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КРАТКА ОБОСНОВКА

Настоящият регламент относно роуминга (от 2007 г., изменен през 2009 г.) предвижда 
регулирани такси за роуминг повиквания и SMS, като неговото действие ще изтече на 
30 юни 2012 г. Регламентът е ефективен, тъй като значително понижи цената както на 
роуминг повикванията, така и на текстовите съобщения. Цените на дребно обаче се 
колебаят около максималните, установени от Съюза тарифи, като все още липсва 
конкуренция.

Докладчикът би искал да напомни, че Комисията е посочила в целите на Програмата в 
областта на цифровите технологии за Европа, че до 2015 г. разликите между роуминг и 
националните тарифи следва да се приближат към нула. Докладчикът счита, че, за да се 
доближим до тази цел е необходимо да се намери решение, което да гарантира 
конкуренция и ефективно функциониране на пазара на роуминг услуги и след 
определената дата. Той напомня също така, че усилията, вложени за създаване на  
широколентови мрежи, биха могли да подпомогнат възникването на инструменти, 
които представляват алтернатива на роуминг услугите.

Новото предложение за регламент (Роуминг ІІІ) продължава да регулира разходите за 
роуминг повиквания и текстови съобщения и въвежда един нов съществен елемент:
Евротарифа за данни за услуги за роуминг на данни на дребно. Предложението въвежда 
и структурни мерки за засилване на конкуренцията, въпреки, че горните граници на 
потребителските цени се поддържат като временна „предпазна мрежа“, която ще 
действа докато конкуренцията от само себе си не свали цените.

От 1 юли 2014 г. на клиентите ще бъде позволено да подписват договор за мобилен 
роуминг, отделен от договора за предоставяне на национална мобилна услуга. Това 
насърчава конкуренцията на пазара на роуминг услуги и представлява стъпка напред в 
развитието. Регулирането на цените на дребно трябва да продължи до 1 юни 2016 г., но 
може да бъде удължено, докато заложените структурните мерки не станат напълно 
ефективни.

Относно горните граници на цените и структурните мерки

Докладчикът желае да подчертае, че съществуват възможности за занижаване на 
горните граници на цените, предложени от Комисията. Високите цени обаче се дължат 
на липсата на конкуренция на пазара на роуминг услуги, което от своя страна е 
породено от структурните проблеми на пазара. Поради тази причина изходът от 
сегашното положение ще се основава на структурни мерки, подкрепени от временно 
регулиране на цените. Горните граници на цените (на едро и дребно) следва да 
предоставят достатъчно възможности за нови доставчици да стъпят на пазара и като 
следствие да се повиши конкуренцията. 

Въпреки това, тъй като технологията се развива бързо и всички обсъждани до момента  
технически решения се характеризират с големи предимства, но също така и с 
недостатъци и неясноти, докладчикът счита, че регламентът не следва да насърчава 
едно единствено техническо решение. Вместо това следва да се обособят и запазят 
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определени ключови елементи (в това число запазване на мобилния номер),  на които 
трябва да отговаря техническото решение, като окончателния избор относно неговата 
форма следва да бъде оставено на техническите експерти в тази област. Това гарантира 
ефективното функциониране на новия регламент, тъй като потребителите не се 
натоварват от използването на нови услуги поради прекомерната сложност. Това 
предотвратява използването на вече остаряло законодателство при неговото прилагане.

Защита на потребителите и прозрачност

В няколко доклада беше отбелязано, че ценовата прозрачност значително се е 
подобрила чрез прилагането на предишните разпоредби относно роуминг услугите.
Докладчикът обаче желае да напомни, че напредъкът в тази област трябва да продължи.

Предложените структурни промени трябва да бъдат изработени като се отдава най-
голямо внимание на удобството на потребителите и на прозрачността; на 
потребителите се гарантира предоставянето на информация по ясен и разбираем начин, 
което улеснява възможностите за сравняване на цените и евентуална смяна на 
доставчиците на роуминг услуги.

Потребителите трябва да получават текстови съобщения с подробно описани цени за 
роуминг, когато влизат в друга държава, както в рамките на, така и извън Съюза. Освен 
това, за да се предотврати получаването на шокираща сметка, действието на 
„предпазната горна граница“ от 50 евро или на предпазна горна граница от персонално 
посочена друга сума, се разширява и върху роуминга в трети страни. В допълнение 
потребителят следва да получи съобщение от оператора, когато се доближи до лимита 
на „предпазната горна граница“.

Като обща бележка докладчикът подчертава, че Комисията следваше да се възползва от 
възможността, която предоставя тази преработена версия, за създаването на  по-ясна 
структура на регламента чрез консолидиране на всички разпоредби относно защитата 
на потребителите (в това число относно шокиращи сметки) и относно изискванията за 
прозрачност, приложими за всички роуминг услуги и допълнени от конкретни мерки за 
гласови повиквания, SMS, MMS и услуги за роуминг на данни. Това би дало на 
гражданите по-ясна картина за правата им, като същевременно превърне регламента 
по-разбираем и насърчи подобряване на законодателството.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по промишленост, изследвания и енергетика да включи в доклада си следните 
изменения:

Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение 17 a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(17а) Целта за намаляване на 
разликата между тарифите за 
роуминг  и националните тарифи, 
така че до 2015 г. тя да се приближи 
към нула, е включена сред основните 
показатели за изпълнение в 
Съобщението на Комисията 
озаглавено: „Програма в областта на 
цифровите технологии за Европа“1. 
_____________
1COM (2010) 0245.

Or. en

Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 17 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17б) Съгласно Съобщението на 
Комисията озаглавено „Програма в 
областта на цифровите технологии 
за Европа“ се цели покритие с 
„основен широколентов достъп“ за 
100% от гражданите на Съюза до 
2013 г. Освен това, Комисията в 
своето съобщение озаглавено: 
„Европейският широколентов 
достъп: да инвестираме в 
стимулиран от цифровите 
технологии растеж“1 очерта по 
какъв начин най-добре да се насърчи 
разгръщането и използването на 
високоскоростен и много високо 
скоростен широколентов достъп в 
Съюза, с цел стимулиране на 
развитието на цифровата икономика, 
което ще даде възможност за възхода 
на нови видове услуги.
_____________
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1COM (2010) 0472.

Or. en

Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 17 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17в) Създаването на безжични 
широколентови мрежи, които 
позволяват достъп до интернет и 
други иновативни приложения, 
представлява ключова цел за Съюза и 
в тези рамки първата 
мултинационална Програма за 
политика в областта на 
радиочестотния спектър, установена 
посредством  [Решение №.../.../EС на 
Европейския парламент и Съвета...], 
се стреми своевременно да отпуска 
достатъчен и подходящ честотен 
спектър, за да подкрепи целите на 
политиките на Съюза и по най-
добрия начин да задоволи 
нарастващото търсене на безжичен 
трафик на данни. В своята резолюция 
от 6 юли 2011 г. озаглавена  
„Европейския широколентов достъп: 
да инвестираме в стимулиран от 
цифровите технологии растеж“1

Европейският парламент призовава 
Комисията да координира най-
добрите практики сред държавите-
членки в областта на публично 
достъпни, безплатни, 
високоскоростни, безжични мрежи в 
обществения транспорт.
_____________
1 Приети текстове, P7_TA(2011)0322P7.

Or. en
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Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 17 г (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17г) В своето Съобщение, озаглавено: 
„Относно междинния доклад за 
развитието на услугите за роуминг в 
рамките на Европейския съюз“1, 
Комисията отбелязва, че 
техническото развитие и/или 
алтернативите на роуминг услугите, 
като например наличието на 
интернет телефония (VoIP) или 
безжичен достъп до интернет, могат 
да направят пазара на роуминг услуги 
в Съюза по-конкурентоспособен; 
въпреки, че тези услуги, по-конкретно 
услугите на интернет телефонията 
(VoIP), се използват все по-често на 
национално равнище, не се 
констатира  значимо развитие при 
тяхното използване при роуминг.
_____________
1COM(2010)0356.

Or. en

Изменение 5
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 

(22) Клиентите 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. 
Условията, предлагани от местните 
доставчици на роуминг услуги, следва 
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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.

да бъдат лесно сравними за 
потребителите. За тази цел 
Комисията следва да предложи 
уеднаквени критерии за 
предоставянето на тази информация. 
За тази цел на Комисията следва да 
бъде делегирано правомощието да 
приема актове в съответствие с 
член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз. От съществено значение 
Комисията да проведе необходимите 
консултации с ОЕРЕС и със 
заинтересованите страни, в това 
число и на експертно равнище. При 
подготвянето и съставянето на 
делегирани актове Комисията следва 
да осигури едновременно, своевременно 
и подходящо предаване на 
съответните документи на 
Европейския парламент и на Съвета. 
Докато бъдат приети тези критерии, 
националните регулаторни органи 
следва да насърчават предоставянето 
на сравнима информация, като 
например чрез справочници, които 
използват за основа регулираните 
тарифи, прилагани към съответните 
роуминг услуги. 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. en

Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 22 a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(22a) Клиентите следва да могат да 
преминават лесно, във възможно най-
кратък срок, без санкции и безплатно, 
към алтернативен доставчик да 
роуминг услуги или да избират сред 
алтернативни доставчици на роуминг 
услуги.

Or. en

Изменение 7
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 
някои потребителски групи могат да са 

(67) За да се повиши прозрачността на 
цените на дребно за използване на 
роуминг услуги , и за да се улеснят 
роуминг клиентите при вземането на 
решения относно използването на 
мобилните им телефони, докато се 
намират в чужбина, когато пътуват в
рамките на Съюза или извън него,
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 използване 
на роуминг услуги в посетената 
държава-членка. Нещо повече, 
доставчиците следва да предоставят на 
своите клиенти, при условие че те са 
установени в Съюза, 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 
някои потребителски групи могат да са 
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добре информирани за цените на 
роуминга, операторите следва да 
предоставят възможност за лесен отказ 
от тази услуга за автоматични 
съобщения.

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

Or. en

Изменение 8
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, 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. 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

Изменение 9
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 услуги за роуминг на 
данни и за да им се предостави 
възможност да проследяват и 
контролират своите разходи, местните 
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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.

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 10
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.

(74) Клиентите, ползващи предплатени 
тарифи, могат също да пострадат от 
шок от сметката при използването на 
услуги за роуминг на данни. Поради 
тази причина разпоредбите за 
определяне на горни граници следва 
също да се прилагат за тези клиенти. 
В допълнение към това, клиентите с 
договори за предплатена услуга следва 
да получават своевременно 
предупреждение, в което се посочва, 
че те се приближават към изчерпване 
на своя кредитен лимит.

Or. en

Обосновка

Клиентите, ползващи предплатена услуга, се нуждаят от същото равнище на 
защита, както и другите клиенти, особено когато договорите за предплатена услуга 
позволяват използването на съобщителни услуги отвъд кредитния лимит или 
включват възможността за "автоматично допълване". В допълнение към това, тъй 
като използването на роуминг услуги може да води до бързо изчерпване на кредита, 
доставчиците следва да изпращат на клиентите ранно предупреждение, за да бъде 
предотвратено рязкото и неочаквано изчерпване на кредита.
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Изменение 11
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 в Съюза. Същите 
правила за прозрачност като тези, 
посочени в член 15, параграф 3, се 
прилагат също за местните 
доставчици, mutatis mutandis, по 
отношение на роуминг услугите, 
използвани извън територията на 
Съюза.

Or. en

Изменение 12
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

Регламентът следва да бъде неутрален по отношение на технологията с цел 
избягване на законодателство, което вече е остаряло на етапа на прилагането. Това 
се отнася до посоката на "dual imsi", предложено от ЕО като техническо решение.
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Изменение 13
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 те 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 юли 2014 г. местните 
доставчици информират по ясен и 
разбираем начин 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 те 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

Изменение 14
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 

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 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 
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отложи преминаването от стария към 
новия абонамент, отнасящ се до 
роуминг услуги, за определен период, 
не по-дълъг от три месеца.

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 15
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 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, са 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 16
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 5 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Доставчиците уведомяват 
клиентите по ясен и разбираем начин 
относно тарифите и офертите за 
роуминг услуги. Комисията, чрез 
делегиран акт в съответствие с член 
17а, установява единни критерии за 
предоставянето на тази информация 
с цел гарантиране на съвместимост, 
след като е провела консултации с 
ОЕРЕС и със заинтересованите 
страни. Докато бъдат приети тези 
критерии, националните регулаторни 
органи насърчават предоставянето 
на сравнима информация, като 
например чрез справочници, които 
използват за основа регулираните 
тарифи, прилагани към съответните 
роуминг услуги.

Or. en

Изменение 17
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 
единния пазар, техническите решения за 
предоставяне на възможност за отделна 
продажба на роуминг услуги трябва да 
бъдат осъществени едновременно в 
целия Съюз и да изпълняват следните 
критерии:
a) всяко техническо решение трябва 
да бъде ефективно по отношение на 
разходите;
б) то се разработва по начин, 
достъпен за клиента;
в) то допуска максимална степен на 
оперативна съвместимост;
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г) клиентите могат да преминават 
лесно и бързо към алтернативен 
доставчик на роуминг услуги или 
между алтернативни доставчици на 
роуминг услуги, като запазват своя 
мобилен номер;
д) ползването на роуминг услуги от 
граждани на Съюза в трети държави 
или от граждани на трети държави 
на територията на Съюза не се 
възпрепятства.

Or. en

Изменение 18
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. 
и да изпълняват критериите, 
посочени в параграф 1. Клиентите не се 
таксуват пряко за използването на 
тази възможност по отношение на 
отделната продажба на роуминг 
услуги.
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Or. en

Изменение 19
Предложение за регламент
Член 5 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

В срок от шест 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. Тези 
технически решения и процедури 
изпълняват критериите, посочени в
параграф 1. При мотивирано искане от 
страна на ОЕРЕС Комисията може да 
удължи този срок веднъж с не повече 
от шест месеца.

Or. en

Обосновка

Поради комплексния характер на задачата, на ОЕРЕС следва да бъде дадено 
допълнително време за изготвяне на първоначалните насоки за прилагане на 
съществените изисквания за механизма за отделна продажба на роуминг услуги. 
Комисията може да разреши удължаването на този срок за подготовка, но той 
следва да остане ограничен.

Изменение 20
Предложение за регламент
Член 5 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

При необходимост Комисията може да 
даде мандат на европейски орган по 
стандартизация за адаптирането на 
съответните стандарти, които са нужни 

При необходимост Комисията може 
дава мандат на европейски орган по 
стандартизация за адаптирането на 
съответните стандарти, които са нужни 
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за хармонизираното изпълнение на 
техническите условия.

за хармонизираното изпълнение на 
техническите условия.

Or. en

Изменение 21
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 прието 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 2016 г.

Or. en

Изменение 22
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 0,20 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. en

Изменение 23
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 за 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
0,60 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 за остава 0,30 EUR за потребен 
мегабайт до 30 юни 2016 г.

Or. en

Изменение 24
Предложение за регламент
Член 12 - параграф 5
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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 
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.

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 
преминаване до изтичането на 
определен минимален период, не по-
дълъг от два месеца, от прилагането на 
предишната тарифа за роуминг. 
Евротарифата за данни може винаги да 
бъде комбинирана с Евро-SMS тарифа и 
Евротарифа.

Or. en

Изменение 25
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 на роуминг услуги 
информират лично всички свои клиенти 
по ясен и разбираем начин 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 
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параграф 5.

Or. en

Изменение 26
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), 
използващи мобилни съобщения. 

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), 
използващи мобилни съобщения, или за 
устройства, които не поддържат 
SMS функционалност.

Or. en

Обосновка

Това не е възможно на устройства, които не поддържат SMS функционалност.

Изменение 27
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Местните доставчици гарантират, че Местните доставчици гарантират, че 
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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.

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, се прилагат 
както за клиенти с предплатени карти, 
така и за договори с абонамент.
Клиентите, ползващи роуминг услуги 
с договори за предплатена услуга,
следва също да получават 
своевременно предупреждение, в 
което се посочва, че те се 
приближават към изчерпване на своя 
кредитен лимит.

Or. en

Обосновка

Клиентите, ползващи предплатена услуга, се нуждаят от същото равнище на 
защита, както и другите клиенти, особено когато договорите за предплатена услуга 
позволяват използването на съобщителни услуги отвъд кредитния лимит или 
включват възможността за "автоматично допълване". В допълнение към това, тъй 
като използването на роуминг услуги може да води до бързо изчерпване на кредита, 
доставчиците следва да изпращат на клиентите ранно предупреждение, за да бъде 
предотвратено рязкото и неочаквано изчерпване на кредита.

Изменение 28
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 

Най-късно до 1 март 2010 г. всеки 
местен доставчик предоставя на всички 
свои клиенти, използващи услугата 
роуминг, възможността да избират 
съзнателно и безплатно услуга, чрез 
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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 горна 
граница.

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 на дребно за 
роуминг на данни, предоставяни както 
на територията на Съюза, така и 
извън него, като тази информация 
гарантира, че без изрично съгласие от 
страна на клиента извършеното 
потребление на услуги на дребно за 
роуминг на данни за определен период 
на използване не превишава конкретна 
финансова горна граница.

Or. en

Обосновка

Прозрачността на предупрежденията за достигане на прага на прекъсване следва да 
се прилага и за пътни дестинации извън ЕС с цел избягване на шока от сметката.

Изменение 29
Предложение за регламент
Член 17 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 17а
Упражняване на делегирането

1. Правомощията да приема 
делегирани актове се предоставят на 
Комисията при спазване на 
предвидените в настоящия член 
условия.
2. Делегирането на правомощията, 
посочено в член 4, параграф 5а, се 
предоставя на Комисията в срок от 
…* до датата, посочена в член 22, 
параграф 2. 
3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 4, параграф 5а, може 
да бъде оттеглено по всяко време от 
Европейския парламент или от 
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Съвета. С решението за оттегляне се 
прекратява делегирането на 
правомощията, посочени в същото 
решение. То поражда действие в деня 
след публикуването му в Официален 
вестник на Европейския съюз или на 
посочена в него по-късна дата. То не 
засяга действителността на никой 
от делегираните актове, които вече 
са в сила. 
4. Веднага след като приеме делегиран 
акт, Комисията нотифицира акта 
едновременно на Европейския 
парламент и Съвета.
5. Делегиран акт, приет съгласно член 
4, параграф 5а, влиза в сила само в 
случай че нито Европейският 
парламент, нито Съветът са 
повдигнали възражения в срок от два 
месеца от уведомлението до тях за 
съответния акт, или ако преди този 
срок Европейският парламент и 
Съветът съвместно са уведомили 
Комисията, че са решили да не 
повдигат възражения. Този срок се 
удължава с 2 месеца по инициатива 
на Европейския парламент или на 
Съвета.
_____________
* OВ: моля да въведете датата на 
влизане в сила на настоящия регламент. 
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