугата роуминг, за 
предоставянето на регулирани услуги за 
роуминг на данни чрез въпросната 
посетена мрежа, не превишава 
защитното равнище от 0,30 EUR, 0,20 
EUR от 1 юли 2013 г.и 0,10 EUR от 1 
юли 2014 г. за мегабайт пренесени 
данни. Без да се засягат разпоредбите на 
член 13, максималната средна цена на 
едро за предоставянето на регулирани 
услуги за роуминг на данни остава 0,10 
EUR за мегабайт пренесени данни за 
срока на действие на настоящия 
регламент.

1. Считано от 1 юли 2012 г., средната 
цена на едро, която операторът на 
посетена мрежа може да изиска от 
местния доставчик на клиент, 
използващ услугата роуминг, за 
предоставянето на регулирани услуги за 
роуминг на данни чрез въпросната 
посетена мрежа, не превишава 
защитното равнище от 0,22 EUR, 0,15 
EUR от 1 юли 2013 г.и 0,10 EUR от 1 
юли 2014 г. за мегабайт пренесени 
данни. Без да се засягат разпоредбите на 
член 13, максималната средна цена на 
едро за предоставянето на регулирани 
услуги за роуминг на данни остава 0,10 
EUR за мегабайт пренесени данни за 
срока на действие на настоящия 
регламент.

Or. pl

Обосновка

Горните граници на цените за пренос на данни не са достатъчно амбициозни. Промените 
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са необходими с оглед нарастващото широкоразпространено използване на смартфони и 
други мобилни устройства.

Изменение 208
Konstantinos Poupakis

Предложение за регламент
Член 11 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Считано от 1 юли 2012 г., средната 
цена на едро, която операторът на 
посетена мрежа може да изиска от 
местния доставчик на клиент, 
използващ услугата роуминг, за 
предоставянето на регулирани услуги за 
роуминг на данни чрез въпросната 
посетена мрежа, не превишава 
защитното равнище от 0,30 EUR, 0,20 
EUR от 1 юли 2013 г.и 0,10 EUR от 1 
юли 2014 г. за мегабайт пренесени 
данни. Без да се засягат разпоредбите на 
член 13, максималната средна цена на 
едро за предоставянето на регулирани 
услуги за роуминг на данни остава 0,10 
EUR за мегабайт пренесени данни за 
срока на действие на настоящия 
регламент.

1. Считано от 1 юли 2012 г., средната 
цена на едро, която операторът на 
посетена мрежа може да изиска от 
местния доставчик на клиент, 
използващ услугата роуминг, за 
предоставянето на регулирани услуги за 
роуминг на данни чрез въпросната 
посетена мрежа, не превишава 
защитното равнище от 0,25 EUR, 0,15 
EUR от 1 юли 2013 г.и 0,10 EUR от 1 
юли 2014 г. за мегабайт пренесени 
данни. Без да се засягат разпоредбите на 
член 19, максималната средна цена на 
едро за предоставянето на регулирани 
услуги за роуминг на данни остава 0,10 
EUR за мегабайт пренесени данни за 
срока на действие на настоящия 
регламент.

Or. el

Изменение209
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer, Morten Løkkegaard

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Считано от 1 юли 2012 г., средната 
цена на едро, която операторът на 
посетена мрежа може да изиска от 
местния доставчик на клиент, 

1. Считано от 1 юли 2012 г., средната 
цена на едро, която операторът на 
посетена мрежа може да изиска от 
местния доставчик на клиент, 
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използващ услугата роуминг, за 
предоставянето на регулирани услуги за 
роуминг на данни чрез въпросната 
посетена мрежа, не превишава 
защитното равнище от 0,30 EUR,
0,20 EUR от 1 юли 2013 г. и 0,10 EUR от 
1 юли 2014 г. за мегабайт пренесени 
данни. Без да се засягат разпоредбите на 
член 13, максималната средна цена на 
едро за предоставянето на регулирани 
услуги за роуминг на данни остава 
0,10 EUR за мегабайт пренесени данни 
за срока на действие на настоящия 
регламент.

използващ услугата роуминг, за 
предоставянето на регулирани услуги за 
роуминг на данни чрез въпросната 
посетена мрежа, не превишава 
защитното равнище от 0,23 EUR,
0,17 EUR от 1 юли 2013 г., 0,10 EUR от 
1 юли 2014 г. и 0,08 EUR от 1 юли 2015 
г. за мегабайт пренесени данни. Без да 
се засягат разпоредбите на член 13, 
максималната средна цена на едро за 
предоставянето на регулирани услуги за 
роуминг на данни остава 0,08 EUR за 
мегабайт пренесени данни за срока на 
действие на настоящия регламент.

Or. en

Изменение 210
Laurence J.A.J. Stassen

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Считано от 1 юли 2012 г., средната 
цена на едро, която операторът на 
посетена мрежа може да изиска от 
местния доставчик на клиент, 
използващ услугата роуминг, за 
предоставянето на регулирани услуги за 
роуминг на данни чрез въпросната 
посетена мрежа, не превишава 
защитното равнище от 0,30 EUR, 
0,20 EUR от 1 юли 2013 г. и 0,10 EUR 
от 1 юли 2014 г. за мегабайт пренесени 
данни. Без да се засягат разпоредбите на 
член 13, максималната средна цена на 
едро за предоставянето на регулирани 
услуги за роуминг на данни остава 
0,10 EUR за мегабайт пренесени данни 
за срока на действие на настоящия 
регламент.

1. Считано от 1 юли 2012 г., средната 
цена на едро, която операторът на 
посетена мрежа може да изиска от 
местния доставчик на клиент, 
използващ услугата роуминг, за 
предоставянето на регулирани услуги за 
роуминг на данни чрез въпросната 
посетена мрежа, не превишава 
защитното равнище от 0,03 EUR за 
мегабайт пренесени данни. Без да се 
засягат разпоредбите на член 13, 
максималната средна цена на едро за 
предоставянето на регулирани услуги за 
роуминг на данни остава 0,03 EUR за 
мегабайт пренесени данни за срока на 
действие на настоящия регламент.

Or. nl
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Обосновка

Средната цена на услугите за роуминг на данни е значително по-ниска от прилаганите 
понастоящем цени на едро. Според някои изчисления разходите възлизат на по-малко от 1 
евроцент за мегабайт. ОЕРЕС изчислява цената на едро на роуминг на данни на около 
1,63 евроцента за мегабайт. По този начин таванът от 2 евроцента за мегабайт в 
роуминг за цените на едро е реалистичен, като позволява определяне на по-ниска цена на 
дребно за потребителите.

Изменение 211
Matteo Salvini

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Съгласно член 3, параграф 1 
местни доставчици като оператори 
на мобилни виртуални мрежи и 
препродавачи могат да купят роуминг 
услуги на едро от операторите на 
местни мрежи, които получават и 
препродават роуминг услуги на едро 
от оператор на посещавана мрежа в 
съответствие с параграф 1 по-горе. В 
този случай средната цена на едро,
която операторът може да определи, 
дава възможност за допълнителна 
такса, не по-висока от 0,30 EUR за 
мегабайт от 1 юли 2012 г., 0,20 EUR за 
мегабайт от 1 юли 2013 г. и 0,10 EUR 
за мегабайт от 1 юли 2014 г., за 
покриване на приемливите разходи на 
местния оператор.

Or. en

Обосновка

Приемащата мрежа следва да може да налага справедлива и разумна цена за покриване 
на допълнителни разходи, свързани с препродаването, както е посочено от ОЕРЕС (т. 30, 
Анализ на ОЕРЕС на предложението на Европейската комисия за регламент относно 
роуминга, COM(2011)402 от 6 юли 2011 г.).
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Изменение 212
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Средната цена на едро, посочена в 
параграф 1, се изчислява, като общите 
приходи по цени на едро, получени от 
оператора на посетената мрежа от всеки 
доставчик на роуминг услуги за 
предоставянето на регулирани услуги за 
роуминг на данни за съответния период, 
се разделят на общия обем в 
мегабайтове на данните, реално 
потребени при предоставянето на тези 
услуги в рамките на този период, 
изчислени на основата на килобайт 
пренесени данни.

3. Средната цена на едро, посочена в 
параграф 1, се изчислява, като общите 
приходи по цени на едро, получени от 
оператора на посетената мрежа от всеки 
доставчик на роуминг услуги за 
предоставянето на регулирани услуги за 
роуминг на данни за съответния период, 
се разделят на общия обем в 
гигабайтове на данните, реално 
потребени при предоставянето на тези 
услуги в рамките на този период, 
изчислени на основата на килобайт 
пренесени данни.

Or. en

Изменение 213
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Считано от 1 юли 2012 г., цената на 
дребно (без ДДС) по Евротарифа за 
данни, която местен доставчик може да 
изиска от своите роуминг клиенти за 
предоставяне на регулиран роуминг на 
данни, не трябва да превишава 
0,90 EUR за мегабайт. Ценовият таван 
за потребени данни се понижава на
0,70 EUR и 0,50 EUR за потребен 
мегабайт съответно от 1 юли 2013 г. и 
1 юли 2014 г. Без да се засягат 
разпоредбите на членове 13 и 19, 

Считано от 1 юли 2012 г., цената на 
дребно (без ДДС) по Евротарифа за 
данни, която местен доставчик може да 
изиска от своите роуминг клиенти за 
предоставяне на регулиран роуминг на 
данни, не трябва да превишава 
0,50 EUR за мегабайт. Ценовият таван 
за потребени данни се понижава на 0,30 
EUR и 0,10 EUR за потребен мегабайт 
съответно от 1 юли 2013 г. и 1 юли 2014 
г., след което до 1 юли 2015 г. цените 
за данни в роуминг ще бъдат 
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регулираната максимална цена на 
дребно остава 0,50 EUR за потребен 
мегабайт до 30 юни 2016 г.

изравнени с цените в рамките на една 
държава, които не трябва да 
надхвърлят определената тук 
Евротарифа.

Or. nl

Обосновка

Чрез иновативни концепции и конкуриране с цел повишаване на дела на пазара на трафик 
на данни, който бързо се разраства, тази цена ще осигури на операторите достатъчен 
марж, без това да доведе до прекомерна печалба за операторите или до скрити пазарни 
споразумения.

Изменение 214
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Считано от 1 юли 2012 г., цената на 
дребно (без ДДС) по Евротарифа за 
данни, която местен доставчик може да 
изиска от своите роуминг клиенти за 
предоставяне на регулиран роуминг на 
данни, не трябва да превишава 
0,90 EUR за мегабайт. Ценовият таван 
за потребени данни се понижава на 
0,70 EUR и 0,50 EUR за потребен 
мегабайт съответно от 1 юли 2013 г. и 
1 юли 2014 г. Без да се засягат 
разпоредбите на членове 13 и 19, 
регулираната максимална цена на 
дребно остава 0,50 EUR за потребен 
мегабайт до 30 юни 2016 г.

Считано от 1 юли 2012 г., цената на 
дребно (без ДДС) по Евротарифа за 
данни, която местен доставчик може да 
изиска от своите роуминг клиенти за 
предоставяне на регулиран роуминг на 
данни, не трябва да превишава 
0,50 EUR за мегабайт. Ценовият таван 
за потребени данни се понижава на 
0,30 EUR и 0,20 EUR за потребен 
мегабайт съответно от 1 юли 2013 г. и 
1 януари 2014 г. Регулираната
максимална цена на дребно остава 
0,20 EUR за потребен мегабайт до 
30 юни 2016 г. Ценовото 
диференциране между национални и 
роуминг повиквания вече няма да бъде 
възможно от 1 юли 2014 г.

Or. en

Изменение 215
Christel Schaldemose
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Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Считано от 1 юли 2012 г., цената на 
дребно (без ДДС) по Евротарифа за 
данни, която местен доставчик може да 
изиска от своите роуминг клиенти за 
предоставяне на регулиран роуминг на 
данни, не трябва да превишава 
0,90 EUR за мегабайт. Ценовият таван 
за потребени данни се понижава на 
0,70 EUR и 0,50 EUR за потребен 
мегабайт съответно от 1 юли 2013 г. и 
1 юли 2014 г. Без да се засягат 
разпоредбите на членове 13 и 19, 
регулираната максимална цена на 
дребно остава 0,50 EUR за потребен 
мегабайт до 30 юни 2016 г.

Считано от 1 юли 2012 г., цената на 
дребно (без ДДС) по Евротарифа за 
данни, която местен доставчик може да 
изиска от своите роуминг клиенти за 
предоставяне на регулиран роуминг на 
данни, не трябва да превишава 
0,50 EUR за мегабайт. Ценовият таван 
за потребени данни се понижава на 
0,30 EUR и 0,10 EUR за потребен 
мегабайт съответно от 1 юли 2013 г. и 
1 юли 2014 г. Без да се засягат 
разпоредбите на членове 13 и 19, 
регулираната максимална цена на 
дребно остава 0,10 EUR за потребен 
мегабайт до 30 юни 2016 г.

Or. en

Изменение 216
Christian Engström, Emilie Turunen

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Считано от 1 юли 2012 г., цената на 
дребно (без ДДС) по Евротарифа за 
данни, която местен доставчик може да 
изиска от своите роуминг клиенти за 
предоставяне на регулиран роуминг на 
данни, не трябва да превишава 
0,90 EUR за мегабайт. Ценовият 
таван за потребени данни се 
понижава на 0,70 EUR и 0,50 EUR за
потребен мегабайт съответно от 
1 юли 2013 г. и 1 юли 2014 г. Без да се 
засягат разпоредбите на членове 13 и 19, 
регулираната максимална цена на 
дребно остава 0,50 EUR за потребен 

Считано от 1 юли 2012 г., цената на 
дребно (без ДДС) по Евротарифа за 
данни, която местен доставчик може да 
изиска от своите роуминг клиенти за 
предоставяне на регулиран роуминг на 
данни, не трябва да превишава 20 EUR
за гигабайт. Максималната цена на 
дребно за предоставяне на роуминг на
данни под 1 гигабайт е 
пропорционална на 20 EUR за
гигабайт. Без да се засягат 
разпоредбите на членове 13 и 19, 
регулираната максимална цена на 
дребно остава 20 EUR за потребен 
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мегабайт до 30 юни 2016 г. гигабайт до 30 юни 2016 г.

Or. en

Обосновка

Изразяването на тарифите в гигабайти ще улесни потребителите при получаването на 
реалистична представа за актуалните цени. Освен това предложените от Комисията 
горни граници на цените са все още прекалено високи и несъразмерни с реалните 
производствени разходи.

Изменение 217
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Считано от 1 юли 2012 г., цената на 
дребно (без ДДС) по Евротарифа за 
данни, която местен доставчик може да 
изиска от своите роуминг клиенти за 
предоставяне на регулиран роуминг на 
данни, не трябва да превишава 
0,90 EUR за мегабайт. Ценовият таван 
за потребени данни се понижава на 
0,70 EUR и 0,50 EUR за потребен 
мегабайт съответно от 1 юли 2013 г. и 
1 юли 2014 г. Без да се засягат 
разпоредбите на членове 13 и 19, 
регулираната максимална цена на 
дребно остава 0,50 EUR за потребен 
мегабайт до 30 юни 2016 г.

Считано от 1 юли 2012 г., цената на 
дребно (без ДДС) по Евротарифа за 
данни, която местен доставчик може да 
изиска от своите роуминг клиенти за 
предоставяне на регулиран роуминг на 
данни, не трябва да превишава 500 EUR
за гигабайт. Ценовият таван за 
потребени данни се понижава на 
300 EUR и 200 EUR за потребен 
гигабайт съответно от 1 юли 2013 г. и 
1 юли 2014 г. Без да се засягат 
разпоредбите на членове 13 и 19, 
регулираната максимална цена на 
дребно остава 200 EUR за потребен 
гигабайт за срока на действие на 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 218
Anna Hedh

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Считано от 1 юли 2012 г., цената на 
дребно (без ДДС) по Евротарифа за 
данни, която местен доставчик може да 
изиска от своите роуминг клиенти за 
предоставяне на регулиран роуминг на 
данни, не трябва да превишава 
0,90 EUR за мегабайт. Ценовият таван 
за потребени данни се понижава на 
0,70 EUR и 0,50 EUR за потребен 
мегабайт съответно от 1 юли 2013 г. и 
1 юли 2014 г. Без да се засягат 
разпоредбите на членове 13 и 19,
регулираната максимална цена на 
дребно остава 0,50 EUR за потребен 
мегабайт до 30 юни 2016 г.

Считано от 1 юли 2012 г., цената на 
дребно (без ДДС) по Евротарифа за 
данни, която местен доставчик може да 
изиска от своите роуминг клиенти за 
предоставяне на регулиран роуминг на 
данни, не трябва да превишава 
0,15 EUR за мегабайт. Ценовият таван 
за потребени данни се понижава на 
0,12 EUR и 0,09 EUR за потребен 
мегабайт съответно от 1 юли 2013 г. и 
1 януари 2014 г. Регулираната
максимална цена на дребно остава 0,09 
EUR за потребен мегабайт до 1 юли
2014 г., когато ценовото 
диференциране между вътрешни 
данни и роуминг данни вече няма да е 
възможно.

Or. en

Изменение 219
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer, Morten Løkkegaard

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Считано от 1 юли 2012 г., цената на 
дребно (без ДДС) по Евротарифа за 
данни, която местен доставчик може да 
изиска от своите роуминг клиенти за 
предоставяне на регулиран роуминг на 
данни, не трябва да превишава 
0,90 EUR за мегабайт. Ценовият таван 
за потребени данни се понижава на 
0,70 EUR и 0,50 EUR за потребен 
мегабайт съответно от 1 юли 2013 г. и 
1 юли 2014 г. Без да се засягат 
разпоредбите на членове 13 и 19, 
регулираната максимална цена на 
дребно остава 0,50 EUR за потребен 
мегабайт до 30 юни 2016 г.

Считано от 1 юли 2012 г., цената на 
дребно (без ДДС) по Евротарифа за 
данни, която местен доставчик може да 
изиска от своите роуминг клиенти за 
предоставяне на регулиран роуминг на 
данни, не трябва да превишава 
0,70 EUR за мегабайт. Ценовият таван 
за потребени данни се понижава на 
0,50 EUR , 0,30 EUR и 0,25 EUR за 
потребен мегабайт съответно от 1 юли 
2013 г. и 1 юли 2015 г. Без да се засягат 
разпоредбите на членове 13 и 19, 
регулираната максимална цена на 
дребно остава 0,25 EUR за потребен 
мегабайт до 30 юни 2016 г.
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Or. en

Обосновка

Цените следва да са по-ниски от предложените от Комисията, за да отразяват по-добре 
реалните разходи. За да се осигури по-нататъшно понижаване на цените преди 
структурните мерки да могат да окажат влияние на пазара, следва да се предвидят 
допълнителни горни граници на цените за 2015 г.

Изменение 220
Amalia Sartori, Lara Comi

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Считано от 1 юли 2012 г., цената на 
дребно (без ДДС) по Евротарифа за 
данни, която местен доставчик може да 
изиска от своите роуминг клиенти за 
предоставяне на регулиран роуминг на 
данни, не трябва да превишава 
0,90 EUR за мегабайт. Ценовият таван 
за потребени данни се понижава на 
0,70 EUR и 0,50 EUR за потребен 
мегабайт съответно от 1 юли 2013 г. и 
1 юли 2014 г. Без да се засягат 
разпоредбите на членове 13 и 19, 
регулираната максимална цена на 
дребно остава 0,50 EUR за потребен 
мегабайт до 30 юни 2016 г.

Считано от 1 юли 2012 г., цената на 
дребно (без ДДС) по Евротарифа за 
данни, която местен доставчик може да 
изиска от своите роуминг клиенти за 
предоставяне на регулиран роуминг на 
данни, не трябва да превишава 
0,70 EUR за мегабайт. Ценовият таван 
за потребени данни се понижава на 
0,50 EUR и 0,30 EUR за потребен 
мегабайт съответно от 1 юли 2013 г. и 
1 юли 2014 г. Без да се засягат 
разпоредбите на членове 13 и 19, 
регулираната максимална цена на 
дребно остава 0,30 EUR за потребен 
мегабайт до 30 юни 2016 г.

Or. en

Обосновка

Предпазните клаузи в настоящия регламент трябва да осигуряват достатъчен марж 
между цените на дребно и едро за конкурентите, които навлизат на новия пазар на 
роуминг, като целта е да се стимулира конкурентоспособността и да се достави по-
добра стойност за клиентите.

Изменение 221
Małgorzata Handzlik
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Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Считано от 1 юли 2012 г., цената на 
дребно (без ДДС) по Евротарифа за 
данни, която местен доставчик може да 
изиска от своите роуминг клиенти за 
предоставяне на регулиран роуминг на 
данни, не трябва да превишава 
0,90 EUR за мегабайт. Ценовият таван 
за потребени данни се понижава на 
0,70 EUR и 0,50 EUR за потребен 
мегабайт съответно от 1 юли 2013 г. и 
1 юли 2014 г. Без да се засягат 
разпоредбите на членове 13 и 19, 
регулираната максимална цена на 
дребно остава 0,50 EUR за потребен 
мегабайт до 30 юни 2016 г.

Считано от 1 юли 2012 г., цената на 
дребно (без ДДС) по Евротарифа за 
данни, която местен доставчик може да 
изиска от своите роуминг клиенти за 
предоставяне на регулиран роуминг на 
данни, не трябва да превишава 
0,45 EUR за мегабайт. Ценовият таван 
за потребени данни се понижава на 
0,30 EUR и 0,20 EUR за потребен 
мегабайт съответно от 1 юли 2013 г. и 
1 юли 2014 г. Без да се засягат 
разпоредбите на членове 13 и 19, 
регулираната максимална цена на 
дребно остава 0,20 EUR за потребен 
мегабайт до 30 юни 2016 г.

Or. pl

Обосновка

Ограниченията на цената на дребно за услуги за роуминг на данни, предлагаща 
прекомерни маржове на операторите (300—400%), са неоправдани и не са в интерес на 
потребителите. Максималните цени на дребно за услуги за роуминг на данни следва да не 
надвишават двойно цените на едро, което все още предлага на операторите достатъчен 
марж на пазара на роуминг услугите и следва да насърчи операторите да навлязат на 
пазара.

Изменение 222
Eija-Riitta Korhola

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Считано от 1 юли 2012 г., цената на 
дребно (без ДДС) по Евротарифа за 
данни, която местен доставчик може да 
изиска от своите роуминг клиенти за 

Считано от 1 юли 2012 г., цената на 
дребно (без ДДС) по Евротарифа за 
данни, която местен доставчик може да 
изиска от своите роуминг клиенти за 
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предоставяне на регулиран роуминг на 
данни, не трябва да превишава 
0,90 EUR за мегабайт. Ценовият таван 
за потребени данни се понижава на 
0,70 EUR и 0,50 EUR за потребен 
мегабайт съответно от 1 юли 2013 г. и 
1 юли 2014 г. Без да се засягат 
разпоредбите на членове 13 и 19, 
регулираната максимална цена на 
дребно остава 0,50 EUR за потребен 
мегабайт до 30 юни 2016 г.

предоставяне на регулиран роуминг на 
данни, не трябва да превишава 
0,60 EUR за мегабайт. Ценовият таван 
за потребени данни се понижава на 
0,45 EUR и 0,30 EUR за потребен 
мегабайт съответно от 1 юли 2013 г. и 
1 юли 2014 г. Без да се засягат 
разпоредбите на членове 13 и 19, 
регулираната максимална цена на 
дребно остава 0,30 EUR за потребен 
мегабайт до 30 юни 2018 г.

Or. en

Изменение 223
Konstantinos Poupakis

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Считано от 1 юли 2012 г., цената на 
дребно (без ДДС) по Евротарифа за 
данни, която местен доставчик може да 
изиска от своите роуминг клиенти за 
предоставяне на регулиран роуминг на 
данни, не трябва да превишава 0,90
EUR за мегабайт. Ценовият таван за 
потребени данни се понижава на 0,70
EUR и 0,50 EUR за потребен мегабайт 
съответно от 1 юли 2013 г. и 1 юли 2014 
г. Без да се засягат разпоредбите на
членове 13 и 19, регулираната 
максимална цена на дребно остава 0,50
EUR за потребен мегабайт до 30 юни 
2016 г.

Считано от 1 юли 2012 г., цената на 
дребно (без ДДС) по Евротарифа за 
данни, която местен доставчик може да 
изиска от своите роуминг клиенти за 
предоставяне на регулиран роуминг на 
данни, не трябва да превишава 0,50
EUR за мегабайт. Ценовият таван за 
потребени данни се понижава на 0,30
EUR и 0,20 EUR за потребен мегабайт 
съответно от 1 юли 2013 г. и 1 юли 2014 
г. Без да се засягат разпоредбите на член
19, регулираната максимална цена на 
дребно остава 0,20 EUR за потребен 
мегабайт до 30 юни 2017 г.

Or. el

Изменение 224
Philippe Juvin, Damien Abad
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Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Считано от 1 юли 2012 г., цената на 
дребно (без ДДС) по Евротарифа за 
данни, която местен доставчик може да 
изиска от своите роуминг клиенти за 
предоставяне на регулиран роуминг на 
данни, не трябва да превишава 0,90 EUR 
за мегабайт. Ценовият таван за 
потребени данни се понижава на 
0,70 EUR и 0,50 EUR за потребен 
мегабайт съответно от 1 юли 2013 г. и 
1 юли 2014 г. Без да се засягат 
разпоредбите на членове 13 и 19, 
регулираната максимална цена на 
дребно остава 0,50 EUR за потребен 
мегабайт до 30 юни 2016 г.

Считано от 1 юли 2012 г., цената на 
дребно (без ДДС) по Евротарифа за 
данни, която местен доставчик може да 
изиска от своите роуминг клиенти за 
предоставяне на регулиран роуминг на 
данни, не трябва да превишава 0,90 EUR 
за мегабайт. Ценовият таван за 
потребени данни се понижава на 
0,70 EUR и 0,30 EUR за потребен 
мегабайт съответно от 1 юли 2013 г. и 
1 юли 2014 г. Без да се засягат 
разпоредбите на член 19, регулираната 
максимална цена на дребно остава 
0,30 EUR за потребен мегабайт до 
30 юни 2017 г.

Or. en

Обосновка

Според ОЕРЕС малките разлики (цената на дребно да не бъде повече от три пъти по-
висока от цената на едро) следва да дадат възможност за навлизане на нови доставчици 
и за развитие на конкуренция на пазара на дребно. Горните граници на цените на едро 
следва се поддържат на нивото, предложено от ЕК; горните граници на цените на 
дребно за входящи повиквания следва да се поддържат на нивото, предложено от ЕК за 
2012 г. и 2013 г., и да се понижат допълнително през 2014 г.; и горните граници на цените 
за изходящи и входящи повиквания през 2014 г. следва да съответстват на направените 
от ОЕРЕС предложения до 2014 г. Тези граници следва да се поддържат до юни 2017 г., 
за да може ЕК да разполага с достатъчно време за извършването на задълбочен преглед 
и, ако е необходимо, за изготвянето на подходящи предложения (член 19).

Изменение 225
Laurence J.A.J. Stassen

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Считано от 1 юли 2012 г., цената на 
дребно (без ДДС) по Евротарифа за 

Считано от 1 юли 2012 г., цената на 
дребно (без ДДС) по Евротарифа за 
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данни, която местен доставчик може да 
изиска от своите роуминг клиенти за 
предоставяне на регулиран роуминг на 
данни, не трябва да превишава 
0,90 EUR за мегабайт. Ценовият таван 
за потребени данни се понижава на 
0,70 EUR и 0,50 EUR за потребен 
мегабайт съответно от 1 юли 2013 г.
и 1 юли 2014 г. Без да се засягат 
разпоредбите на членове 13 и 19, 
регулираната максимална цена на 
дребно остава 0,50 EUR за потребен 
мегабайт до 30 юни 2016 г.

данни, която местен доставчик може да 
изиска от своите роуминг клиенти за 
предоставяне на регулиран роуминг на 
данни, не трябва да превишава 
0,10 EUR за потребен мегабайт. Без да 
се засягат разпоредбите на членове 13 и 
19, регулираната максимална цена на 
дребно остава 0,10 EUR за потребен 
мегабайт до 30 юни 2016 г.

Or. nl

Обосновка

Таванът за цена на дребно от 10 евроцента за мегабайт е по-подходящ за практическата 
употреба на смартфон. Освен това, този размер е по-близък до националните цени за 
консултация на мобилни данни, като по този начин се намалява разликата между цените 
в рамките на една държава и цените за роуминг. Ако максимална цена на дребно от 10 
евроцента за мегабайт се комбинира с 3 евроцента за мегабайт като таван на цените на 
едро, ще остане достатъчно поле за конкурентни предложения.

Изменение 226
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler, Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Всеки клиент, използващ услугата 
роуминг, може по всяко време да поиска 
да премине към Евротарифа за данни 
или да преустанови използването на 
такава тарифа, като спазва договорните 
условия. Прехвърлянето или 
преустановяването се извършва 
безплатно в срок от един работен ден от 
получаването на искането и не може да 
се обвързва с условия или ограничения 
относно други елементи на абонамента, 
освен тези за роуминга. Местният 
доставчик може да отложи такова 

5. Всеки клиент, използващ услугата 
роуминг, може по всяко време да поиска 
да премине към Евротарифа за данни 
или да преустанови използването на 
такава тарифа, като спазва договорните 
условия. Прехвърлянето се извършва 
безплатно в срок от един работен ден от 
получаването на искането и не може да 
се обвързва с условия или ограничения 
относно други елементи на абонамента, 
освен тези за роуминга. Местният 
доставчик може да отложи такова 
преминаване до изтичането на 
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преминаване до изтичането на 
определен минимален период, не по-
дълъг от три месеца от прилагането на 
предишната тарифа за роуминг.
Евротарифата за данни може винаги да 
бъде комбинирана с Евро-SMS тарифа и 
Евротарифа.

определен минимален период, не по-
дълъг от два месеца, включително 
евентуалния договорен срок на 
предизвестие, от прилагането на 
предишната роуминг тарифа.
Евротарифата за данни може винаги да 
бъде комбинирана с Евро-SMS тарифа и 
Евротарифа.

Or. en

Изменение 227
Robert Rochefort

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Най-късно до 30 юни 2012 г. местните 
доставчици на роуминг услуги
информират лично всички свои клиенти 
относно Евротарифата за данни и за 
това, че тя ще започне да се прилага 
най-късно от 1 юли 2012 г. за всички 
клиенти, използващи услугата роуминг, 
които не са направили изричен избор на 
специална тарифа или пакет, 
приложими към регулираните услуги за 
данни, както и за правото да преминат 
към тази тарифа или да преустановят 
нейното използване в съответствие с 
параграф 5.

6. Най-късно до 30 юни 2012 г. местните 
доставчици информират лично и чрез 
устойчиво средство за масово 
осведомяване всички свои клиенти на 
роуминг услуги относно Евротарифата за 
данни и за това, че тя ще започне да се 
прилага най-късно от 1 юли 2012 г. за 
всички клиенти, използващи услугата 
роуминг, които не са направили изричен 
избор на специална тарифа или пакет, 
приложими към регулираните услуги за 
данни, както и за правото да преминат 
към тази тарифа или да преустановят 
нейното използване в съответствие с 
параграф 5.

Or. fr

Изменение 228
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Член 13
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 13 заличава се

Условия за предложение за 
неприлагане на максимални цени на 
едро и на дребно
1. С цел да се оцени развитието на 
конкуренцията на пазарите на 
роуминг услуги ОЕРЕС редовно събира 
данни за развитието на цените на 
едро и на дребно на роуминг услуги за 
гласови повиквания, SMS и данни. Тези 
данни се съобщават на Комисията 
поне два пъти годишно. Комисията ги 
прави публично достояние.
2. Ако след 30 юни 2018 г. средната 
цена на едро за една от роуминг 
услугите (за гласови повиквания, SMS 
или данни) за небалансиран трафик 
между оператори, които не 
принадлежат към една и съща група, 
спадне до 75 % или по-малко от 
максималните цени на едро, 
предвидени в член 6, параграф 2, член 
8, параграф 1 и член 11, параграф 1, 
максималните цени на едро за 
съответната роуминг услуга няма 
повече да бъдат прилагани.
Комисията редовно проверява, въз 
основа на събраните от ОЕРЕС 
пазарни данни, дали това условие е 
изпълнено и, ако това е така, 
незабавно публикува в серия C на 
Официален вестник на Европейския 
съюз данните, доказващи, че 
максималните цени на едро не се 
прилагат повече за съответната 
роуминг услуга.
3. Ако вследствие на прилагането на 
отделната продажба на роуминг 
услуги, посочена в член 5, преди 1 юли 
2016 г. средната цена на дребно на 
равнището на Съюза спадне до 75 % 
или по-малко от максималните цени 
на дребно, предвидени в член 7, 
параграф 2, член 9, параграф 2 и член 
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12, параграф 2, максималните цени на 
дребно за съответната роуминг услуга 
няма повече да бъдат прилагани.
Комисията редовно проверява, въз 
основа на събраните от ОЕРЕС 
пазарни данни, дали това условие е 
изпълнено и, ако това е така, 
незабавно публикува в серия C на 
Официален вестник на Европейския 
съюз данните, доказващи, че 
максималните цени на дребно не се 
прилагат повече за съответната 
роуминг услуга.
4. Прилагането на съответните 
максимални цени се прекратява, 
считано от първия ден на месеца след 
публикуването на данните, 
доказващи, че условията съответно 
на параграф 2 или 3 са изпълнени.

Or. nl

Изменение 229
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Предложение за регламент
Член 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 13 заличава се
Условия за предложение за 
неприлагане на максимални цени на 
едро и на дребно
1. С цел да се оцени развитието на 
конкуренцията на пазарите на 
роуминг услуги ОЕРЕС редовно събира 
данни за развитието на цените на 
едро и на дребно на роуминг услуги за 
гласови повиквания, SMS и данни. Тези 
данни се съобщават на Комисията 
поне два пъти годишно. Комисията ги 
прави публично достояние.
2. Ако след 30 юни 2018 г. средната 
цена на едро за една от роуминг 
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услугите (за гласови повиквания, SMS 
или данни) за небалансиран трафик 
между оператори, които не 
принадлежат към една и съща група, 
спадне до 75 % или по-малко от 
максималните цени на едро, 
предвидени в член 6, параграф 2, член 
8, параграф 1 и член 11, параграф 1, 
максималните цени на едро за 
съответната роуминг услуга няма 
повече да бъдат прилагани.
Комисията редовно проверява, въз 
основа на събраните от ОЕРЕС 
пазарни данни, дали това условие е 
изпълнено и, ако това е така, 
незабавно публикува в серия C на 
Официален вестник на Европейския 
съюз данните, доказващи, че 
максималните цени на едро не се 
прилагат повече за съответната 
роуминг услуга.
3. Ако вследствие на прилагането на 
отделната продажба на роуминг 
услуги, посочена в член 5, преди 1 юли 
2016 г. средната цена на дребно на 
равнището на Съюза спадне до 75 % 
или по-малко от максималните цени 
на дребно, предвидени в член 7, 
параграф 2, член 9, параграф 2 и член 
12, параграф 2, максималните цени на 
дребно за съответната роуминг услуга 
няма повече да бъдат прилагани.
Комисията редовно проверява, въз 
основа на събраните от ОЕРЕС 
пазарни данни, дали това условие е 
изпълнено и, ако това е така, 
незабавно публикува в серия C на 
Официален вестник на Европейския 
съюз данните, доказващи, че 
максималните цени на дребно не се 
прилагат повече за съответната 
роуминг услуга.
4. Прилагането на съответните 
максимални цени се прекратява, 
считано от първия ден на месеца след 
публикуването на данните, 
доказващи, че условията съответно 
на параграф 2 или 3 са изпълнени.
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Or. en

Изменение 230
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако след 30 юни 2018 г. средната 
цена на едро за една от роуминг 
услугите (за гласови повиквания, SMS 
или данни) за небалансиран трафик 
между оператори, които не принадлежат 
към една и съща група, спадне до 75 %
или по-малко от максималните цени на 
едро, предвидени в член 6, параграф 2, 
член 8, параграф 1 и член 11, 
параграф 1, максималните цени на едро 
за съответната роуминг услуга няма 
повече да бъдат прилагани. Комисията 
редовно проверява, въз основа на 
събраните от ОЕРЕС пазарни данни, 
дали това условие е изпълнено и, ако 
това е така, незабавно публикува в серия 
C на Официален вестник на 
Европейския съюз данните, доказващи, 
че максималните цени на едро не се 
прилагат повече за съответната роуминг 
услуга.

2. Ако след 30 юни 2018 г. средната 
цена на едро за една от роуминг 
услугите (за гласови повиквания, SMS 
или данни) за небалансиран трафик 
между оператори, които не принадлежат 
към една и съща група, спадне до 50 %
или по-малко от максималните цени на 
едро, предвидени в член 6, параграф 2, 
член 8, параграф 1 и член 11, 
параграф 1, максималните цени на едро 
за съответната роуминг услуга няма 
повече да бъдат прилагани. Комисията 
редовно проверява, въз основа на 
събраните от ОЕРЕС пазарни данни, 
дали това условие е изпълнено и, ако 
това е така, незабавно публикува в серия 
C на Официален вестник на 
Европейския съюз данните, доказващи, 
че максималните цени на едро не се 
прилагат повече за съответната роуминг 
услуга.

Or. en

Изменение 231
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Ако вследствие на прилагането на 
отделната продажба на роуминг услуги, 

3. Ако вследствие на прилагането на 
отделната продажба на роуминг услуги, 
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посочена в член 5, преди 1 юли 2016 г.
средната цена на дребно на равнището 
на Съюза спадне до 75 % или по-малко 
от максималните цени на дребно, 
предвидени в член 7, параграф 2, член 9, 
параграф 2 и член 12, параграф 2, 
максималните цени на дребно за 
съответната роуминг услуга няма 
повече да бъдат прилагани. Комисията 
редовно проверява, въз основа на 
събраните от ОЕРЕС пазарни данни, 
дали това условие е изпълнено и, ако 
това е така, незабавно публикува в серия 
C на Официален вестник на 
Европейския съюз данните, доказващи, 
че максималните цени на дребно не се 
прилагат повече за съответната роуминг 
услуга.

посочена в член 5 средната цена на 
дребно на равнището на Съюза спадне 
до 50 % или по-малко от максималните 
цени на дребно, предвидени в член 7, 
параграф 2, член 9, параграф 2 и 
член 12, параграф 2, максималните цени 
на дребно за съответната роуминг 
услуга няма повече да бъдат прилагани.
Комисията редовно проверява, въз 
основа на събраните от ОЕРЕС пазарни 
данни, дали това условие е изпълнено и, 
ако това е така, незабавно публикува в 
серия C на Официален вестник на 
Европейския съюз данните, доказващи, 
че максималните цени на дребно не се 
прилагат повече за съответната роуминг 
услуга.

Or. en

Изменение 232
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anna Maria Corazza Bildt, Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да сигнализира на клиент, използващ 
услугата роуминг, за това, че ще му 
бъде начислена цена за роуминг при 
осъществяване или приемане на 
повикване или при изпращане на SMS 
съобщение, освен ако клиентът е 
уведомил своя местен доставчик, че не 
желае тази услуга, всеки местен 
доставчик чрез съобщение предоставя 
на клиента, автоматично, без 
неоснователно забавяне и безплатно, 
при влизането му в държава-членка, 
различна от тази, в която е неговата 
местна мрежа, основна персонализирана 
информация за цените за роуминг (с 
включен ДДС), които се прилагат за 
осъществяването и приемането от този 

За да сигнализира на клиент, използващ 
услугата роуминг, за това, че ще му 
бъде начислена цена за роуминг при 
осъществяване или приемане на 
повикване или при изпращане на SMS 
съобщение, освен ако клиентът е 
уведомил своя местен доставчик, че не 
желае тази услуга, всеки местен 
доставчик чрез съобщение предоставя 
на клиента, автоматично, без 
неоснователно забавяне и безплатно, 
при влизането му в страна, различна от 
тази, в която е неговата местна мрежа, 
основна персонализирана информация 
за цените за роуминг (с включен ДДС), 
които се прилагат за осъществяването и 
приемането от този клиент на 
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клиент на повиквания и за изпращането 
на SMS съобщения в посетената 
държава-членка.

повиквания и за изпращането на SMS 
съобщения в посетената страна.

Or. en

Обосновка

Тези мерки ще бъдат приложени също така и извън Европейския съюз.

Изменение 233
Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да сигнализира на клиент, използващ 
услугата роуминг, за това, че ще му 
бъде начислена цена за роуминг при 
осъществяване или приемане на 
повикване или при изпращане на SMS 
съобщение, освен ако клиентът е 
уведомил своя местен доставчик, че не 
желае тази услуга, всеки местен 
доставчик чрез съобщение предоставя 
на клиента, автоматично, без 
неоснователно забавяне и безплатно, 
при влизането му в държава-членка, 
различна от тази, в която е неговата 
местна мрежа, основна персонализирана 
информация за цените за роуминг (с 
включен ДДС), които се прилагат за 
осъществяването и приемането от този 
клиент на повиквания и за изпращането 
на SMS съобщения в посетената 
държава-членка.

За да сигнализира на клиент, използващ 
услугата роуминг, за това, че ще му 
бъде начислена цена за роуминг при 
осъществяване или приемане на 
повикване или при изпращане на SMS 
съобщение, освен ако клиентът е 
уведомил своя местен доставчик, че не 
желае тази услуга, всеки местен 
доставчик чрез съобщение предоставя 
на клиента, автоматично, без 
неоснователно забавяне и безплатно, 
при влизането му в държава-членка или 
в трета страна, различна от тази, в 
която е неговата местна мрежа, основна 
персонализирана информация за цените 
за роуминг (с включен ДДС), които се 
прилагат за осъществяването и 
приемането от този клиент на 
повиквания и за изпращането на SMS 
съобщения в посетената държава-членка 
или трета страна

Or. en

Изменение 234
Christian Engström, Emilie Turunen
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Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да сигнализира на клиент, използващ 
услугата роуминг, за това, че ще му 
бъде начислена цена за роуминг при 
осъществяване или приемане на 
повикване или при изпращане на SMS 
съобщение, освен ако клиентът е 
уведомил своя местен доставчик, че не 
желае тази услуга, всеки местен 
доставчик чрез съобщение предоставя 
на клиента, автоматично, без 
неоснователно забавяне и безплатно, 
при влизането му в държава-членка, 
различна от тази, в която е неговата 
местна мрежа, основна персонализирана 
информация за цените за роуминг (с 
включен ДДС), които се прилагат за 
осъществяването и приемането от този 
клиент на повиквания и за изпращането 
на SMS съобщения в посетената 
държава-членка.

За да сигнализира на клиент, използващ 
услугата роуминг, за това, че ще му 
бъде начислена цена за роуминг при 
осъществяване или приемане на 
повикване или при изпращане на SMS 
съобщение, освен ако клиентът е 
уведомил своя местен доставчик, че не 
желае тази услуга, всеки местен 
доставчик чрез съобщение предоставя 
на клиента, автоматично, без 
неоснователно забавяне и безплатно, 
при влизането му в държава-членка или 
в трета страна, различна от тази, в 
която е неговата местна мрежа, основна 
персонализирана информация за цените 
за роуминг (с включен ДДС), които се 
прилагат за осъществяването и 
приемането от този клиент на 
повиквания и за изпращането на SMS 
съобщения в посетената държава-
членка.

Or. en

Изменение 235
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Sylvana Rapti, Catherine 
Stihler

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да сигнализира на клиент, използващ 
услугата роуминг, за това, че ще му 
бъде начислена цена за роуминг при 
осъществяване или приемане на 
повикване или при изпращане на SMS 
съобщение, освен ако клиентът е 
уведомил своя местен доставчик, че не 

За да сигнализира на клиент, използващ 
услугата роуминг, за това, че ще му 
бъде начислена цена за роуминг при 
осъществяване или приемане на 
повикване или при изпращане на SMS 
съобщение, освен ако клиентът е 
навършил 18 години и е уведомил своя 
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желае тази услуга, всеки местен 
доставчик чрез съобщение предоставя 
на клиента, автоматично, без 
неоснователно забавяне и безплатно, 
при влизането му в държава-членка, 
различна от тази, в която е неговата 
местна мрежа, основна персонализирана 
информация за цените за роуминг (с 
включен ДДС), които се прилагат за 
осъществяването и приемането от този 
клиент на повиквания и за изпращането 
на SMS съобщения в посетената 
държава-членка.

местен доставчик, че не желае тази 
услуга, всеки местен доставчик чрез 
съобщение предоставя на клиента, 
автоматично, без неоснователно 
забавяне и безплатно, при влизането му 
в страна, различна от тази, в която е 
неговата местна мрежа, основна 
персонализирана информация за цените 
за роуминг (с включен ДДС и във 
валутата на неговата местна 
сметка), които се прилагат за 
осъществяването и приемането от този 
клиент на повиквания и за изпращането 
на SMS съобщения в посетената 
страна.

Or. en

Обосновка

Клиентите следва да имат полза от сигнализирането независимо от това, дали са в 
Европейския съюз или извън него. Освен това информацията следва да се предоставя 
във валутата на местната сметка, а не във валутата на посетената страна. 

Изменение 236
Anna Hedh

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да сигнализира на клиент, използващ 
услугата роуминг, за това, че ще му 
бъде начислена цена за роуминг при 
осъществяване или приемане на 
повикване или при изпращане на SMS 
съобщение, освен ако клиентът е 
уведомил своя местен доставчик, че не 
желае тази услуга, всеки местен 
доставчик чрез съобщение предоставя 
на клиента, автоматично, без 
неоснователно забавяне и безплатно, 
при влизането му в държава-членка, 
различна от тази, в която е неговата 
местна мрежа, основна персонализирана 

За да сигнализира на клиент, използващ 
услугата роуминг, за това, че ще му 
бъде начислена цена за роуминг при 
осъществяване или приемане на 
повикване или при изпращане на SMS 
съобщение, освен ако клиентът е 
навършил 18 години и е уведомил своя 
местен доставчик, че не желае тази 
услуга, всеки местен доставчик чрез 
съобщение предоставя на клиента, 
автоматично, без неоснователно 
забавяне и безплатно, при влизането му 
в страна, различна от тази, в която е 
неговата местна мрежа, основна 
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информация за цените за роуминг (с 
включен ДДС), които се прилагат за 
осъществяването и приемането от този 
клиент на повиквания и за изпращането 
на SMS съобщения в посетената 
държава-членка.

персонализирана информация за цените 
за роуминг (с включен ДДС), които се 
прилагат за осъществяването и 
приемането от този клиент на 
повиквания и за изпращането на SMS 
съобщения в посетената страна.

Or. en

Изменение 237
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да сигнализира на клиент, използващ 
услугата роуминг, за това, че ще му 
бъде начислена цена за роуминг при 
осъществяване или приемане на 
повикване или при изпращане на SMS 
съобщение, освен ако клиентът е 
уведомил своя местен доставчик, че не 
желае тази услуга, всеки местен 
доставчик чрез съобщение предоставя 
на клиента, автоматично, без 
неоснователно забавяне и безплатно, 
при влизането му в държава-членка, 
различна от тази, в която е неговата 
местна мрежа, основна персонализирана 
информация за цените за роуминг (с 
включен ДДС), които се прилагат за 
осъществяването и приемането от този 
клиент на повиквания и за изпращането 
на SMS съобщения в посетената 
държава-членка.

За да сигнализира на клиент, използващ 
услугата роуминг, за това, че ще му 
бъде начислена цена за роуминг при 
осъществяване или приемане на 
повикване или при изпращане на SMS 
съобщение, освен ако клиентът е
уведомил своя местен доставчик, че не 
желае тази услуга, всеки местен 
доставчик чрез съобщение предоставя 
на клиента, автоматично, без 
неоснователно забавяне и безплатно, 
при влизането му в страна, различна от 
тази, в която е неговата местна мрежа, 
основна персонализирана информация 
за цените за роуминг (с включен ДДС), 
които се прилагат за осъществяването и 
приемането от този клиент на 
повиквания и за изпращането на SMS 
съобщения в посетената страна.

Or. en

Обосновка

Правилата за прозрачност следа да се прилагат също така и извън Съюза. 
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Изменение 238
Christian Engström, Emilie Turunen

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Основната персонализирана 
информация включва максималната 
цена, която може да бъде наложена на 
клиента съгласно неговата тарифна 
схема за:

Основната персонализирана 
информация се изпраща на клиента 
при пътуване както извън, така и в 
рамките на Европейския съюз и
включва максималната цена, която може 
да бъде наложена на клиента съгласно 
неговата тарифна схема за:

Or. en

Изменение 239
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Sylvana Rapti, Catherine 
Stihler, Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Основната персонализирана 
информация включва максималната
цена, която може да бъде наложена на 
клиента съгласно неговата тарифна 
схема за:

Основната персонализирана 
информация включва фактическата
цена (с включен ДДС и във валутата 
на неговата местна сметка), която 
може да бъде наложена на клиента 
съгласно неговата тарифна схема за:

Or. en

Обосновка

С цел по-голяма прозрачност клиентът следва да знае веднага колко ще трябва да 
плати. Освен това информацията следва да се предоставя във валутата на местната 
сметка, а не във валутата на посетената страна.

Изменение 240
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anna Maria Corazza Bildt, Hans-Peter Mayer, 
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Eija-Riitta Korhola

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) изпращане на регулирани SMS 
съобщения при роуминг по време на 
престоя в посетената държава-членка.

б) изпращане на регулирани SMS 
съобщения при роуминг по време на 
престоя в посетената страна.

Or. en

Обосновка

Тези мерки се прилагат също така и извън Европейския съюз.

Изменение 241
Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) изпращане на регулирани SMS 
съобщения при роуминг по време на 
престоя в посетената държава-членка.

б) изпращане на регулирани SMS 
съобщения при роуминг по време на 
престоя в посетената държава-членка 
или в трета страна.

Or. en

Изменение 242
Christian Engström, Emilie Turunen

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) изпращане на регулирани SMS 
съобщения при роуминг по време на 
престоя в посетената държава-членка.

б) изпращане на регулирани SMS 
съобщения при роуминг по време на 
престоя в посетената страна.
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Or. en

Изменение 243
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) изпращане на регулирани SMS 
съобщения при роуминг по време на 
престоя в посетената държава-членка.

б) изпращане на регулирани SMS 
съобщения при роуминг по време на 
престоя в посетената страна.

Or. en

Обосновка

Потребителят следва да има полза от информацията относно исканата цена 
независимо от това, дали той се намира в Европейския съюз или извън него. 

Изменение 244
Anna Hedh

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) изпращане на регулирани SMS 
съобщения при роуминг по време на 
престоя в посетената държава-членка.

б) изпращане на SMS съобщения при 
роуминг по време на престоя в 
посетената страна.

Or. en

Изменение 245
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 2 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) изпращане на регулирани SMS 
съобщения при роуминг по време на 
престоя в посетената държава-членка.

б) изпращане на SMS съобщения при 
роуминг по време на престоя в 
посетената страна.

Or. en

Обосновка

Мерките за прозрачност следва да се прилагат също така и извън Съюза. 

Изменение 246
Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 2 – буква ба (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) използване на регулирани услуги за 
свързване на данни по време на 
престоя в посетената държава-
членка или в трета страна, изразени в 
цена за мегабайт..

Or. en

Изменение 247
Anna Hedh

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

При всяко съобщение клиентът трябва 
да има възможност безплатно и лесно да 
уведоми местния доставчик, че не желае 
да получава автоматичното кратко 
съобщение. Клиент, който е уведомил, 
че не желае да получава автоматичното 
кратко съобщение, има право по всяко 

При всяко съобщение клиент, 
навършил 18 години, трябва да има 
възможност безплатно и лесно да 
уведоми местния доставчик, че не желае 
да получава автоматичните кратки 
съобщения. Клиент, който е уведомил, 
че не желае да получава автоматичното 
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време и безплатно да поиска от местния 
доставчик тази услуга да му бъде 
предоставена отново.

кратко съобщение, има право по всяко 
време и безплатно да поиска от местния 
доставчик тази услуга да му бъде 
предоставена отново.

Or. en

Изменение 248
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler, Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

При всяко съобщение клиентът трябва 
да има възможност безплатно и лесно да 
уведоми местния доставчик, че не желае 
да получава автоматичното кратко 
съобщение. Клиент, който е уведомил, 
че не желае да получава автоматичното 
кратко съобщение, има право по всяко 
време и безплатно да поиска от местния 
доставчик тази услуга да му бъде 
предоставена отново.

При всяко съобщение клиент, 
навършил 18 години, трябва да има 
възможност безплатно и лесно да 
уведоми местния доставчик, че не желае 
да получава автоматичните кратки 
съобщения. Клиент, който е уведомил, 
че не желае да получава автоматичното 
кратко съобщение, има право по всяко 
време и безплатно да поиска от местния 
доставчик тази услуга да му бъде 
предоставена отново.

Or. en

Обосновка

Непълнолетните лица трябва да са специално защитени срещу шокове от сметката.

Изменение 249
Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В допълнение към параграф 1, 
клиентът има правото да поиска и да 
получи безплатно, където и да се намира 

2. В допълнение към параграф 1, 
клиентът има правото да поиска и да 
получи безплатно, където и да се 
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в рамките на Съюза  по-подробна 
персонализирана ценова информация за 
цените за роуминг, които се прилагат в 
посетената мрежа за гласови 
повиквания, SMS, MMS и други 
съобщителни услуги за предаване на 
данни, както и информация относно 
мерките за прозрачност, приложими 
чрез настоящия регламент чрез мобилно 
гласово повикване или чрез SMS. Това 
искане се отправя на безплатен номер, 
определен за целта от местния 
доставчик. Задълженията, предвидени в 
параграф 1, не се отнасят за устройства 
от вида „машина до машина“ (M2M), 
използващи мобилни съобщения.

намира, по-подробна персонализирана 
ценова информация за цените за 
роуминг, които се прилагат в посетената 
мрежа за гласови повиквания, SMS, 
MMS и други съобщителни услуги за 
предаване на данни, както и 
информация относно мерките за 
прозрачност, приложими чрез 
настоящия регламент чрез мобилно 
гласово повикване или чрез SMS. Това 
искане се отправя на безплатен номер, 
определен за целта от местния 
доставчик. Задълженията, предвидени в 
параграф 1, не се отнасят за устройства 
от вида „машина до машина“ (M2M), 
използващи мобилни съобщения.

Or. en

Изменение 250
Christian Engström, Emilie Turunen

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В допълнение към параграф 1, 
клиентът има правото да поиска и да 
получи безплатно, където и да се намира 
в рамките на  Съюза  по-подробна 
персонализирана ценова информация за 
цените за роуминг, които се прилагат в 
посетената мрежа за гласови 
повиквания, SMS, MMS и други 
съобщителни услуги за предаване на 
данни, както и информация относно 
мерките за прозрачност, приложими 
чрез настоящия регламент чрез мобилно 
гласово повикване или чрез SMS. Това 
искане се отправя на безплатен номер, 
определен за целта от местния 
доставчик. Задълженията, предвидени в 
параграф 1, не се отнасят за устройства 
от вида „машина до машина“ (M2M), 

2. В допълнение към параграф 1, 
клиентът има правото да поиска и да 
получи безплатно, където и да се 
намира, по-подробна персонализирана 
ценова информация за цените за 
роуминг, които се прилагат в посетената 
мрежа за гласови повиквания, SMS, 
MMS и други съобщителни услуги за 
предаване на данни, както и 
информация относно мерките за 
прозрачност, приложими чрез 
настоящия регламент чрез мобилно 
гласово повикване или чрез SMS. Това 
искане се отправя на безплатен номер, 
определен за целта от местния 
доставчик.  Задълженията, предвидени в 
параграф 1, не се отнасят за устройства 
от вида „машина до машина“ (M2M), 
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използващи мобилни съобщения. използващи мобилни съобщения.

Or. en

Изменение 251
Christian Engström, Emilie Turunen

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Всеки местен доставчик 
предоставя на всички свои клиенти, 
използващи услугата роуминг, 
възможността да избират 
съзнателно и безплатно услуга, чрез 
която се предоставя информация 
относно извършеното потребление, 
изразено като обем или във валутата, 
в която клиентът, използващ 
услугата роуминг, получава сметките 
си за дължимите суми за регулирани 
повиквания и SMS съобщения при 
роуминг, като тази информация 
гарантира, че без изричното съгласие 
от страна на клиента извършеното 
потребление на регулирани 
повиквания и SMS съобщения при 
роуминг за определен период на 
използване не превишава конкретна 
максимална финансова горна граница.
За тази цел местните доставчици 
осигуряват една или повече 
максимални финансови горни граници 
за определен период на използване, при 
условие че клиентът е предварително 
информиран за съответните обеми.
Една от тези горни граници 
(финансовата граница при липса на 
друга) се доближава до, но не 
надхвърля сумата от 50 EUR за 
дължими такси за период на 
фактуриране от един месец (без ДДС).
Алтернативно местният доставчик 
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да може да определи горни граници, 
изразени в обем, при условие че 
клиентът е предварително 
информиран за съответните 
финансови суми. Една от тези 
граници (границата за обем по 
подразбиране) съответства на 
финансова сума, която не надхвърля 
50 EUR за дължими такси за период 
на фактуриране от един месец (без 
ДДС). Освен това местният 
доставчик може да предложи на 
своите клиенти, използващи услугата 
роуминг, други горни граници, с 
различни, тоест по-високи или по-
ниски максимални месечни финансови 
горни граници. Горната граница по 
подразбиране, определена във втората 
и третата алинея, е приложима за 
всички клиенти, които не са избрали 
друга граница.
Всеки местен доставчик също така 
осигурява изпращането на подходящо 
уведомление до мобилния телефон или 
до друго устройство на клиента, 
използващ услугата роуминг, 
например чрез SMS съобщение, 
електронна поща или в работен 
прозорец на устройството, когато 
услугите за роуминг на данни 
достигнат 80 % от договорената 
финансова граница или граница за 
обем. Клиентите имат правото да 
изискат от своите оператори да 
преустановят изпращането на 
такива известия, както и правото по 
всяко време и безплатно да изискат 
от местния доставчик да предостави 
услугата отново.
Когато тази финансова граница или 
граница за обем е на път да бъде 
превишена, се изпраща известие до 
мобилния телефон или друго 
устройство на клиента, използващ 
услугата роуминг. В известието се 
указва процедурата, която трябва да 
се следва, ако клиентът желае 
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удължаване на предоставянето на 
тези услуги, и разходът, свързан с 
всяка допълнително използвана 
единица данни. Ако клиентът, 
използващ услугата роуминг, не 
отговори, както е приканен в 
полученото известие, местният 
доставчик незабавно спира 
предоставянето и таксуването на 
всички регулирани повиквания и SMS 
съобщения, които не са безплатни за 
клиента, използващ услугата роуминг, 
освен ако клиентът, използващ 
услугата роуминг, поиска удължаване 
или подновяване на предоставянето 
на тези услуги. Всеки път, когато 
клиент, използващ услугата роуминг, 
поиска да бъде включен или да се 
откаже от услуга за определяне на 
финансова горна граница или на горна 
граница за обем, промяната трябва да 
се извърши безплатно в срок от един 
работен ден от получаване на 
искането, и тя не може да се обвързва 
с условия или ограничения, които 
засягат други елементи от 
абонамента.
Това правило ще се прилага за клиент, 
използващ услугата роуминг, както в 
рамките на Европейския съюз, така и 
извън него.

Or. en

Изменение 252
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Всеки местен доставчик 
предоставя на всички свои клиенти 
възможността да избират 
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съзнателно и безплатно услуга, чрез 
която се предоставя информация 
относно извършеното потребление 
във валутата, в която клиентът 
получава сметките си за роуминг 
услугите за регулирани гласови 
повиквания и за SMS в държави, 
които не са членки на ЕС, като тази 
информация гарантира, че без 
изричното съгласие от страна на 
клиента извършеното потребление на 
услуги за роуминг за определен период 
на използване не превишава 
конкретна финансова граница.
За тази цел местните доставчици 
осигуряват една или повече 
максимални финансови граници за 
определен период на използване, при 
условие че клиентът е предварително 
информиран за съответните граници.
Една от тези граници (финансовата 
граница по подразбиране) се 
доближава до, но не надхвърля сумата 
от 50 EUR за дължими такси за 
период на фактуриране от един месец 
(без ДДС). Освен това местният 
доставчик може да предложи на 
своите клиенти други граници с 
различни по-високи или по-ниски 
максимални месечни финансови 
граници.
Горната граница по подразбиране по 
втората и третата алинея е 
приложима за всички клиенти, които 
не са избрали друга граница. За 
клиенти, които нямат 18 навършени 
години, горната граница се доближава 
до, но не надхвърля сумата от 20 EUR 
за дължими такси за период на 
фактуриране от един месец (без ДДС).
Всеки местен доставчик също така 
осигурява изпращането на подходящо 
известие до мобилния телефон или до 
друго устройство на клиента, 
използващ услугата роуминг, 
например чрез SMS съобщение, когато 
комбинираните SMS услуги при 
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роуминг и гласовите роуминг услуги 
достигнат 50% и 80 % от 
договорената финансова граница.
Клиенти, които са поне на 18 
навършени години, имат правото да 
изискат от своите оператори да 
преустановят изпращането на 
такива известия, както и правото по 
всяко време и безплатно да изискат 
от местния доставчик да предостави 
услугата отново.
Когато тази финансова граница е на 
път да бъде превишена, се изпраща 
известие до мобилния телефон или 
друго устройство на клиента, 
използващ услугата роуминг. В 
известието се указва процедурата, 
която трябва да се следва, ако 
клиентът желае удължаване на 
предоставянето на тези услуги, и 
разходът, свързан с всяка 
допълнително използвана единица 
данни. Ако клиентът не отговори, 
както е приканен в полученото 
известие, местният доставчик 
незабавно спира предоставянето и 
таксуването на SMS услугите при 
роуминг и гласовите роуминг услуги на 
клиента, използващ услугата роуминг, 
освен ако или докато клиентът, 
използващ услугата роуминг, поиска 
удължаване или подновяване на 
предоставянето на тези услуги.
Всеки път, когато клиент поиска да 
бъде включен или да се откаже от 
услуга за определяне на финансова 
горна граница, промяната трябва да 
се извърши безплатно в срок от един 
работен ден от получаване на 
искането, и тя не може да се обвързва 
с условия или ограничения, които 
засягат други елементи от 
абонамента.

Or. en
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Изменение 253
Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Местните доставчици гарантират, че 
техните клиенти, използващи услугата 
роуминг, са адекватно информирани 
както преди, така и след сключването на 
договор относно цените, прилагани при 
използването на регулирани услуги за 
роуминг на данни, по начин, който 
помага на клиентите да разберат 
финансовите последици от подобна 
употреба и който им позволява да 
проследяват и контролират своите 
разходи за регулирани услуги за 
роуминг на данни в съответствие с 
параграфи 2 и 3. Защитните 
механизми, посочени в параграф 3, не 
се прилагат за клиенти с 
предплатени карти.

Местните доставчици гарантират, че 
техните клиенти, използващи услугата 
роуминг, са адекватно информирани 
както преди, така и след сключването на 
договор относно цените, прилагани при 
използването на регулирани услуги за 
роуминг на данни, по начин, който 
помага на клиентите да разберат 
финансовите последици от подобна 
употреба и който им позволява да 
проследяват и контролират своите 
разходи за регулирани услуги за 
роуминг на данни в съответствие с 
параграфи 2 и 3.

Or. en

Изменение 254
Christian Engström, Emilie Turunen

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Местните доставчици гарантират, че 
техните клиенти, използващи услугата 
роуминг, са адекватно информирани 
както преди, така и след сключването на 
договор относно цените, прилагани при 
използването на регулирани услуги за 
роуминг на данни, по начин, който 
помага на клиентите да разберат 
финансовите последици от подобна 
употреба и който им позволява да 

Местните доставчици гарантират, че 
техните клиенти, използващи услугата 
роуминг, са адекватно информирани 
както преди, така и след сключването на 
договор относно цените, прилагани при 
използването на регулирани услуги за 
роуминг на данни, по начин, който 
помага на клиентите да разберат 
финансовите последици от подобна 
употреба и който им позволява да 
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проследяват и контролират своите 
разходи за регулирани услуги за 
роуминг на данни в съответствие с 
параграфи 2 и 3. Защитните механизми, 
посочени в параграф 3, не се прилагат за 
клиенти с предплатени карти.

проследяват и контролират своите 
разходи за регулирани услуги за 
роуминг на данни в съответствие с 
параграфи 2 и 3. Информацията за 
ценообразуването се изразява в 
гигабайти. Защитните механизми, 
посочени в параграф 3, не се прилагат за 
клиенти с предплатени карти.

Or. en

Изменение 255
Anna Hedh

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Местните доставчици гарантират, че 
техните клиенти, използващи услугата 
роуминг, са адекватно информирани 
както преди, така и след сключването на 
договор относно цените, прилагани при 
използването на регулирани услуги за 
роуминг на данни, по начин, който 
помага на клиентите да разберат 
финансовите последици от подобна 
употреба и който им позволява да 
проследяват и контролират своите 
разходи за регулирани услуги за 
роуминг на данни в съответствие с 
параграфи 2 и 3. Защитните механизми, 
посочени в параграф 3, не се прилагат за 
клиенти с предплатени карти.

Местните доставчици гарантират, че 
техните клиенти, използващи услугата 
роуминг, са адекватно информирани 
както преди, така и след сключването на 
договор относно цените, прилагани при 
използването на услуги за роуминг на 
данни както в Европейския съюз, така 
и извън него, по начин, който помага на 
клиентите да разберат финансовите 
последици от подобна употреба и който 
им позволява да проследяват и 
контролират своите разходи за услуги за 
роуминг на данни в съответствие с 
параграфи 2 и 3. Защитните механизми, 
посочени в параграф 3, не се прилагат за 
клиенти с предплатени карти, които 
използват предплатени услуги без 
условие за „автоматично допълване“.

Or. en

Изменение 256
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer
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Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Местните доставчици гарантират, че 
техните клиенти, използващи услугата 
роуминг, са адекватно информирани 
както преди, така и след сключването на 
договор относно цените, прилагани при 
използването на регулирани услуги за 
роуминг на данни, по начин, който 
помага на клиентите да разберат 
финансовите последици от подобна 
употреба и който им позволява да 
проследяват и контролират своите 
разходи за регулирани услуги за 
роуминг на данни в съответствие с 
параграфи 2 и 3. Защитните механизми, 
посочени в параграф 3, не се прилагат за 
клиенти с предплатени карти.

Местните доставчици гарантират, че 
техните клиенти, използващи услугата 
роуминг, са адекватно информирани 
както преди, така и след сключването на 
договор относно цените, прилагани при 
използването на регулирани услуги за 
роуминг на данни, по начин, който 
помага на клиентите да разберат 
финансовите последици от подобна 
употреба и който им позволява да 
проследяват и контролират своите 
разходи за регулирани услуги за 
роуминг на данни в съответствие с 
параграфи 2 и 3. Защитните механизми, 
посочени в параграф 3, не се прилагат 
нито за услуги „машина до машина“ 
(M2M), нито за клиенти с предплатени 
карти, освен в случаите, когато те са 
поискали „автоматично допълване“.

Or. en

Обосновка

Услугите „машина до машина“ (M2M) следва да бъдат изключени, тъй като не е 
налице никакво човешко взаимодействие и уведомление за определяне на граници не би 
имало смисъл. Освен това тези услуги обикновено се използват в бизнес контекст. 
Освен това клиентите с предплатени карти следва да бъдат изключени от мерките 
срещу шока от сметката, тъй като предплатената сума обикновено е в ограничен 
размер. В случаите обаче, когато клиентите използват системи за „автоматично 
допълване“, шокът от сметката е твърде вероятен и поради това следва да се 
предотвратява. 

Изменение 257
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Sylvana Rapti, Catherine 
Stihler

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Местните доставчици гарантират, че 
техните клиенти, използващи услугата 
роуминг, са адекватно информирани 
както преди, така и след сключването на 
договор относно цените, прилагани при 
използването на регулирани услуги за 
роуминг на данни, по начин, който 
помага на клиентите да разберат 
финансовите последици от подобна 
употреба и който им позволява да 
проследяват и контролират своите 
разходи за регулирани услуги за 
роуминг на данни в съответствие с 
параграфи 2 и 3. Защитните механизми, 
посочени в параграф 3, не се прилагат за 
клиенти с предплатени карти.

Местните доставчици гарантират, че 
техните клиенти, използващи услугата 
роуминг, са адекватно информирани 
както преди, така и след сключването на 
договор относно цените, прилагани при 
използването на услуги за роуминг на 
данни както в Съюза, така и извън 
него, по начин, който помага на 
клиентите да разберат финансовите 
последици от подобна употреба и който 
им позволява да проследяват и 
контролират своите разходи за услуги за 
роуминг на данни в съответствие с 
параграфи 2 и 3. . Защитните 
механизми, посочени в параграф 3, не се 
прилагат за клиенти с предплатени 
карти.

Or. en

Изменение 258
George Lyon

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Местните доставчици гарантират, че 
техните клиенти, използващи услугата 
роуминг, са адекватно информирани 
както преди, така и след сключването на 
договор относно цените, прилагани при 
използването на регулирани услуги за 
роуминг на данни, по начин, който 
помага на клиентите да разберат 
финансовите последици от подобна 
употреба и който им позволява да 
проследяват и контролират своите 
разходи за регулирани услуги за 
роуминг на данни в съответствие с 
параграфи 2 и 3. Защитните механизми, 
посочени в параграф 3, не се прилагат за 

Местните доставчици гарантират, че 
техните клиенти, използващи услугата 
роуминг, са адекватно информирани 
както преди, така и след сключването на 
договор относно цените, прилагани при 
използването на регулирани услуги за 
роуминг на данни, по начин, който 
помага на клиентите да разберат 
финансовите последици от подобна 
употреба и който им позволява да 
проследяват и контролират своите 
разходи за регулирани услуги за 
роуминг на данни в съответствие с 
параграфи 2 и 3. Защитните механизми, 
посочени в параграф 3, не се прилагат за 
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клиенти с предплатени карти. клиенти с предплатени карти, с 
изключение на случаите, когато те са 
сключили споразумение за 
предплатена услуга с условие за 
автоматично увеличаване на 
кредита.

Or. en

Обосновка

Предпазва  клиенти с предплатени карти с условие за автоматично подновяване на 
кредита от „шока от сметката“. Първоначално предложеният текст по 
недоглеждане изключва такива клиенти от обхвата.

Изменение 259
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Местните доставчици гарантират, че 
техните клиенти, използващи услугата 
роуминг, са адекватно информирани 
както преди, така и след сключването на 
договор относно цените, прилагани при 
използването на регулирани услуги за 
роуминг на данни, по начин, който 
помага на клиентите да разберат 
финансовите последици от подобна 
употреба и който им позволява да 
проследяват и контролират своите 
разходи за регулирани услуги за 
роуминг на данни в съответствие с 
параграфи 2 и 3. Защитните механизми,
посочени в параграф 3, не се прилагат за 
клиенти с предплатени карти.

Местните доставчици гарантират, че 
техните клиенти, използващи услугата 
роуминг, са адекватно информирани 
както преди, така и след сключването на 
договор относно цените, прилагани при 
използването на регулирани услуги за 
роуминг на данни, по начин, който 
помага на клиентите да разберат 
финансовите последици от подобна 
употреба и който им позволява да 
проследяват и контролират своите 
разходи за регулирани услуги за 
роуминг на данни в съответствие с 
параграфи 2 и 3. Защитните механизми, 
посочени в параграф 3, не се прилагат за 
клиенти с предплатени карти, с 
изключение на случаите, когато те са 
сключили споразумение за 
предплатена услуга с условие за 
автоматично увеличаване на 
кредита.

Or. en
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Изменение 260.
Робер Рошфор

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Местните доставчици гарантират, че 
техните клиенти, използващи услугата 
роуминг, са адекватно информирани 
както преди, така и след сключването на 
договор относно цените, прилагани при 
използването на регулирани услуги за 
роуминг на данни, по начин, който 
помага на клиентите да разберат 
финансовите последици от подобна 
употреба и който им позволява да 
проследяват и контролират своите 
разходи за регулирани услуги за 
роуминг на данни в съответствие с 
параграфи 2 и 3. Защитните 
механизми, посочени в параграф 3, не 
се прилагат за клиенти с 
предплатени карти.

Местните доставчици гарантират, че 
техните клиенти, използващи услугата 
роуминг, са адекватно информирани 
както преди, така и след сключването на 
договор относно цените, прилагани при 
използването на регулирани услуги за 
роуминг на данни, по начин, който 
помага на клиентите да разберат 
финансовите последици от подобна 
употреба и който им позволява да 
проследяват и контролират своите 
разходи за регулирани услуги за 
роуминг на данни в съответствие с 
параграфи 2 и 3.

Or. fr

Изменение 261
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler, Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато това е целесъобразно, 
местните доставчици осведомяват 
своите клиенти, преди сключването на 
договор и редовно след това, относно 
риска от автоматично и неконтролирано 
свързване и изтегляне на данни при 
роуминг. Освен това, местните 
доставчици разясняват на своите 

Местните доставчици осведомяват 
своите клиенти, преди сключването на 
договор и редовно след това, относно 
риска от автоматично и неконтролирано 
свързване и изтегляне на данни при 
роуминг. Освен това, местните 
доставчици разясняват на своите 
клиенти, по ясен и лесно разбираем 
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клиенти, по ясен и лесно разбираем 
начин, начините за изключване на тези 
автоматични връзки за данни при 
роуминг с цел да се избегне 
неконтролираното потребление на 
услуги за роуминг на данни.

начин, начините за изключване на тези 
автоматични връзки за данни при 
роуминг с цел да се избегне 
неконтролираното потребление на 
услуги за роуминг на данни. Всеки 
доставчик на услуги за роуминг на 
данни ще позволява на клиента, 
използващ услугата роуминг, да 
поиска изключване на услугата за 
роуминг на данни.

Or. en

Изменение 262.
Робер Рошфор

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато това е целесъобразно, местните 
доставчици осведомяват своите
клиенти, преди сключването на договор 
и редовно след това, относно риска от 
автоматично и неконтролирано 
свързване и изтегляне на данни при 
роуминг. Освен това, местните 
доставчици разясняват на своите 
клиенти, по ясен и лесно разбираем 
начин, начини теза изключване на тези 
автоматични връзки за данни при 
роуминг, с цел да се избегне 
неконтролираното потребление на 
услуги за роуминг на данни.

Когато това е целесъобразно, местните 
доставчици осведомяват своите
клиенти, преди сключването на договор 
и редовно след това, относно риска от 
автоматично и неконтролирано 
свързване и изтегляне на данни при 
роуминг. Освен това, те информират
безплатно своите клиенти, по ясен и 
лесно разбираем начин, относно 
процедурата за изключване на тези 
автоматични връзки за данни при 
роуминг, с цел да се избегне 
неконтролираното потребление на 
услуги за роуминг на данни.

Or. fr

Изменение 263
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anna Maria Corazza Bildt, Hans-Peter Mayer, 
Eija-Riitta Korhola

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Местният доставчик информира 
клиента, използващ услугата роуминг, с 
автоматично съобщение за това, че е 
обслужван чрез роуминг, и му 
предоставя основна персонализирана 
тарифна информация относно 
приложимите цени при предоставянето 
на регулирани услуги за роуминг на 
данни за конкретния роуминг клиент в 
конкретната държава-членка, с 
изключение на случаите, когато 
клиентът е уведомил своя местен 
доставчик, че не желае тази 
информация.

Местният доставчик информира 
клиента, използващ услугата роуминг, с 
автоматично съобщение за това, че е 
обслужван чрез роуминг, и му 
предоставя основна персонализирана 
тарифна информация относно 
приложимите цени при предоставянето 
на регулирани услуги за роуминг на 
данни за конкретния роуминг клиент в 
конкретната страна, с изключение на 
случаите, когато клиентът е уведомил 
своя местен доставчик, че не желае тази 
информация.

Or. en

Обосновка

Тези мерки се прилагат и извън Европейския съюз.

Изменение 264
Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Местният доставчик информира 
клиента, използващ услугата роуминг, с 
автоматично съобщение за това, че е 
обслужван чрез роуминг, и му 
предоставя основна персонализирана 
тарифна информация относно 
приложимите цени при предоставянето 
на регулирани услуги за роуминг на 
данни за конкретния роуминг клиент в 
конкретната държава-членка, с 
изключение на случаите, когато 
клиентът е уведомил своя местен 
доставчик, че не желае тази 
информация.

Местният доставчик информира 
клиента, използващ услугата роуминг, с 
автоматично съобщение за това, че е 
обслужван чрез роуминг, и му 
предоставя основна персонализирана 
тарифна информация относно 
приложимите цени при предоставянето 
на регулирани услуги за роуминг на 
данни за конкретния роуминг клиент в 
конкретната държава-членка или в 
трета страна, с изключение на 
случаите, когато клиентът е уведомил 
своя местен доставчик, че не желае тази 
информация.
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Or. en

Изменение 265
Christian Engström, Emilie Turunen

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Местният доставчик информира 
клиента, използващ услугата роуминг, с 
автоматично съобщение за това, че е 
обслужван чрез роуминг, и му 
предоставя основна персонализирана 
тарифна информация относно 
приложимите цени при предоставянето 
на регулирани услуги за роуминг на 
данни за конкретния роуминг клиент в 
конкретната държава-членка, с 
изключение на случаите, когато 
клиентът е уведомил своя местен 
доставчик, че не желае тази 
информация.

Местният доставчик информира 
клиента, използващ услугата роуминг, с 
автоматично съобщение за това, че е 
обслужван чрез роуминг, и му 
предоставя основна персонализирана 
тарифна информация относно 
приложимите цени при предоставянето 
на регулирани услуги за роуминг на 
данни за конкретния роуминг клиент в 
конкретната държава-членка или в 
трета страна, с изключение на 
случаите, когато клиентът е уведомил 
своя местен доставчик, че не желае тази 
информация.

Or. en

Изменение 266
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Местният доставчик информира 
клиента, използващ услугата роуминг, с 
автоматично съобщение за това, че е 
обслужван чрез роуминг, и му 
предоставя основна персонализирана 
тарифна информация относно 
приложимите цени при предоставянето 
на регулирани услуги за роуминг на 
данни за конкретния роуминг клиент в 

Местният доставчик информира 
клиента, използващ услугата роуминг, с 
автоматично съобщение за това, че е 
обслужван чрез роуминг, и му 
предоставя основна персонализирана 
тарифна информация относно 
действителните приложимите цени (с 
ДДС и във валутата на неговата 
местна сметка) при предоставянето на 
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конкретната държава-членка, с 
изключение на случаите, когато 
клиентът е уведомил своя местен 
доставчик, че не желае тази 
информация.

услуги за роуминг на данни за 
конкретния роуминг клиент в 
конкретната страна, с изключение на 
случаите, когато клиентът, който е 
навършил 18 години, е уведомил своя 
местен доставчик, че не желае тази 
информация. Тъй като сметката се 
начислява на мегабайт, автоматично 
съобщение ще дава също така ясен 
пример за това, какво представлява 
един мегабайт данни.

Or. en

Изменение 267
Anna Hedh

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Местният доставчик информира 
клиента, използващ услугата роуминг, с 
автоматично съобщение за това, че е 
обслужван чрез роуминг, и му 
предоставя основна персонализирана 
тарифна информация относно 
приложимите цени при предоставянето 
на регулирани услуги за роуминг на 
данни за конкретния роуминг клиент в 
конкретната държава-членка, с 
изключение на случаите, когато 
клиентът е уведомил своя местен 
доставчик, че не желае тази 
информация.

Местният доставчик информира 
клиента, използващ услугата роуминг, с 
автоматично съобщение за това, че е 
обслужван чрез роуминг, и му 
предоставя основна персонализирана 
тарифна информация относно 
приложимите цени при предоставянето 
на услуги за роуминг на данни за 
конкретния роуминг клиент в 
конкретната държава-членка, с 
изключение на случаите, когато 
клиентът, който е навършил 18 години, 
е уведомил своя местен доставчик, че не 
желае тази информация.

Or. en

Изменение 268
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Местният доставчик информира 
клиента, използващ услугата роуминг, с 
автоматично съобщение за това, че е 
обслужван чрез роуминг, и му 
предоставя основна персонализирана 
тарифна информация относно 
приложимите цени при предоставянето 
на регулирани услуги за роуминг на 
данни за конкретния роуминг клиент в 
конкретната държава-членка, с 
изключение на случаите, когато 
клиентът е уведомил своя местен 
доставчик, че не желае тази 
информация.

Местният доставчик информира 
клиента, използващ услугата роуминг, с 
автоматично съобщение за това, че е 
обслужван чрез роуминг, и му 
предоставя основна персонализирана 
тарифна информация относно 
приложимите цени при предоставянето 
на услуги за роуминг на данни за 
конкретния роуминг клиент в 
конкретната страна, с изключение на 
случаите, когато клиентът е уведомил 
своя местен доставчик, че не желае тази 
информация.

Or. en

Обосновка

Мерките за прозрачност следва да се прилагат също така и по отношение на роуминг 
услугите извън Съюза.

Изменение 269
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anna Maria Corazza Bildt, Hans-Peter Mayer, 
Eija-Riitta Korhola

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Такава основна персонализирана 
тарифна информация се доставя на 
мобилния телефон или на друго 
устройство на клиента, използващ 
услугата роуминг, например чрез SMS 
съобщение, електронна поща или в 
работен прозорец на неговия компютър, 
всеки път, когато клиентът, използващ 
услугата роуминг, влезе в държава-
членка, различна от държавата-членка
на неговата местна мрежа, и за първи 
път започне да ползва регулирана 

Такава основна персонализирана 
тарифна информация се доставя на 
мобилния телефон или на друго 
устройство на клиента, използващ 
услугата роуминг, например чрез SMS 
съобщение, електронна поща или в 
работен прозорец на неговия компютър, 
всеки път, когато клиентът, използващ 
услугата роуминг, влезе в страна, 
различна от страната на неговата местна 
мрежа, и за първи път започне да ползва 
услуга за роуминг на данни в тази 
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услуга за роуминг на данни в тази 
държава-членка. Информацията се 
осигурява в момента, в който клиентът, 
използващ услугата роуминг, открие 
сесия за регулирана услуга за роуминг 
на данни, безплатно и по подходящ 
начин, който улеснява нейното 
получаване и лесно разбиране.

страна. Информацията се осигурява в 
момента, в който клиентът, използващ 
услугата роуминг, открие сесия за 
регулирана услуга за роуминг на данни, 
безплатно и по подходящ начин, който 
улеснява нейното получаване и лесно 
разбиране.

Or. en

Обосновка

Тези мерки ще бъдат приложени също така и извън Европейския съюз.

Изменение 270
Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Такава основна персонализирана 
тарифна информация се доставя на 
мобилния телефон или на друго 
устройство на клиента, използващ 
услугата роуминг, например чрез SMS 
съобщение, електронна поща или в 
работен прозорец на неговия компютър, 
всеки път, когато клиентът, използващ 
услугата роуминг, влезе в държава-
членка, различна от държавата-членка 
на неговата местна мрежа, и за първи 
път започне да ползва регулирана 
услуга за роуминг на данни в тази 
държава-членка. Информацията се 
осигурява в момента, в който клиентът, 
използващ услугата роуминг, открие 
сесия за регулирана услуга за роуминг 
на данни, безплатно и по подходящ 
начин, който улеснява нейното 
получаване и лесно разбиране.

Такава основна персонализирана 
тарифна информация се доставя на 
мобилния телефон или на друго 
устройство на клиента, използващ 
услугата роуминг, например чрез SMS 
съобщение, електронна поща или в 
работен прозорец на неговия компютър, 
всеки път, когато клиентът, използващ 
услугата роуминг, влезе в държава-
членка или в трета страна, различна 
от неговата местна мрежа, и за първи 
път започне да ползва регулирана 
услуга за роуминг на данни в тази 
държава-членка или в трета страна.
Информацията се осигурява в момента, 
в който клиентът, използващ услугата 
роуминг, открие сесия за регулирана 
услуга за роуминг на данни, безплатно и 
по подходящ начин, който улеснява 
нейното получаване и лесно разбиране.

Or. en
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Изменение 271
Christian Engström, Emilie Turunen

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Такава основна персонализирана 
тарифна информация се доставя на 
мобилния телефон или на друго 
устройство на клиента, използващ 
услугата роуминг, например чрез SMS 
съобщение, електронна поща или в 
работен прозорец на неговия компютър, 
всеки път, когато клиентът, използващ 
услугата роуминг, влезе в държава-
членка, различна от държавата-членка 
на неговата местна мрежа, и за първи 
път започне да ползва регулирана
услуга за роуминг на данни в тази 
държава-членка. Информацията се 
осигурява в момента, в който клиентът, 
използващ услугата роуминг, открие 
сесия за регулирана услуга за роуминг 
на данни, безплатно и по подходящ 
начин, който улеснява нейното 
получаване и лесно разбиране.

Такава основна персонализирана 
тарифна информация се доставя на 
мобилния телефон или на друго 
устройство на клиента, използващ 
услугата роуминг, например чрез SMS 
съобщение, електронна поща или в 
работен прозорец на неговия компютър, 
всеки път, когато клиентът, използващ 
услугата роуминг, влезе в държава-
членка или в трета страна, различна 
от страната на неговата местна мрежа, и 
за първи път започне да ползва услуга за 
роуминг на данни в тази страна.
Информацията се осигурява в момента, 
в който клиентът, използващ услугата 
роуминг, открие сесия за регулирана 
услуга за роуминг на данни, безплатно и 
по подходящ начин, който улеснява 
нейното получаване и лесно разбиране.
Персонализирана информация за 
цените ще бъде изпратена на 
клиента при пътуване извън или в 
рамките за Съюза.

Or. en

Изменение 272
Anna Hedh

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Такава основна персонализирана 
тарифна информация се доставя на 

Такава основна персонализирана 
тарифна информация се доставя на 
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мобилния телефон или на друго 
устройство на клиента, използващ 
услугата роуминг, например чрез SMS 
съобщение, електронна поща или в 
работен прозорец на неговия компютър, 
всеки път, когато клиентът, използващ 
услугата роуминг, влезе в държава-
членка, различна от тази на неговата 
местна мрежа, и за първи път започне да 
ползва регулирана услуга за роуминг на 
данни в конкретната държава-членка.
Информацията се осигурява в момента, 
в който клиентът, използващ услугата 
роуминг, открие сесия за регулирана
услуга за роуминг на данни, безплатно и 
по подходящ начин, който улеснява 
нейното получаване и лесно разбиране.

мобилния телефон или на друго 
устройство на клиента, използващ 
услугата роуминг, например чрез SMS 
съобщение, електронна поща или в 
работен прозорец на неговия компютър, 
всеки път, когато клиентът, използващ 
услугата роуминг, влезе в страна, 
различна от тази на неговата местна 
мрежа, и за първи път започне да ползва 
услуга за роуминг на данни в 
конкретната страна. Информацията се 
осигурява в момента, в който клиентът, 
използващ услугата роуминг, открие 
сесия за услуга за роуминг на данни, 
безплатно и по подходящ начин, който 
улеснява нейното получаване и лесно 
разбиране.

Or. en

Изменение 273
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Такава основна персонализирана 
тарифна информация се доставя на 
мобилния телефон или на друго 
устройство на клиента, използващ 
услугата роуминг, например чрез SMS 
съобщение, електронна поща или в 
работен прозорец на неговия компютър, 
всеки път, когато клиентът, използващ 
услугата роуминг, влезе в държава-
членка, различна от тази на неговата 
местна мрежа, и за първи път започне да 
ползва регулирана услуга за роуминг на 
данни в конкретната държава-членка.
Информацията се осигурява в момента, 
в който клиентът, използващ услугата 
роуминг, открие сесия за регулирана
услуга за роуминг на данни, безплатно и 
по подходящ начин, който улеснява 

Такава основна персонализирана 
тарифна информация се доставя на 
мобилния телефон или на друго 
устройство на клиента, използващ 
услугата роуминг, например чрез SMS 
съобщение, електронна поща или в 
работен прозорец на неговия компютър, 
всеки път, когато клиентът, използващ 
услугата роуминг, влезе в страна, 
различна от тази на неговата местна 
мрежа, и за първи път започне да ползва 
услуга за роуминг на данни в 
конкретната страна. Информацията се 
осигурява в момента, в който клиентът, 
използващ услугата роуминг, открие 
сесия за услуга за роуминг на данни, 
безплатно и по подходящ начин, който 
улеснява нейното получаване и лесно 
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нейното получаване и лесно разбиране. разбиране.

Or. en

Обосновка

Мерките за прозрачност следва да се прилагат също така и по отношение на роуминг 
услугите извън Съюза.

Изменение 274
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Такава основна персонализирана 
тарифна информация се доставя на 
мобилния телефон или на друго 
устройство на клиента, използващ 
услугата роуминг, например чрез SMS 
съобщение, електронна поща или в 
работен прозорец на неговия компютър, 
всеки път, когато клиентът, използващ 
услугата роуминг, влезе в държава-
членка, различна от тази на неговата 
местна мрежа, и за първи път започне да 
ползва регулирана услуга за роуминг на 
данни в конкретната държава-членка.
Информацията се осигурява в момента, 
в който клиентът, използващ услугата 
роуминг, открие сесия за регулирана 
услуга за роуминг на данни, безплатно и 
по подходящ начин, който улеснява 
нейното получаване и лесно разбиране.

Такава основна персонализирана 
тарифна информация се доставя на 
мобилния телефон или на друго 
устройство на клиента, използващ 
услугата роуминг, например чрез SMS 
съобщение, електронна поща или в 
работен прозорец на неговия компютър, 
всеки път, когато клиентът, използващ 
услугата роуминг, влезе в страна, 
различна от страната на неговата местна 
мрежа, и за първи път започне да ползва 
услуга за роуминг на данни в тази 
страна. Информацията се осигурява в 
момента, в който клиентът, използващ 
услугата роуминг, открие сесия за 
регулирана услуга за роуминг на данни, 
безплатно и по подходящ начин, който 
улеснява нейното получаване и лесно 
разбиране.

Or. en

Изменение 275.
Robert Rochefort

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Такава основна персонализирана 
тарифна информация се доставя на 
мобилния телефон или на друго 
устройство на клиента, използващ 
услугата роуминг, например чрез SMS 
съобщение, електронна поща или в 
работен прозорец на неговия 
компютър, всеки път, когато клиентът, 
използващ услугата роуминг, влезе в 
държава-членка, различна от държавата-
членка на неговата местна мрежа, и за 
първи път започне да ползва регулирана 
услуга за роуминг на данни в тази 
държава-членка. Информацията се 
осигурява в момента, в който клиентът, 
използващ услугата роуминг, открие 
сесия за регулирана услуга за роуминг 
на данни, безплатно и по подходящ 
начин, който улеснява нейното 
получаване и лесно разбиране.

Такава основна персонализирана 
тарифна информация се доставя на 
мобилния телефон или на друго 
устройство на клиента, използващ 
услугата роуминг, например чрез SMS 
съобщение или електронна поща, всеки 
път, когато клиентът, използващ 
услугата роуминг, влезе в държава-
членка, различна от държавата-членка 
на неговата местна мрежа, и за първи 
път започне да ползва регулирана 
услуга за роуминг на данни в тази 
държава-членка. Информацията се 
осигурява в момента, в който клиентът, 
използващ услугата роуминг, открие 
сесия за регулирана услуга за роуминг 
на данни, безплатно и по подходящ 
начин, който улеснява нейното 
получаване и лесно разбиране.

Or. fr

Изменение 276
Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всеки местен доставчик предоставя на 
всички свои клиенти, използващи 
услугата роуминг, възможността да 
избират съзнателно и безплатно услуга, 
чрез която се предоставя информация 
относно извършеното потребление, 
изразено като обем или във валутата, в 
която клиентът, използващ услугата 
роуминг, получава сметките си за 
дължимите суми за регулираните услуги 
за роуминг на данни, като тази 
информация гарантира, че без изрично 

Всеки местен доставчик предоставя на 
всички свои клиенти, използващи 
услугата роуминг, възможността да 
избират съзнателно и безплатно услуга, 
чрез която се предоставя информация 
относно извършеното потребление, 
изразено като обем или във валутата, в 
която клиентът, използващ услугата 
роуминг, получава сметките си за 
дължимите суми за регулираните 
повиквания, SMS и услуги за роуминг 
на данни, като тази информация 
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съгласие от страна на клиента 
извършеното потребление на 
регулирани услуги за роуминг на данни 
за определен период на използване не 
превишава конкретна финансова 
граница.

гарантира, че без изрично съгласие от 
страна на клиента извършеното 
потребление на регулирани роуминг 
повиквания, SMS и услуги за роуминг 
на данни за определен период на 
използване не превишава конкретна 
финансова граница.

Or. en

Изменение 277
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всеки местен доставчик предоставя на 
всички свои клиенти, използващи 
услугата роуминг, възможността да 
избират съзнателно и безплатно услуга, 
чрез която се предоставя информация 
относно извършеното потребление, 
изразено като обем или във валутата, в 
която клиентът, използващ услугата 
роуминг, получава сметките си за 
дължимите суми за регулираните
услуги за роуминг на данни, като тази 
информация гарантира, че без изрично 
съгласие от страна на клиента 
извършеното потребление на 
регулирани услуги за роуминг на данни 
за определен период на използване не 
превишава конкретна финансова 
граница.

Всеки местен доставчик предоставя на 
всички свои клиенти, използващи 
услугата роуминг, възможността да 
избират съзнателно и безплатно услуга, 
чрез която се предоставя информация 
относно извършеното потребление, 
изразено като обем или във валутата, в 
която клиентът, използващ услугата 
роуминг, получава сметките си за 
дължимите суми за услуги за роуминг 
на данни, като тази информация 
гарантира, че без изрично съгласие от 
страна на клиента извършеното 
потребление на услуги за роуминг на 
данни за определен период на 
използване не превишава конкретна 
финансова граница. Това не важи в 
случаите, когато доставчикът на 
мобилни телекомуникационни услуги 
в посетената страна извън Съюза не 
позволява на местния доставчик да 
наблюдава използваните услуги от 
неговите клиенти в реално време. В 
този случай клиентът, когато влиза 
във въпросната страна, бива 
уведомяван съответно чрез 
съобщение, безплатно и без 
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неоснователно забавяне.

Or. en

Обосновка

Мерките за прозрачност и защита на потребителите следва да се прилагат също 
така и извън Съюза. Остават обаче страни, в които по технически причини 
местните доставчици няма да могат да следят в реално време използваните услуги 
от своите клиенти и ще получават информация за използваните услуги единствено в 
края на месеца. 

Изменение 278
Anna Hedh

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За тази цел местните доставчици 
осигуряват една или повече максимални 
финансови граници за определен период 
на използване, при условие че клиентът 
е предварително информиран за 
съответните размери на сумите. Една от 
тези граници (финансовата граница по 
подразбиране) се доближава до, но не 
надхвърля сумата от 50 EUR за 
дължими такси за период на 
фактуриране от един месец (без ДДС).

За тази цел местните доставчици 
осигуряват една или повече максимални 
финансови горни граници за определен 
период на използване, при условие че 
клиентът, който е навършил 18 години, 
е предварително информиран за 
съответните обеми. Една от тези 
граници (финансовата граница по 
подразбиране) се доближава до, но не 
надхвърля сумата от 50 EUR за 
дължими такси за период на 
фактуриране от един месец (без ДДС).

Or. en

Изменение 279
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За тази цел местните доставчици За тази цел местните доставчици 
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осигуряват една или повече максимални 
финансови граници за определен период 
на използване, при условие че клиентът 
е предварително информиран за 
съответните размери на сумите. Една от 
тези граници (финансовата граница по 
подразбиране) се доближава до, но не 
надхвърля сумата от 50 EUR за 
дължими такси за период на 
фактуриране от един месец (без ДДС).

осигуряват една или повече максимални 
финансови горни граници за определен 
период на използване, при условие че 
клиентът, който е навършил 18 години, 
е предварително информиран за 
съответните обеми. Една от тези 
граници (финансовата граница по 
подразбиране) се доближава до, но не 
надхвърля сумата от 50 EUR за 
дължими такси за период на 
фактуриране от един месец (без ДДС).
За клиенти, които не са навършили 18 
години, горната граница се доближава 
до, но не надхвърля сумата от 20 EUR 
за дължими такси за период на 
фактуриране от един месец (без ДДС).

Or. en

Обосновка

Непълнолетните лица трябва да са специално защитени срещу шокове от сметката. 

Изменение 280
Anna Hedh

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Друга възможност е местният доставчик 
да може да определя горни граници, 
изразени в обем, при условие че 
клиентът е предварително информиран 
за съответните финансови суми. Една от 
тези граници (границата за обем по 
подразбиране) съответства на 
финансова сума, която не надхвърля 50 
EUR за дължими такси за период на 
фактуриране от един месец (без ДДС).

Друга възможност е местният доставчик 
да може да определя горни граници, 
изразени в обем, при условие че 
клиентът, който е навършил 18 години, 
е предварително информиран за 
съответните финансови суми. Една от 
тези граници (границата за обем по 
подразбиране) съответства на сума, 
която не надхвърля 50 EUR за дължими 
такси за период на фактуриране от един 
месец (без ДДС).

Or. en
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Изменение 281
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Друга възможност е местният доставчик 
да може да определя горни граници, 
изразени в обем, при условие че 
клиентът е предварително информиран 
за съответните финансови суми. Една от 
тези граници (границата за обем по 
подразбиране) съответства на сума, 
която не надхвърля 50 EUR за дължими 
такси за период на фактуриране от един 
месец (без ДДС).

Друга възможност е местният доставчик 
да може да определя горни граници, 
изразени в обем, при условие че 
клиентът, който е навършил 18 години, 
е предварително информиран за 
съответните финансови суми. Една от 
тези граници (границата за обем по 
подразбиране) съответства на сума, 
която не надхвърля 50 EUR за дължими 
такси за период на фактуриране от един 
месец (без ДДС). За клиенти, които не 
са навършили 18 години, горната 
граница се доближава до, но не 
надхвърля сумата от 20 EUR за 
дължими такси за период на 
фактуриране от един месец (без ДДС).

Or. en

Изменение 282
Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3 – алинея 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всеки местен доставчик също така 
осигурява изпращането на подходящо 
уведомление до мобилния телефон или 
до друго устройство на клиента, 
използващ услугата роуминг, например 
чрез SMS съобщение, електронна поща 
или в работен прозорец на неговия 
компютър, когато услугите за роуминг 
на данни достигнат 80 % от 
договорената финансова граница или 
граница за обем. Клиентите имат 

Всеки местен доставчик също така 
осигурява изпращането на подходящо 
уведомление до мобилния телефон или 
до друго устройство на клиента, 
използващ услугата роуминг, например 
чрез SMS съобщение, електронна поща 
или в работен прозорец на неговия 
компютър, когато роуминг 
повикванията, SMS и услугите за 
роуминг на данни достигнат 80 % от 
договорената финансова граница или 
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правото да изискат от своите оператори 
да преустановят изпращането на такива 
известия, както и правото по всяко 
време и безплатно да изискат от местния 
доставчик да предостави услугата 
отново.

граница за обем. Клиентите имат 
правото да изискат от своите оператори 
да преустановят изпращането на такива 
известия, както и правото по всяко 
време и безплатно да изискат от местния 
доставчик да предостави услугата 
отново.

Or. en

Изменение 283
Anna Hedh

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3 – алинея 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всеки местен доставчик също така 
осигурява изпращането на подходящо 
уведомление до мобилния телефон или 
до друго устройство на клиента, 
използващ услугата роуминг, например 
чрез SMS съобщение, електронна поща 
или в работен прозорец на неговия 
компютър, когато услугите за роуминг 
на данни достигнат 80 % от 
договорената финансова граница или 
граница за обем. Клиентите имат 
правото да изискат от своите оператори 
да преустановят изпращането на такива 
известия, както и правото по всяко 
време и безплатно да изискат от местния 
доставчик да предостави услугата 
отново.

Всеки местен доставчик също така 
осигурява изпращането на подходящо 
уведомление до мобилния телефон или 
до друго устройство на клиента, 
използващ услугата роуминг, например 
чрез SMS съобщение, електронна поща 
или в работен прозорец на неговия 
компютър, когато услугите за роуминг 
на данни достигнат 80 % от 
договорената финансова граница или 
граница за обем. Клиенти, навършили 
18 години, имат правото да изискат от 
своите оператори да преустановят 
изпращането на такива известия, както и 
правото по всяко време и безплатно да 
изискат от местния доставчик да 
предостави услугата отново.

Or. en

Изменение 284
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3 – алинея 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Всеки местен доставчик също така 
осигурява изпращането на подходящо 
уведомление до мобилния телефон или 
до друго устройство на клиента, 
използващ услугата роуминг, например 
чрез SMS съобщение, електронна поща 
или в работен прозорец на неговия 
компютър, когато услугите за роуминг 
на данни достигнат 80 % от 
договорената финансова граница или 
граница за обем. Клиентите имат 
правото да изискат от своите оператори 
да преустановят изпращането на такива 
известия, както и правото по всяко 
време и безплатно да изискат от местния 
доставчик да предостави услугата 
отново.

Всеки местен доставчик също така 
осигурява изпращането на подходящо 
уведомление до мобилния телефон или 
до друго устройство на клиента, 
използващ услугата роуминг, например 
чрез SMS съобщение, електронна поща 
или в работен прозорец на неговия 
компютър, когато услугите за роуминг 
на данни достигнат 50% и 80 % от 
договорената финансова граница или 
граница за обем. Клиенти, навършили 
18 години, имат правото да изискат от 
своите оператори да преустановят 
изпращането на такива известия, както и 
правото по всяко време и безплатно да 
изискат от местния доставчик да 
предостави услугата отново.

Or. en

Изменение 285
Morten Løkkegaard

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3 – алинея 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всеки местен доставчик също така 
осигурява изпращането на подходящо 
уведомление до мобилния телефон или 
до друго устройство на клиента, 
използващ услугата роуминг, например 
чрез SMS съобщение, електронна поща 
или в работен прозорец на неговия 
компютър, когато услугите за роуминг 
на данни достигнат 80 % от 
договорената финансова граница или 
граница за обем. Клиентите имат 
правото да изискат от своите оператори 
да преустановят изпращането на такива 
известия, както и правото по всяко 
време и безплатно да изискат от местния 

Всеки местен доставчик също така 
осигурява изпращането на подходящо 
уведомление до мобилния телефон или 
до друго устройство на клиента, 
използващ услугата роуминг, например 
чрез SMS съобщение, електронна поща 
или в работен прозорец на неговия 
компютър, когато услугите за роуминг 
на данни достигнат 50 % и 80 % от 
договорената финансова граница или 
граница за обем. Клиентите имат 
правото да изискат от своите оператори 
да преустановят изпращането на такива 
известия, както и правото по всяко 
време и безплатно да изискат от местния 
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доставчик да предостави услугата 
отново.

доставчик да предостави услугата 
отново.

Or. en

Изменение 286.
Робер Рошфор

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3 – алинея 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всеки местен доставчик също така 
осигурява изпращането на подходящо 
уведомление до мобилния телефон или 
до друго устройство на клиента, 
използващ услугата роуминг, например 
чрез SMS съобщение, електронна поща 
или в работен прозорец на неговия 
компютър, когато услугите за роуминг 
на данни достигнат 80 % от 
договорената финансова граница или 
граница за обем. Клиентите имат 
правото да изискат от своите оператори 
да преустановят изпращането на такива 
известия, както и правото по всяко 
време и безплатно да изискат от местния 
доставчик да предостави услугата 
отново.

Всеки местен доставчик също така 
осигурява изпращането на подходящо 
уведомление до мобилния телефон или 
до друго устройство на клиента, 
използващ услугата роуминг, например 
чрез SMS съобщение или електронна 
поща, когато услугите за роуминг на 
данни достигнат 80 % от договорената 
финансова граница или граница за обем.
Клиентите имат правото да изискат от 
своите оператори да преустановят 
изпращането на такива известия, както и 
правото по всяко време и безплатно да 
изискат от местния доставчик да 
предостави услугата отново.

Or. fr

Изменение 287
Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3 – алинея 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато тази финансова граница или 
граница за обем е на път да бъде 
превишена, се изпраща известие до 

Когато тази финансова граница или 
граница за обем е на път да бъде 
превишена, се изпраща известие до 
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мобилния телефон или друго устройство 
на клиента, използващ услугата 
роуминг. В известието се указва 
процедурата, която трябва да се следва, 
ако клиентът желае удължаване на 
предоставянето на тези услуги, и 
разходът, свързан с всяка допълнително 
използвана единица данни. Ако 
клиентът, използващ услугата роуминг, 
не отговори, както е приканен в 
полученото известие, местният 
доставчик незабавно спира 
предоставянето и таксуването на 
регулираните услуги за роуминг на 
данни за клиента, използващ услугата 
роуминг, освен ако клиентът, използващ 
услугата роуминг, поиска удължаване 
или подновяване на предоставянето на 
тези услуги.

мобилния телефон или друго устройство 
на клиента, използващ услугата 
роуминг. В известието се указва 
процедурата, която трябва да се следва, 
ако клиентът желае удължаване на 
предоставянето на тези услуги, и 
разходът, свързан с всяка допълнително 
използвана единица данни. Ако 
клиентът, използващ услугата роуминг, 
не отговори, както е приканен в 
полученото известие, местният 
доставчик незабавно спира 
предоставянето и таксуването на 
регулираните повиквания, SMS и
услуги за роуминг на данни за клиента, 
използващ услугата роуминг, освен ако 
клиентът, използващ услугата роуминг, 
поиска удължаване или подновяване на 
предоставянето на тези услуги.

Or. en

Изменение 288
Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3 – алинея 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всеки път, когато клиент, използващ 
услугата роуминг, поиска да бъде 
включен или да се откаже от услуга за 
определяне на финансова горна граница 
или на горна граница за обем, 
промяната трябва да се извърши 
безплатно в срок от един работен ден от 
получаване на искането, и тя не може да 
се обвързва с условия или ограничения, 
които засягат други елементи от 
абонамента.

Всеки път, когато клиент, използващ 
услугата роуминг, поиска да бъде 
включен или да се откаже от услуга за 
определяне на финансова горна граница 
или на горна граница за обем, 
промяната трябва да се извърши 
безплатно в срок от един работен ден от 
получаване на искането, и тя не може да
се обвързва с условия или ограничения, 
които засягат други елементи от 
абонамента.

Това правило следва за се прилага за 
клиент, пътуващ както в рамките на 
Съюза, така и извън него.
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Or. en

Изменение 289
Christian Engström, Emilie Turunen

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Параграф 3 се прилага за клиенти, 
пътуващи както извън, така и на 
територията на Европейския съюз.

Or. en

Изменение 290
Marc Tarabella, Louis Grech, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Предложение за регламент
Член 15 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 15 a
Сравняване на цените

Всяка информация за цени на дребно 
за роуминг услуги за гласова връзка, 
SMS и пренос на данни, предоставяна 
на клиента, е с включен ДДС.
Комисията проучва дали различните 
тарифи, предлагани от операторите 
на техните клиенти, са прозрачни и 
съпоставими и докладва обратно на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно по-нататъшните мерки, 
необходими за да се гарантира, че 
клиентите могат лесно да сравняват 
тези тарифи, като по този начин ги 
улесняват при вземането на решение 
дали да преминат от един оператор 
към друг.
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Or. en

Обосновка

Понастоящем не е възможно да се сравняват различните тарифи за мобилни 
телефонни услуги, предлагани от различните оператори. Този въпрос следва да се 
проучи от Комисията. Прозрачността също така означава, че цялата информация за 
цените е с включен ДДС.

Изменение 291
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки определят правилата 
за приложимите санкции при 
нарушаване на настоящия регламент и 
вземат всички необходими мерки, за да 
гарантират тяхното прилагане.
Предвидените санкции трябва да бъдат 
ефективни, пропорционални и 
възпиращи. Държавите-членки 
уведомяват Комисията за тези 
разпоредби не по-късно от 30 март 2012 
г., като уведомяват своевременно за 
каквито и да било последващи промени, 
свързани с тях.

Държавите-членки определят правилата 
за приложимите санкции при 
нарушаване на настоящия регламент и 
вземат всички необходими мерки, за да 
гарантират тяхното прилагане.
Предвидените санкции трябва да бъдат 
ефективни, пропорционални и 
възпиращи. Тези санкции включват 
задължението за компенсиране на 
абонатите от страна на 
доставчиците при забавяне или 
възпрепятстване на преминаването 
на абоната към алтернативен 
доставчик на роуминг. Държавите-
членки уведомяват Комисията за тези 
разпоредби не по-късно от 30 март 2012 
г., като уведомяват своевременно за 
каквито и да било последващи промени, 
свързани с тях.

Or. en

Изменение 292
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer, Eija-Riitta Korhola

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1 – встъпителна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията преразглежда 
функционирането на този регламент и, 
след публични консултации, докладва 
на Европейския парламент и на Съвета
не по-късно от 30 юни 2015 г.
Комисията оценява конкретно дали са 
постигнати целите на настоящия 
регламент. По този начин Комисията 
преразглежда, inter alia:

1. Комисията преразглежда 
функционирането на този регламент и, 
след публични консултации, докладва 
на Европейския парламент и на Съвета 
не по-късно от 30 юни 2016 г.
Комисията оценява конкретно дали са 
постигнати целите на настоящия 
регламент. По този начин Комисията 
преразглежда, inter alia:

Or. en

Обосновка

Необходимо в повече време, за се прецени дали структурното решение ще работи на 
практика и ще гарантира конкуренцията на пазара. 

Изменение 293
Marc Tarabella, Catherine Stihler

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията преразглежда 
функционирането на този регламент
и, след публични консултации, 
докладва на Европейския парламент и 
на Съвета не по-късно от 30 юни 2015 
г. По специално, Комисията 
преценява дали целите на настоящия 
регламент са били постигнати. По 
този начин Комисията преразглежда, 
inter alia:

1. За да бъдат извършени 
необходимите промени за постигане 
на единен пазар в мобилните 
телефонни комуникации, съгласно 
изискванията на член 4а, след 
консултация с ОЕРЕС и други 
заинтересовани страни, Комисията 
представя ново предложение на 
Европейския парламент и на Съвета 
най-късно до 1 януари 2013 г., което 
трябва да включва също и 
предложение за актуализиране на 
горните граници на цените на едро за 
периода между 1 юли 2016 г. и 30 юни 
2020 г., като взема предвид 
тенденциите при таксите на едро за 
предоставяне на услуги за пренос на 
гласови повиквания, SMS и данни.
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Това предложение включва също така 
предложение за създаване на 
европейски оператори и лицензи, 
покриващи целия Съюз.

Or. en

Изменение 294
Anna Hedh

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията преразглежда 
функционирането на този регламент
и, след публични консултации,
докладва на Европейския парламент и 
на Съвета не по-късно от 30 юни 2015 г.
Комисията оценява конкретно дали 
са постигнати целите на настоящия 
регламент. По този начин Комисията 
преразглежда, inter alia:

1. За да бъдат извършени 
необходимите промени за постигане 
на единен пазар в мобилните 
телефонни комуникации, съгласно 
изискванията на член 4а, след 
консултация с ОЕРЕС и други 
заинтересовани страни, Комисията 
представя ново предложение на 
Европейския парламент и на Съвета 
най-късно до 1 януари 2013 г., което 
трябва да включва също и 
предложение за актуализиране на 
горните граници на цените на едро за 
периода между 1 юли 2016 г. и 30 юни 
2020 г., като взема предвид 
тенденциите при таксите на едро за 
предоставяне на услуги за пренос на 
гласови повиквания, SMS и данни.

Or. en

Изменение 295
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – встъпителна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията преразглежда 
функционирането на този регламент и, 
след публични консултации, докладва 
на Европейския парламент и на Съвета 
не по-късно от 30 юни 2015 г.
Комисията оценява конкретно дали са 
постигнати целите на настоящия 
регламент. По този начин Комисията 
преразглежда, inter alia:

1. Комисията преразглежда 
функционирането на този регламент и, 
след публични консултации, докладва 
на Европейския парламент и на Съвета 
не по-късно от 30 юни 2016 г.
Комисията оценява конкретно дали са 
постигнати целите на настоящия 
регламент. По този начин Комисията 
преразглежда, inter alia:

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се определи по-късна дата за преглед, за да се оцени въздействието 
на структурните мерки върху пазара. 

Изменение 296
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– тенденциите в цените на едро и 
дребно за предоставянето на 
клиенти, използващи услугата 
роуминг, за пренос на гласови 
повиквания, SMS и на данни и 
съответните тенденции при 
услугите за мобилни комуникации на 
национално равнище в държавите-
членки както за клиенти с 
предплатени карти, така и за 
клиенти с абонамент и относно 
качеството и бързината на тези 
услуги;

заличава се

Or. en
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Изменение 297
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– наличието и качеството на 
услугите, включително услугите, 
които представляват алтернатива 
на роуминга (пренос на глас, SMS и 
данни), по-специално с оглед на 
технологичното развитие;

заличава се

Or. en

Изменение 298
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– степента, в която потребителите 
са се възползвали посредством 
действителни намаления на цените 
на роуминг услугите или по други 
начини от намаленията на разходите 
за предоставяне на роуминг услуги и 
разнообразието на тарифи и 
продукти, налични за потребителите 
с различни навици на използване;

заличава се

Or. en

Изменение 299
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1 – тире 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

– степента на конкуренция както на 
пазарите на дребно, така и на 
пазарите на едро, и по-специално 
конкурентното положение на по-
малки, независими или нови 
оператори на пазара, включително 
влиянието на конкуренцията върху 
търговските споразумения и 
степента на взаимосвързаност 
между операторите;

заличава се

Or. en

Изменение 300
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1 – тире 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

– степента, в която структурните 
решения, предвидени в член 3 и член 4, 
са дали резултати за развитие на 
конкуренцията на пазара на роуминг 
услуги.

заличава се

Or. en

Изменение 301
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако докладът покаже, че 
предвидените в настоящия регламент 
структурни мерки не са достатъчни, 
за да се насърчи конкуренцията на 

заличава се
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пазарите за роуминг с цел 
облагодетелстване на 
потребителите, Комисията ще 
отправи подходящите предложения 
към Европейския парламент и 
Съвета, за да се намери изход от 
положението. Комисията по-
специално ще разгледа дали е 
необходимо да се изменят 
структурните мерки или да се 
удължи срокът на действие на някоя 
от максималните цени на дребно, 
предвидени в членове 7, 9 и 12.

Or. en

Изменение 302
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако докладът покаже, че 
предвидените в настоящия регламент 
структурни мерки не са достатъчни, 
за да се насърчи конкуренцията на 
пазарите за роуминг с цел 
облагодетелстване на европейските 
потребители, Комисията ще отправи 
подходящите предложения към 
Европейския парламент и Съвета, за да 
се намери изход от положението.
Комисията по-специално ще разгледа 
дали е необходимо да се изменят 
структурните мерки или да се 
удължи срокът на действие на някоя 
от максималните цени на дребно, 
предвидени в членове 7, 9 и 12.

2. Докладът трябва да покаже до каква 
степен е постигната целта за единна 
цена на услугите в рамките на една 
държава и услугите за роуминг, 
посочена в Програмата в сферата на 
цифровите технологии за Европа, до 
каква степен това е довело до поява 
на нови продукти (иновация) и какво 
въздействие е оказала конкуренцията 
върху разрастващия се и променящ се 
пазар на комуникациите за
европейските потребители. Комисията 
ще отправи подходящите предложения 
към Европейския парламент и до Съвета 
за справяне с установените проблеми.

Or. nl
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Изменение 303
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Срокът му на действие изтича на 30 юни 
1 2022 г.

Срокът му на действие изтича на 30 
Юни 2022 г.

Or. en


