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Изменение 58
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Предложение за регламент
Съображение 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) Целта да се намали разликата 
между националните и роуминг 
тарифите с цел тя да доближи 
нулевата си стойност до 2015 година 
беше предложена от Комисията в 
изготвената от нея „Рамка за 
сравнителен анализ 2011—2015“ и 
впоследствие одобрена от 
държавите-членки на ЕС  през 
ноември 2009 г.1. Тази цел е включена 
също така в Съобщението на 
Комисията, озаглавено „Програма в 
областта на цифровите технологии 
за Европа“2.
__________________
1http://ec.europa.eu/information_society/e
europe/i2010/docs/benchmarking/benchm
arking_digital_europe_2011-2015.pdf.
2 Съобщение от Комисията до 
Европейския парламент, 
Съвета,Европейския икономически и 
социален комитет и до Комитета на 
регионите „Програма в областта на 
цифровите технологии за Европа“ 
COM(2010) 245.

Or. en

Изменение 59
Robert Goebbels, Marita Ulvskog, Francesco De Angelis

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

(1а) Целта да се намали разликата 
между националните и роуминг 
тарифите с цел тя да доближи 
нулевата си стойност до 2015 година 
беше предложена от Комисията в 
изготвената от нея „Рамка за 
сравнителен анализ 2011—2015“ и 
впоследствие одобрена от 
държавите-членки през ноември 2009 
г.1. Тази цел е включена също така в 
Съобщението на Комисията, 
озаглавено "Програма в областта на 
цифровите технологии за Европа"2.
__________________
1http://ec.europa.eu/information_society/e
europe/i2010/docs/benchmarking/benchm
arking_digital_europe_2011-2015.pdf.
2 Съобщение от Комисията до 
Европейския парламент, до Съвета, 
до Европейския икономически и 
социален комитет и до Комитета на 
регионите „Програма в областта на
цифровите технологии за Европа“ 
COM(2010) 245).

Or. en

Изменение 60
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Съображение 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) Регламент № 717/2007 следва да 
има временен характер и да бъде в 
сила докато Комисията не предложи 
необходимото законодателство, за да 
доизгради единен пазар на ЕС за 
обществените мобилни съобщителни 
мрежи и така да елиминира в 
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средносрочен план всякакви цени за 
роуминг.

Or. en

Изменение 61
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Предложение за регламент
Съображение 1 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1б) Не може да се каже, че 
съществува единен пазар за 
телекомуникационни услуги докато 
съществуват значителни разлики 
между цените на националните 
услуги и роуминг услугите; 
следователно крайната цел следва да 
бъде пълното елиминиране на 
таксите за роуминг, създавайки по 
този начин общ за целия ЕС пазар на 
мобилни комуникации.

Or. en

Изменение 62
Robert Goebbels, Marita Ulvskog, Francesco De Angelis

Предложение за регламент
Съображение 1 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1б) Не може да се каже, че 
съществува единен пазар за 
телекомуникационни услуги докато 
съществуват значителни разлики 
между цените на националните 
услуги и роуминг услугите; 
следователно крайната цел следва да 
бъде пълното елиминиране на 
таксите за роуминг, създавайки по 
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този начин общ за целия ЕС пазар на 
мобилни комуникации.

Or. en

Изменение 63
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Високото равнище на цените за 
роуминг на гласова връзка, SMS и 
данни, които трябва да заплащат 
ползвателите на обществени мобилни 
телефонни мрежи, като например учащи 
се, лица, пътуващи по професионални 
причини, и туристи, когато използват 
мобилните си телефони при пътуване в 
чужбина в рамките на Съюза, е въпрос, 
който поражда загриженост от страна на 
потребителите, националните
регулаторни органи и институциите на 
Съюза. Тези 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 собствения мрежови 
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 преобладавала в 
конкурентни пазари.

(2) Високото равнище на цените за 
роуминг на гласова връзка, SMS и 
данни, които трябва да заплащат 
ползвателите на обществени мобилни 
телефонни мрежи, като например учащи 
се, лица, пътуващи по професионални 
причини, и туристи, когато използват 
мобилните си телефони при пътуване в 
чужбина в рамките на Съюза, е въпрос, 
който поражда загриженост от страна на 
потребителите, националните 
регулаторни органи и институциите на 
Съюза. Тези 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 собствения мрежови 
оператор на клиента. Поради липса на 
конкуренция, 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 преобладавала в 
конкурентни пазари.
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Or. en

Изменение 64
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Високото равнище на цените за 
роуминг на гласова връзка, SMS и 
данни, които трябва да заплащат 
ползвателите на обществени мобилни 
телефонни мрежи, като например учащи 
се, лица, пътуващи по професионални 
причини, и туристи, когато използват 
мобилните си телефони при пътуване в 
чужбина в рамките на Съюза, е въпрос, 
който поражда загриженост от страна на 
потребителите, националните 
регулаторни органи и институциите на 
Съюза. Тези 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 собствения мрежови 
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 преобладавала в 
конкурентни пазари.

(2) Високото равнище на цените за 
роуминг на гласова връзка, SMS и 
данни, които трябва да заплащат 
ползвателите на обществени мобилни 
телефонни мрежи, като например учащи 
се, лица, пътуващи по професионални 
причини, и туристи, когато използват 
мобилните си телефони и портативни 
компютърни устройства при 
пътуване в чужбина в рамките на 
Съюза, е въпрос, който поражда 
загриженост от страна на 
потребителите, националните 
регулаторни органи и институциите на 
Съюза. Тези 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 собствения мрежови 
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 преобладавала в 
конкурентни пазари.

Or. en
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Изменение 65
Gunnar Hökmark

Предложение за регламент
Съображение 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) Цените на роуминга съставляват 
сериозна пречка за усилията на 
Европа да се развие като икономика, 
основана на знанието, и за 
реализацията на единен пазар на 
500 милиона потребители.
Експоненциалното нарастване на 
мобилния трафик на данни трябва да 
се улесни чрез определяне на 
достатъчен радиочестотен спектър, 
за да може потребителите и 
бизнесът да използват гласови 
съобщения, sms и данни навсякъде в 
Европа на цени, близки до 
националното ниво.

Or. en

Изменение 66
Matthias Groote

Предложение за регламент
Съображение 2а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а) Широкоразпространената 
употреба на мобилни телефони с 
връзка към Интернет и таблети 
означава, че преносът на данни чрез 
роуминг е от голямо икономическо 
значение в средносрочен план.Това е 
решаващ критерий както за 
потребителите, така и за 
доставчиците на приложения и 
съдържание. За да се стимулира 
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развитието на този пазар, таксите 
за пренос на данни не трябва да 
действат като спирачка за растежа.

Or. de

Изменение 67
Gunnar Hökmark

Предложение за регламент
Съображение 2 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2б) С оглед на бързото развитие на 
трафика на мобилни данни и 
увеличаващото се количество на 
потребители, които използват 
роуминг за гласови съобщения, sms и 
данни в чужбина е необходимо да се 
увеличи натиска от конкуренцията, 
да се развият нови стопански модели 
и технологии, както и да се увеличи 
количеството на радиочестотния 
спектър на разположение за 
безжични услуги. Регулирането на 
цените на роуминга трябва да се 
разработи по начин, който да не 
обезсърчава конкуренцията да налага 
дори по-ниски цени. 

Or. en

Изменение 68
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Създаването на европейско 
социално, образователно и културно
пространство, основаващо се на 

(3) Създаването на европейско 
социално, образователно, културно и 
предприемаческо пространство, 
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мобилността на индивидите, следва да 
улесни комуникацията между хората с 
оглед изграждането на същинска 
„Европа за гражданите“.

основаващо се на мобилността на 
индивидите и на цифровите данни, 
следва да улесни комуникацията между 
хората с оглед изграждането на 
същинска „Европа за гражданите“.

Or. en

Изменение 69
Ioan Enciu

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Целесъобразно е да се използва общ 
подход, за да се гарантира, че при 
пътуване в рамките на Съюза 
ползвателите на наземни обществени 
мобилни съобщителни мрежи не 
заплащат прекомерни цени за роуминг 
услуги в Съюза, когато осъществяват 
или приемат гласови повиквания, като 
по този начин се засилва конкуренцията 
по отношение на роуминг услугите 
между операторите на мобилни мрежи, 
като се постига висока степен на защита 
на потребителите и се запазват както 
стимулите за иновации, така и изборът 
на потребителите. Предвид 
трансграничния характер на 
разглежданите услуги, е необходим общ 
подход, така че мобилните оператори да 
могат да действат в рамките на единна 
съгласувана регулаторна уредба, 
основаваща се на обективно установени 
критерии.

(14) Целесъобразно е да се използва 
общ, хармонизиран подход, за да се 
гарантира, че при пътуване в рамките на 
Съюза ползвателите на наземни 
обществени мобилни съобщителни 
мрежи не заплащат прекомерни цени за 
роуминг услуги в Съюза, когато 
осъществяват или приемат гласови 
повиквания, изпращане на текстови 
съобщения или използване на 
интернет, като по този начин се 
засилва конкуренцията по отношение на 
роуминг услугите между операторите на 
мобилни мрежи, като се постига висока 
степен на защита на потребителите и се 
запазват както стимулите за иновации, 
така и изборът на потребителите. 
Предвид трансграничния характер на 
разглежданите услуги, е необходим общ 
подход, така че мобилните оператори да 
могат да действат в рамките на единна 
съгласувана регулаторна уредба, 
основаваща се на обективно установени 
критерии.

Or. en
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Изменение 70
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Целесъобразно е да се използва общ 
подход, за да се гарантира, че при 
пътуване в рамките на Съюза 
ползвателите на наземни обществени 
мобилни съобщителни мрежи не 
заплащат прекомерни цени за роуминг 
услуги в Съюза, когато осъществяват 
или приемат гласови повиквания, като 
по този начин се засилва конкуренцията 
по отношение на роуминг услугите 
между операторите на мобилни мрежи, 
като се постига висока степен на защита 
на потребителите и се запазват както 
стимулите за иновации, така и изборът 
на потребителите. Предвид 
трансграничния характер на 
разглежданите услуги, е необходим общ 
подход, така че мобилните оператори да 
могат да действат в рамките на единна 
съгласувана регулаторна уредба, 
основаваща се на обективно установени 
критерии.

(14) Целесъобразно е да се използва общ 
подход, за да се гарантира, че при 
пътуване в рамките на Съюза 
ползвателите на наземни обществени 
мобилни съобщителни мрежи не 
заплащат прекомерни цени за роуминг 
услуги в Съюза, когато осъществяват 
или приемат гласови повиквания и 
установяват връзка с данни, като по 
този начин се засилва конкуренцията по 
отношение на роуминг услугите между 
операторите на мобилни мрежи, като се 
постига висока степен на защита на 
потребителите и се запазват както 
стимулите за иновации, така и изборът 
на потребителите. Предвид 
трансграничния характер на 
разглежданите услуги, е необходим общ 
подход, така че мобилните оператори да 
могат да действат в рамките на единна 
съгласувана регулаторна уредба, 
основаваща се на обективно установени 
критерии.

Or. en

Изменение 71
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Съображение 14 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14a) Потребителите, живеещи в 
граничните райони, не трябва да 
страдат от ненужно високи 
телефонни сметки поради цените за 
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непреднамерено използване на 
роуминг. Ето защо следва да се 
предприемат мерки за създаване на 
преходна зона в граничните области, 
където потребителите плащат 
стандартна цена независимо от 
националността на мрежата. Тези 
зони трябва да са по 10 километра и 
от двете страни на границите.

Or. en

Изменение 72
Miloslav Ransdorf

Предложение за регламент
Съображение 14а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14а) Също така е от особена 
важност мобилните оператори да не 
влошават условията на работа в 
сектора в следствие на настоящия 
регламент. 

Or. cs

Изменение 73
Gunnar Hökmark

Предложение за регламент
Съображение 14 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14a) Първата многогодишна програма 
за политика в областта на 
радиочестотния спектър, създадена с 
[Решение №.../.../ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета...] ще 
проправи пътя за развитието, което 
ще позволи на Съюза да поеме ролята 
на глобален лидер при 
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широколентовите скорости, 
мобилност, покритие и капацитет, 
като улесни появата на нови 
стопански модели и технологии, 
намалявайки структурните причини 
за роуминга.

Or. en

Изменение 74
Gunnar Hökmark

Предложение за регламент
Съображение 14 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14б) Паневропейската продажба на 
търг на лицензи може да стимулира 
развитието на единен 
телекомуникационен пазар на ЕС без 
роуминг. 

Or. en

Изменение 75
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Съображение 14 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14б) Подобно, за да се разреши 
проблемът с цените за 
непреднамерено използване на 
роуминг, местните доставчици 
следва да бъдат задължени да 
предоставят достатъчно мощен 
сигнал в зони където обхватът е слаб.

Or. en
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Изменение 76
Ioan Enciu

Предложение за регламент
Съображение 18

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, интегриран 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.

Or. en

Изменение 77
Francesco De Angelis

Предложение за регламент
Съображение 18

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 

(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 
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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.

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.
Правилникът за Електронната 
съобщителна мрежа, по специално 
Директива 2002/21/EО и Директива 
2002/19/EО, не предвижда 
разрешаването на този проблем чрез 
налагане на задължения на 
операторите със значително пазарно 
влияние.

Or. en

Изменение 78
Jens Rohde

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Поради това следва да се въведат 
правила за налагане на задължения, 
които да удовлетворяват разумните 
искания за достъп на едро до 
обществените мобилни съобщителни 
мрежи с цел предоставяне на роуминг 
услуги. Такива задължения следва да 
бъдат отказвани въз основа на 
обективни и надлежно обосновани 
критерии, дефинирани за всеки отделен 
случай от националните регулаторни 
органи в съответствие с процедурата за 
решаване на спорове, посочена в член 
17. За да се осигурят условия на 
равнопоставеност, условията на достъп 

(19) Поради това следва да се въведат 
правила за налагане на задължения, 
които да удовлетворяват разумните 
искания за достъп на едро до 
обществените мобилни съобщителни 
мрежи с цел предоставяне на роуминг 
услуги. Такива задължения следва да 
бъдат отказвани въз основа на 
обективни и надлежно обосновани 
критерии, дефинирани за всеки отделен 
случай от националните регулаторни 
органи в съответствие с процедурата за 
решаване на спорове, посочена в член 
17. За да се осигурят условия на 
равнопоставеност, условията на достъп 
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на едро с цел предоставяне на роуминг 
услуги следва да бъдат осигурявани в 
съответствие с регулаторните наредби, 
описани в настоящия регламент, 
приложим на ниво достъп на едро, като 
се вземат под внимание различните 
ценови елементи, необходими за 
предоставянето на такъв достъп. При 
един последователен регулаторен 
подход към достъпа на едро за 
предоставяне на роуминг услуги биха се 
избегнали нарушенията на 
конкуренцията между държавите-
членки.

на едро с цел предоставяне на роуминг 
услуги следва да бъдат осигурявани по 
недискриминационен начин като 
предоставят равни условия и в 
съответствие с регулаторните наредби, 
описани в настоящия регламент, 
приложим на ниво достъп на едро, като 
се вземат под внимание различните 
ценови елементи, необходими за 
предоставянето на такъв достъп. При 
един последователен регулаторен 
подход към достъпа на едро за 
предоставяне на роуминг услуги биха се 
избегнали нарушенията на 
конкуренцията между държавите-
членки.

Or. en

Изменение 79
Francesco De Angelis

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Поради това следва да се въведат 
правила за налагане на задължения, 
които да удовлетворяват разумните 
искания за достъп на едро до 
обществените мобилни съобщителни 
мрежи с цел предоставяне на роуминг 
услуги. Такива задължения следва да 
бъдат отказвани въз основа на 
обективни и надлежно обосновани 
критерии, дефинирани за всеки отделен 
случай от националните регулаторни 
органи в съответствие с процедурата за 
решаване на спорове, посочена в член 
17. За да се осигурят условия на 
равнопоставеност, условията на достъп 
на едро с цел предоставяне на роуминг 
услуги следва да бъдат осигурявани в 
съответствие с регулаторните наредби, 
описани в настоящия регламент, 

(19) Поради това следва да се въведат 
правила за налагане на задължения, 
които да удовлетворяват разумните 
искания, при недискриминационни 
условия, за достъп на едро до 
обществените мобилни съобщителни 
мрежи с цел предоставяне на роуминг 
услуги, също чрез дерогация от 
Директиви 2002/21/EО и 2002/19/EО. 
Такива задължения следва да бъдат 
отказвани въз основа на обективни и 
надлежно обосновани критерии, 
дефинирани за всеки отделен случай от 
националните регулаторни органи в 
съответствие с процедурата за решаване 
на спорове, посочена в член 17. За да се 
осигурят условия на равнопоставеност, 
условията на достъп на едро с цел 
предоставяне на роуминг услуги следва 
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приложим на ниво достъп на едро, като 
се вземат под внимание различните 
ценови елементи, необходими за 
предоставянето на такъв достъп. При 
един последователен регулаторен 
подход към достъпа на едро за 
предоставяне на роуминг услуги биха се 
избегнали нарушенията на 
конкуренцията между държавите-
членки.

да бъдат осигурявани в съответствие с 
регулаторните наредби, описани в 
настоящия регламент, приложим на 
ниво достъп на едро, като се вземат под 
внимание различните ценови елементи, 
необходими за предоставянето на такъв 
достъп. При един последователен 
регулаторен подход към достъпа на едро 
за предоставяне на роуминг услуги биха 
се избегнали нарушенията на 
конкуренцията между държавите-
членки.

Or. en

Изменение 80
Jean-Pierre Audy

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 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 

(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. Тези 
искания следва да бъдат 
пропорционални и адаптирани към 
страните, поискали достъпа, 
независимо дали става дума за 
оператор на мобилна мрежа, 
виртуален оператор на мобилна 
мрежа или търговец на дребно. Те 
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 член
17. С цел да се гарантира 
равнопоставеност, достъпът на едро с 
цел осигуряване на роуминг услуги 
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регулаторен подход към достъпа на едро 
за предоставяне на роуминг услуги биха 
се избегнали нарушенията на 
конкуренцията между държавите-
членки.

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 избегнали нарушенията на 
конкуренцията между държавите-
членки.

Or. fr

Обосновка

Правото на достъп трябва да остане разумно и пропорционално; един търговец на 
дребно не може да има достъп до същите мрежови ресурси като виртуалния 
оператор (оператор на виртуални мобилни мрежи - MVNO). Следователно при 
разглеждане на искането трябва да се вземе предвид в какво качество се явява 
заявителя

Изменение 81
Francesco De Angelis

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Задължението за достъп за роуминг 
на едро следва да обхваща достъпа до 
всички елементи и съоръжения, 
необходими за осигуряване на роуминг 
услуги, като например следните 
елементи: достъп до мрежовите 
елементи и свързаните с тях 
съоръжения; достъп до съответните 
софтуерни системи, включително 
системите за поддръжка на 
експлоатацията; достъп до 
информационни системи или бази данни 
за заявки за предварителна поръчка, 
доставка, поръчка, поддръжка и ремонт, 
и таксуване; достъп до системи за 

(20) Задължението за достъп за роуминг 
на едро следва да обхваща, при 
недискриминационни условия, достъпа 
до всички елементи и съоръжения, 
необходими за осигуряване на роуминг 
услуги, също чрез дерогация от 
Директива 2002/19/EО, като например 
следните елементи: достъп до 
мрежовите елементи и свързаните с тях 
съоръжения; достъп до съответните 
софтуерни системи, включително 
системите за поддръжка на 
експлоатацията; достъп до 
информационни системи или бази данни 
за заявки за предварителна поръчка, 
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превод на номера или системи със 
сходна функционалност; достъп до 
мобилни мрежи и достъп до виртуални 
мрежови услуги.

доставка, поръчка, поддръжка и ремонт, 
и таксуване; достъп до системи за 
превод на номера или системи със 
сходна функционалност; достъп до 
мобилни мрежи и достъп до виртуални 
мрежови услуги.

Or. en

Изменение 82
András Gyürk

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 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.

(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 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. Структурните 
решения, изброени в настоящия 
документ, биха могли да предоставят 
решение за липсата на конкуренция 
на пазаря на роуминг. Преди 
въвеждане на всяко удобно за 
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потребителите структурно решение, 
Комисията следва внимателно да 
прецени тези мерки, за да гарантира, 
че критичната маса, необходима за 
постигане на фундаментални 
промени на пазара, е наистина 
готова, тъй като тези решения 
следва не само да бъдат 
привлекателни за няколко подбрани 
потребители, а по-скоро за 
мнозинството на пазара.

Or. en

Изменение 83
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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) В държавите-членки, където 
договорът им за предоставяне на 
мобилни услуги е сключен, 
потребителите следва да имат правото 
да купуват роуминг услуги отделно на 
дребно от своя национален пакет от 
мобилни 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 на дребно се 
предоставят навсякъде в Съюза.

Or. en

Изменение 84
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann
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Предложение за регламент
Съображение 22 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22a) Потребителите в ЕС все повече 
използват мобилни услуги за данни в 
своите държави. Високите цени за 
роуминг на данни обаче 
възпрепятстват потребителите от 
използване на мобилните услуги за 
пренос на данни при пътуване в 
Съюза. Ето защо трябва да се 
предприемат подходящи мерки за 
гарантиране отсъствието на 
всякакви препятствия за използване 
на алтернативни услуги за роуминг на 
данни, по-специално чрез отделна 
продажба или временно използване на 
местни услуги за роуминг на данни. За 
временно използване на местни услуги 
за роуминг на данни, на ползвателите 
следва да се осигури достъп до местни 
услуги за пренос на данни, без да се 
вземат под внимание 
съществуващите договори за роуминг 
или споразуменията с доставчици на 
местни мобилни комуникационни 
услуги и без събиране на никаква 
допълнителна такса от тях.

Or. en

Изменение 85
Gunnar Hökmark

Предложение за регламент
Съображение 22 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22a) През последните години рязко се 
увеличи търсенето на мобилните 
услуги от страна на потребителите 
и стопанските субекти. Поради 
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високите цени на роуминг на данни 
обаче, използването на тези услуги е 
сериозно ограничено за потребители и 
стопански субекти, действащи през 
границите на Съюза. Като се има 
предвид, че пазарът едва прохожда и 
че търсенето от страна на 
потребителите на роуминг на данни 
бързо се увеличава, регулираните цени 
за потребителите могат да 
поддържат цените около 
предложените нива на ценовите 
тавани, както се наблюдава в 
настоящия регламент, вместо да ги 
снижават допълнително, 
подчертавайки следователно 
необходимостта от по-нататъшни 
реформи.

Or. en

Изменение 86
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Съображение 22 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22б) Съществуват няколко начина, 
при които съоръжения за отделна 
продажба на роуминг услуги и за 
временен достъп до местни услуги за 
роуминг на данни биха могли да се 
приложат на практика. 
Настоящият регламент не 
предвижда никакви специални 
технически решения за тези 
съоръжения, но вместо това определя 
съществените изисквания, на които 
следва да отговарят тези 
съоръжения, за да осигурят най-
ефективното и ефикасно решение или 
комбинации от решения. Тези 
изисквания следва да гарантират по-
специално ефективната конкуренция 
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в полза на европейските 
потребители, включително за 
потребители, които интензивно 
използват услуги за пренос на данни.

Or. en

Изменение 87
Gunnar Hökmark

Предложение за регламент
Съображение 22 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22б) В комбинация с увеличеното 
внедряване на зоните за безжичен 
достъп (Wi Fi hotspots), ще се 
предприемат подходящи мерки за 
улесняване на отделната продажба 
или временното използване на 
местните услуги за роуминг на данни. 
Доставчиците на национални 
мобилни съобщителни услуги без 
никакви допълнителни такси 
предоставят на своите клиенти 
временен достъп до местни услуги за 
пренос на данни от всеки 
алтернативен доставчик на местни 
услуги за роуминг на данни като в 
същото време продължават да 
осигуряват гласов и sms роуминг. Това 
следва да се осъществи независимо от 
договора с националния доставчик на 
съобщителни мобилни услуги. 
Доставчикът на местни услуги за 
роуминг на данни в посетената 
страна не трябва да дискриминира 
чуждестранните клиенти, а да 
предлага услуги за пренос на данни при 
еднакви срокове и условия, предлагани 
на националните клиенти.

Or. en
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Изменение 88
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Fiona Hall

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 
услуги. Комисията може да даде мандат 
на Европейския орган по 
стандартизация за изменение на 
съответните стандарти, необходими за 
хармонизираното реализиране на 
системата.

(23) Следва да се увеличи 
сътрудничеството и координацията 
между операторите на мобилни мрежи, 
за да се позволи технически и да се 
осигури координирано и стабилно 
техническо развитие на предоставяне 
на самостоятелната продажба на 
роуминг услуги и достъп до местните 
услуги за роуминг на данни 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 
услуги и достъп до местните 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 тези 
системи.

Or. en

Изменение 89
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Съображение 24
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Счита се, че за да бъде напълно 
ефективна, самостоятелната продажба 
на роуминг услуги трябва да се 
комбинира с задължението за достъп на 
едро за предоставяне на роуминг 
услуги, за да се улесни пазарното 
навлизане на нови или съществуващи 
участници, включително доставчици на 
трансгранични роуминг услуги. С това 
решение ще се избегнат нарушенията на 
конкуренцията между държавите-
членки, като се осигури последователен 
регулаторен подход, чрез който да се 
допринесе за развитието на единния 
пазар. Това решение по отношение на 
роуминг услугите обаче ще изисква 
разумен срок, в който операторите да се 
адаптират на техническо ниво, и 
следователно ще доведе до истински 
вътрешен пазар с достатъчно 
конкуренция едва след известно време. 
По тази причина горните граници на 
цените на едро за роуминг услуги за 
гласова връзка, SMS съобщения и 
пренос на данни, както и защитните 
горни граници за тези услуги при 
продажба на дребно, следва временно да 
се задържат на подходящо равнище, за 
да се гарантира, че съществуващите 
ползи за потребителите ще се запазят 
през преходния период на изпълнение 
на тези структурни решения, след което 
те могат да бъдат премахнати.

(24) Счита се, че за да бъде напълно 
ефективна, самостоятелната продажба 
на роуминг услуги трябва да се 
комбинира с задължението за достъп на 
едро за предоставяне на роуминг 
услуги, за да се улесни пазарното 
навлизане на нови или съществуващи 
участници, включително доставчици на 
трансгранични роуминг услуги. С това 
решение ще се избегнат нарушенията на 
конкуренцията между държавите-
членки, като се осигури последователен 
регулаторен подход, чрез който да се 
допринесе за развитието на единния 
пазар. Установяването на 
съоръженията за отделна продажба
на роуминг услугите обаче ще изисква 
разумен срок, в който операторите да се 
адаптират на техническо ниво, и 
следователно съоръжението за 
отделна продажба на роуминг услуги 
ще доведе до истински вътрешен пазар с 
достатъчно конкуренция едва след 
известно време. По тази причина 
горните граници на цените на едро за 
роуминг услуги за гласова връзка, SMS 
съобщения и пренос на данни, както и 
защитните горни граници за тези услуги 
при продажба на дребно, следва 
временно да се задържат на подходящо 
равнище, за да се гарантира, че 
съществуващите ползи за потребителите 
ще се запазят през преходния период на 
изпълнение на тези структурни 
решения, след което те могат да бъдат 
премахнати.

Or. en

Изменение 90
Francesco De Angelis
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Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Счита се, че за да бъде напълно 
ефективна, самостоятелната продажба 
на роуминг услуги трябва да се 
комбинира с задължението за достъп на 
едро за предоставяне на роуминг 
услуги, за да се улесни пазарното 
навлизане на нови или съществуващи 
участници, включително доставчици на 
транс-гранични роуминг услуги. С 
това решение ще се избегнат 
нарушенията на конкуренцията между 
държавите-членки, като се осигури 
последователен регулаторен подход, 
чрез който да се допринесе за 
развитието на единния пазар. Това 
решение по отношение на роуминг 
услугите обаче ще изисква разумен 
срок, в който операторите да се 
адаптират на техническо ниво, и 
следователно ще доведе до истински 
вътрешен пазар с достатъчно 
конкуренция едва след известно време. 
По тази причина горните граници на 
цените на едро за роуминг услуги за 
гласова връзка, SMS съобщения и 
пренос на данни, както и защитните 
горни граници за тези услуги при 
продажба на дребно, следва временно да 
се задържат на подходящо равнище, за 
да се гарантира, че съществуващите 
ползи за потребителите ще се запазят 
през преходния период на изпълнение 
на тези структурни решения, след което 
те могат да бъдат премахнати.

(24) Счита се, че за да бъде напълно 
ефективна, самостоятелната продажба 
на роуминг услуги трябва да се 
комбинира с задължението за достъп на 
едро за предоставяне на роуминг 
услуги, за да се улесни пазарното 
навлизане на нови или съществуващи 
участници, включително доставчици на 
трансгранични роуминг услуги. С това 
решение ще се избегнат нарушенията на 
конкуренцията между държавите-
членки, като се осигури последователен 
регулаторен подход, чрез който да се 
допринесе за развитието на единния 
пазар. Това решение по отношение на 
роуминг услугите обаче ще изисква 
разумен срок, в който операторите да се 
адаптират на техническо ниво, и 
следователно ще доведе до истински 
вътрешен пазар с достатъчно 
конкуренция едва след известно време. 
По тази причина горните граници на 
цените на едро за роуминг услуги за 
гласова връзка, SMS съобщения и 
пренос на данни, както и защитните 
горни граници за тези услуги при 
продажба на дребно, следва временно да 
се задържат на подходящо равнище, за 
да се гарантира, че съществуващите 
ползи за потребителите ще се запазят 
през преходния период на изпълнение 
на тези структурни решения, след което 
те могат да бъдат премахнати. Поради 
същата причина, задължението за 
отделна продажба на роуминг услуги 
следва да се отнася за първите 12 
месеца на ефективност само за 
операторите на мобилни виртуални 
мрежи.

Or. en
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Изменение 91
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Смята се че за да бъде въвеждането 
на отделна продажба на роуминг услуги 
действително ефективно, то трябва да 
върви успоредно със задължение за 
предоставяне на достъп на едро за 
целите на предоставянето на роуминг 
услуги, за да се улесни навлизане на 
пазара на съществуващи или нови 
участници, като например 
транснационални доставчици на 
роуминг услуги. Това гарантиращо 
последователен регулаторен подход 
решение ще позволи да се избегнат 
нарушенията на конкуренцията между 
държавите-членки, което ще допринесе 
за развитието на единен пазар. И все пак 
това решение за роуминг услугите 
предполага един разумен период за 
техническа адаптация на операторите и 
едва известно време след това ще се 
стигне до истински достатъчно 
конкурентоспособен вътрешен пазар. 
Следователно е добре да се поддържат 
тарифните тавани за предоставяне на 
гласови услуги и предаване на SMS 
съобщения и данни в роуминг, както и 
защитни тавани за тези услуги на ниво 
продажби на дребно, като това да става 
временно и на подходящо ниво, за да се 
запазят сегашните предимства за 
потребителите по време на преходния 
период за въвеждане на структурни 
решения. След това тези тавани ще 
могат да се премахнат.

(24) Смята се че за да бъде въвеждането 
на отделна продажба на роуминг услуги 
действително ефективно, то трябва да 
върви успоредно със задължение за 
предоставяне на достъп на едро за 
целите на предоставянето на роуминг 
услуги, за да се улесни навлизане на 
пазара на съществуващи или нови
участници, като например 
транснационални доставчици на 
роуминг услуги. Това гарантиращо 
последователен регулаторен подход 
решение ще позволи да се избегнат 
нарушенията на конкуренцията между 
държавите-членки, което ще допринесе 
за развитието на единен пазар. И все пак 
това решение за роуминг услугите 
предполага един разумен период за 
техническа адаптация на операторите и 
едва известно време след това ще се 
стигне до истински достатъчно 
конкурентоспособен вътрешен пазар. 
Следователно е добре да се поддържат
ценовите тавани за предоставяне на 
гласови услуги и предаване на SMS 
съобщения и данни в роуминг, както и 
защитни тавани за тези услуги на ниво 
продажби на дребно, като това да става 
временно и на подходящо ниво, за да се 
запазят сегашните предимства за 
потребителите по време на преходния 
период за въвеждане на структурни 
решения. Тези тавани би трябвало 
също така да вземат предвид целите, 
определени в член 8 от Рамковата 
директива и по-специално 
необходимостта от насърчаване на 
ефективни инвестиции и иновации, 
както и целите, определени в 
съобщението на Комисията от 26 
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август 2010 г. във връзка с програмата 
в областта на цифровите технологии 
в Европа (COM(210)0245), и по-
специално широколентовото 
покритие, и приносът, който 
мобилните мрежи могат да имат за
това. След това тези тавани ще могат 
да се премахнат.

Or. fr

Обосновка

Ценообразуването трябва да позволява на операторите да получават достатъчно 
приходи, за да могат да спазват задълженията за покритие, наложени им от 
държавите-членки.

Изменение 92
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Съображение 24 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24a) Имайки предвид, че цените за 
роуминг все още могат да се считат 
за бариера към Интернет пазара за 
телекомуникации и че целта на 
Програмата в областта на 
цифровите технологии за Европа е 
разликите между тарифите за 
роуминг и национални 
телекомуникации да доближат 
нулевата си стойност до 2015 г., 
операторите ще могат доброволно да 
избират постигането на тази цел. 
Поради тази причина операторите, 
предлагащи на всички свои клиенти 
във всичките си оферти роуминг
тарифи, значително близки до тези, 
определени за национални услуги за 
гласови съобщения, SMS и пренос на 
данни до 1 юли 2014 г. следва да бъдат 
освободени от задължението да 
приложат технически мерки за 
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отделна продажба на роуминг услуги. 
Необходимото ниво на тарифата, 
позволяващо освобождаване, ще бъде 
определено от Комисията чрез 
делегирани актове въз основа на 
мнението на ОЕРЕС след подходяща 
консултация със заинтересованите 
страни.

Or. en

Изменение 93
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Съображение 24а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24а) Операторите, предлагащи цени 
за роуминг, които значително се 
доближават до националните, 
трябва да бъдат освободени от 
задължението да прилагат мерките, 
които позволяват отделна продажба 
на роуминг услуги. Това 
освобождаване трябва да взема под 
внимание задълженията за покритие 
с мобилна телефония, наложени от 
държавите-членки.

Or. fr

Обосновка

Ценообразуването трябва да позволява на операторите да получават достатъчно 
приходи, за да могат да спазват задълженията за покритие, наложени им от 
държавите-членки.

Изменение 94
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Предложение за регламент
Съображение 26
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Независимо че структурните 
решения доведоха до достатъчна 
конкуренция на пазара за роуминг, най-
ефективният и пропорционален подход 
за регулиране на равнището на цените 
за осъществяване и приемане на 
роуминг повиквания в рамките на 
Съюза е 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. 
Средната цена на едро следва да се 
прилага между всеки два мобилни 
оператора в Съюза за определен период.

(26) Независимо че структурните 
решения доведоха до достатъчна 
конкуренция на пазара за роуминг, 
която би довела до намаления на 
цените на едро, които на свой ред 
биха се отразили на клиентите, най-
ефективният и пропорционален подход 
за регулиране на равнището на цените 
за осъществяване и приемане на 
роуминг повиквания в рамките на 
Съюза е 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, 
Средната цена на едро следва да се 
прилага между всеки два мобилни 
оператора в Съюза за определен период.

Or. en

Изменение 95
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Независимо че структурните 
решения доведоха до достатъчна 
конкуренция на пазара за роуминг, най-
ефективният и пропорционален подход 
за регулиране на равнището на цените 
за осъществяване и приемане на 
роуминг повиквания в рамките на 
Съюза е 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. 
Средната цена на едро следва да се 
прилага между всеки два мобилни 

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

Or. en

Изменение 96
Ioan Enciu

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 
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.

(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 
предложения за роуминг на по-ниски 
цени. През съответния период 
операторите следва активно да 
представят на вниманието на 
клиентите информация за 
Евротарифа и да предлагат 
Евротарифата на всички свои роуминг 
клиенти, безплатно и по ясен и 
прозрачен начин.

Or. en

Изменение 97

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Преходната Евротарифа, която ще 
се предлага на клиенти на услугата 
роуминг, следва да отразява разумната 

(28) Преходната Евротарифа, която ще 
се предлага на клиенти на услугата 
роуминг, следва да отразява разумната 
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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. 
Подобни защитна пределни цени следва 
да се определят на равнище, на което 
няма да попречи на ползите за 
конкуренцията от структурните 
решения и биха могли да бъдат 
премахнати, след като структурните 
решения получат възможността да 
осигурят конкретни предимства за 
потребителите. Този регулаторен 
подход следва да не се прилага за 
услуги с добавена стойност.

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. 
Подобни защитна пределни цени следва 
максимално да увеличат 
резултатите от конкуренцията на 
структурното решение в полза на 
клиентите; следователно пределните 
цени на дребно следва да се определят 
на равнище, което е три пъти повече 
от пределните цени на едро, за да се 
осигури достатъчно пространство за 
привличане на нови играчи на новия 
роуминг пазар. Пределните цени биха 
могли да се премахнат, след като се 
осигури възможност структурните 
решения да донесат конкретни печалби 
за клиентите. Този регулаторен подход 
следва да не се прилага за услуги с 
добавена стойност.

Or. en

Изменение 98
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Преходната Евротарифа, която ще 
се предлага на клиенти на услугата 
роуминг, следва 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 

(28) Преходната Евротарифа, която ще 
се предлага на клиенти на услугата 
роуминг, следва 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 
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предпочитанията на потребителите. 
Подобни защитни пределни цени следва 
да се определят на равнище, на което
няма да попречи на ползите за 
конкуренцията от структурните 
решения и биха могли да бъдат 
премахнати, след като структурните 
решения получат възможността да 
осигурят конкретни предимства за 
потребителите. 

предпочитанията на потребителите. 
Според методологията на ОЕРЕС за 
изчисляване, където пределната цена 
на дребно е три пъти по-голяма от 
пределната цена на едро, една граница 
от 200 % ще позволи допускане до 
пазара и развитие на конкуренцията. 
Следователно защитни пределни цени 
следва да се определят, така че да не се 
попречи на ползите за конкуренцията от 
структурните решения, и биха могли да 
бъдат премахнати, след като 
структурните решения получат 
възможността да осигурят конкретни 
предимства за потребителите. Този 
регулаторен подход следва да не се 
прилага за услуги с добавена стойност.

Or. en

Изменение 99
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Преходната Евротарифа, която ще 
се предлага на клиенти на услугата 
роуминг, следва 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. 
Подобни защитна пределни цени следва 
да се определят на равнище, на което 
няма да попречи на ползите за 
конкуренцията от структурните 
решения и биха могли да бъдат 
премахнати, след като структурните 
решения получат възможността да 

(28) Преходната Евротарифа, която ще 
се предлага на клиенти на услугата 
роуминг, следва 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. 
Подобни защитна пределни цени следва 
да се определят на равнище, на което 
няма да попречи на ползите за 
конкуренцията от структурните 
решения и биха могли да бъдат 
премахнати, след като структурните 
решения получат възможността да 
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осигурят конкретни предимства за 
потребителите. Този регулаторен 
подход следва да не се прилага за 
услуги с добавена стойност.

осигурят конкретни предимства за 
потребителите. Този регулаторен 
подход следва да не се прилага за  
частта на тарифата, която е 
определена за предоставяне на услуги 
с добавена стойност.

Or. en

Обосновка

Европейските потребители, които пътуват в друга държава-членка, могат да 
попаднат на ситуации, при които се налага използването на услуги с допълнителна 
стойност за телефонни разговори към безплатни номера или с премиен курс (напр. 
услуги за смяна на билети за влак, телефонни разговори до застрахователни компании 
в случай на злополука, до банки в случай на измамно използване на кредитна карта и 
т.н.) Следователно, би било по-удачно тези номера да бъдат отразени в обхвата на 
текста. Настоящата формулировка на съображение 28 може да се разбере като 
изключващо от обхвата на регламента само цената, определена за предоставена 
услуга с допълнителна стойност, а не тарифата, заплащана за комуникацията 
(изключваща допълнителна такса), която се обхваща от регламента. В този случай, 
обаждането до нормален безплатен номер не може да се таксува повече от 
Евротарифата; Налага се в този смисъл да се изясни съображението.

Изменение 100
Robert Goebbels

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Преходната Евротарифа, която ще 
се предлага на клиенти на услугата 
роуминг, следва 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. 
Подобни защитна пределни цени следва 
да се определят на равнище, на което 
няма да попречи на ползите за 

(28) Преходната Евротарифа, която ще 
се предлага на клиенти на услугата 
роуминг, следва 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. 
Подобни защитна пределни цени следва 
да се определят на равнище, на което 
няма да попречи на ползите за 
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конкуренцията от структурните 
решения и биха могли да бъдат 
премахнати, след като структурните 
решения получат възможността да 
осигурят конкретни предимства за 
потребителите. Този регулаторен 
подход следва да не се прилага за 
услуги с добавена стойност.

конкуренцията от структурните 
решения и биха могли да бъдат 
премахнати, след като структурните 
решения получат възможността да 
осигурят конкретни предимства за 
потребителите. Този регулаторен 
подход следва да не се прилага за 
частта на тарифата, която е 
таксувана за услуги с добавена 
стойност, а само за тарифите във 
връзка с такива услуги..

Or. en

Обосновка

Трябва да се изясни, че тарифите за комуникация към услуги с добавена стойност са 
включени в настоящия регламент, но не и таксите за самите услуги.

Изменение 101
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) Настоящият регулаторен подход 
следва да бъде прост за прилагане и 
наблюдаване, за да се намали 
административното бреме, както за 
операторите, които трябва да спазват 
неговите изисквания, така и за 
националните регулаторни органи, 
натоварени с контрола и прилагането на 
механизма. Той следва също така да 
бъде прозрачен и незабавно разбираем 
за всички клиенти на мобилни услуги в 
Съюза . Освен това, той следва да 
осигурява сигурност и предвидимост за 
операторите, предоставящи роуминг 
услуги на едро и на дребно. Поради тази 
причина е подходящо в настоящия 
регламент да се определят в парично 
измерение максималните цени на 
минута на равнище търговия на едро и 

(29) Настоящият регулаторен подход 
следва да бъде прост за прилагане и 
наблюдаване, за да се намали 
административното бреме, както за 
операторите, които трябва да спазват 
неговите изисквания, така и за 
националните регулаторни органи, 
натоварени с контрола и прилагането на 
механизма. Той следва също така да 
бъде прозрачен и незабавно разбираем 
за всички клиенти на мобилни услуги в 
Съюза . Освен това, той следва да 
осигурява сигурност и предвидимост за 
операторите, предоставящи роуминг 
услуги на едро и на дребно. Поради тази 
причина е подходящо в настоящия 
регламент да се определят в парично 
измерение максималните цени на 
минута/на гигабайт на равнище 
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на дребно. търговия на едро и на дребно.

Or. en

Изменение 102
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) Така определената максимална 
средна цена на едро за минута следва 
да взема предвид различните елементи, 
включени в осъществяването на 
роуминг повикване в Съюза, и по-
специално разходите за генериране и 
терминиране на повиквания в 
мобилните мрежи, в т.ч. режийни 
разходи, сигнализиране и транзитиране. 
Най-подходящият ориентир за 
генериране на повикване и за 
терминиране на повикване е средната 
цена за терминиране в мобилна мрежа 
на операторите на мобилни мрежи в 
Съюза, основаваща се на информацията, 
предоставена от националните 
регулаторни органи и публикувана от 
Комисията. Максималната средна цена 
за минута, установена от настоящия 
регламент, следователно, трябва да се 
определи, като се вземе предвид 
средната цена за терминиране в мобилна 
мрежа, която предоставя ориентир за 
включваните разходи. Максималната 
средна цена на едро за минута следва 
да се намалява годишно, за да отчита 
намаленията в цените за терминиране в 
мобилни мрежи, налагани от време на 
време от националните регулаторни 
органи.

(30) Така определената максимална 
средна цена на едро за минута/за 
гигабайт следва да взема предвид 
различните елементи, включени в 
осъществяването на роуминг повикване 
в Съюза, и по-специално разходите за 
генериране и терминиране на 
повиквания в мобилните мрежи, в т.ч. 
режийни разходи, сигнализиране и 
транзитиране. Най-подходящият 
ориентир за генериране на повикване и 
за терминиране на повикване е средната 
цена за терминиране в мобилна мрежа 
на операторите на мобилни мрежи в 
Съюза, основаваща се на информацията, 
предоставена от националните 
регулаторни органи и публикувана от 
Комисията. Максималната средна цена 
за минута/за гигабайт, установена от 
настоящия регламент, следователно, 
трябва да се определи, като се вземе 
предвид средната цена за терминиране в 
мобилна мрежа, която предоставя 
ориентир за включваните разходи. 
Максималната средна цена на едро за 
минута/за гигабайт следва да се 
намалява годишно, за да отчита 
намаленията в цените за терминиране в 
мобилни мрежи, налагани от време на 
време от националните регулаторни 
органи.

Or. en
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Изменение 103
Ioan Enciu

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 всички потребители 
следва да бъдат информирани и 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.

Or. en

Изменение 104
Ioan Enciu

Предложение за регламент
Съображение 33
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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 
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.

(33) През преходния период на защитни 
горни граници новите роуминг клиенти 
следва да бъдат изцяло и активно 
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 
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
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Изменение 105
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Предложение за регламент
Съображение 17а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35а) При пазар с малко доминиращи 
оператори може да е трудно за по-
малки оператори да навлязат на 
пазара, тъй като за тях може да е 
трудно  да се конкурират, заради 
неспособността им да 
интернализират цените на едро за 
роуминг. Следователно държавите-
членки следва да помислят за 
регулаторна намеса, за да 
гарантират, че по-малките 
оператори имат достъп до пазара. 
От друга страна, държавите-членки 
не следва да въвеждат регулиране, 
ограничаващо възможността на по-
малките оператори да сформират 
обединения.

Or. en

Изменение 106
András Gyürk

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 

(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. Никакъв 
период на минимално първоначално 
таксуване не е оправдан при входящите 
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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.

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 107
András Gyürk

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 

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

основават на значителна разлика между 
горните граници на цените и 
действителните им равнища. Счита се, 
че значителна разлика ще бъде 
постигната, ако навсякъде в 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. Критерият за 75 % 
за горните граници на цените на дребно 
трябва да се изчислява за всяка роуминг 
услуга поотделно (гласова, SMS или 
данни).

Or. en

Изменение 108
Ioan Enciu

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-

(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 снабдяват клиентите 
си, ползващи роуминг, с безплатна 
информация за приложимите за тях 
цени за роуминг при осъществяване или 
приемане на гласови повиквания в 
посетената държава-членка. Нещо 
повече, доставчиците следва активно 
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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 
добре информирани за цените на 
роуминга, операторите следва да 
предоставят възможност за лесен отказ 
от тази услуга за автоматични 
съобщения.

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

Or. en

Изменение 109
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

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, 

(67) За да се повиши прозрачността на 
цените на дребно за осъществяване и 
приемане на регулирани роуминг 
повиквания в рамките на Съюза, за да се 
улеснят роуминг клиентите при 
вземането на решения относно 
използването на мобилните им 
телефони, докато се намират в чужбина, 
и за да се гарантира тяхната 
информираност за цените за роуминг, 
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 
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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 
добре информирани за цените на 
роуминга, операторите следва да 
предоставят възможност за лесен отказ 
от тази услуга за автоматични 
съобщения.

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

Or. en

Изменение 110
Ioannis A. Tsoukalas

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 

(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. Цялата 
информация и оферти следва да 
бъдат представяни в ясен, 
изчерпателен, лесно достъпен и 
лесносъпоставим вид по отношение 
на цените и характеристиките на 
услугите. Местните доставчици следва 
да предоставят информация относно 
цените за роуминг по подходящ начин, 
като например със SMS, с фактури, по 
интернет, с телевизионни реклами или с 
пряка пощенска реклама. Местните 
доставчици следва да гарантират, че 
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правото на преминаване към нея и 
излизане от нея.

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.

Or. en

Изменение 111
András Gyürk

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 препятствия за появата на 
приложения или технологии, които 
могат да бъдат заместител или 
алтернатива на роуминг услугите, като 
WiFi, вместо това националните 
регулаторни органи, съвместно със 
заинтересованите лица, следва да 
насърчават развитието на WiFi 
точките за достъп, като на 
клиентите се предоставя адекватна 
информация, например евтини или 
безплатни алтернативи на роуминг 
на данни. Потребителите следва да 
разполагат с тази информация, като по 
този начин те могат да направят 
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информиран избор.

Or. en

Изменение 112
Sabine Verheyen, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Съображение 70а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(70а) Относно граничните региони, 
мобилните оператори следва да 
осигурят на клиентите си по-добра 
информация как да избягват 
непреднамерени такси за роуминг.

Or. en

Изменение 113
Matthias Groote

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 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. 
Клиентите също така следва да 
имат възможност за достъп до 
данните за употребата на роуминг 
услугата, които да се актуализират 
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поне веднъж дневно. Това може да се 
осъществи посредством Интернет 
страница, телефонна услуга или 
програма на мобилното устройство.

Or. de

Изменение 114
Ioannis A. Tsoukalas

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 и 
използване на мобилни приложения, 
като посочват приблизителния им обем 
по отношение на използването на данни.

Or. en

Изменение 115
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. 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 

1. С настоящия регламент се въвежда 
общ подход, за да се постигне един 
действително единен пазар на 
мобилните комуникации. Първата 
стъпка е да се въведе преходен период, 
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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.

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 да се въведат необходимите 
мерки, които ще направят възможно 
прекратяването изобщо на 
концепцията за роуминг в рамките на 
ЕС, като се гарантират еднакви цени 
в целия ЕС.

Or. en

Изменение 116
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

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 

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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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. en

Изменение 117
Robert Goebbels, Marita Ulvskog, Francesco De Angelis

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Отделната продажба на роуминг 
услуги от националните мобилни 
съобщителни услуги е временна и 
преходна стъпка за увеличаване на 
конкуренцията, за да се намалят 
цените за роуминг за клиенти, така 
че да се постигне общ европейски 
мобилен пазар без разграничаване 
между национални тарифи и тарифи 
за роуминг.

Or. en

Изменение 118
Ramon Tremosa i Balcells

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент ще бъде 
временен и ще бъде в сила, докато 
Комисията не предложи 
необходимото законодателство, за да 
създаде напълно единен пазар на ЕС за 
обществените мобилни съобщителни 
мрежи и така да елиминира в 
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средносрочен план всякакви такси за 
роуминг.

Or. en

Изменение 119
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

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

Обосновка

Следва да бъдат разширени някои предпазни разпоредби, така че да обхващат  
роуминг услугите извън рамките на ЕС като избягването на шок от сметката и 
информация за роуминг тарифите.

Изменение 120
Jean-Pierre Audy

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 
оператор на виртуална мобилна мрежа, 
или като препродавач .

б) „местен доставчик“ означава 
оператор, който предоставя на клиент 
роуминг услуги в целия Съюз или чрез 
своя собствена мрежа, или като 
оператор на виртуална мобилна мрежа, 
или като препродавач . Това включва 
всеки друг доставчик на роуминг 
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услуги;

Or. fr

Обосновка

Всеки местен доставчик трябва да е деклариран като оператор, както е определен 
от пакета „електронни съобщения“, рамкови директиви и разрешително, за да се 
гарантира, че за всеки, който доставя електронни съобщителни услуги в роуминг до 
крайните потребители, ще важат едни и същи задължения и права. Тази промяна в 
регламента се основава на факта, че поради новото задължение за отделяне, на този 
пазар ще навлязат нови участници. Между другото е необходимо да се поясни, че 
другите доставчици на роуминг услуги съставляват подкатегория на местните 
доставчици, тъй като член 2 м) не е съвсем ясен по този въпрос. Иначе някои 
разпоредби на регламента ще бъдат непоследователни или неясни (например: в 
тарифните задължения се споменава само за „местен доставчик“). Би следвало да 
сме сигурни, че всички участници се подчиняват на едни и същи правила.

Изменение 121
Jean-Pierre Audy

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) „роуминг в рамките на Съюза“ 
означава използването на мобилен 
телефон или друго устройство от 
клиент, използващ услугата роуминг, за 
осъществяване или приемане на 
вътрешни за Съюза повиквания, или за 
изпращане или получаване на SMS 
съобщения, или за използване на 
съобщения за предаване на данни с 
пакетна комутация, по време на 
пребиваването на този клиент в 
държава-членка, различна от тази, в 
която се намира неговата местна мрежа, 
по силата на договорености между 
оператора на местната мрежа и 
оператора на посетената мрежа;

г) „роуминг в рамките на Съюза“ 
означава използването на устройство от 
клиент, използващ услугата роуминг, за 
осъществяване или приемане на 
вътрешни за Съюза повиквания, или за 
изпращане или получаване на SMS 
съобщения, или за използване на 
съобщения за предаване на данни с 
пакетна комутация, по време на 
пребиваването на този клиент в 
държава-членка, различна от тази, в 
която се намира неговата местна мрежа, 
по силата на договорености между 
оператора на местната мрежа и 
оператора на посетената мрежа;

Or. fr
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Изменение 122
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 и пренос на данни от вида 
„машина до машина“.

Or. en

Обосновка

MMS съобщенията следва да бъдат изключени от дефиницията за регулиран роуминг 
на данни, както бе сторено със SMS съобщенията, признавайки факта, че тя не може 
да се сравнява с другите услуги за пренос на данни. Съобщенията от типа "машина до 
машина" следва да бъдат изключени от дефиницията за регулиран роуминг на данни, 
защото те представляват различна услуга: а) тя не е директно адресирана към 
потребителите от пазара за широко потребление (когато целта на регламента за 
роуминг е да защитава потребителите от пазара за широко потребление от 
прекомерно завишени цени) 2) обикновено това е интегрирана услуга, която изисква 
ad-hoc развитие, осигурено от оператора на мобилна мрежа (MNO), предлагана на 
бизнес клиенти или водещи клиенти (дружества).

Изменение 123
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква м)
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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 124
Teresa Riera Madurell

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 местен доставчик, 
различен от оператора, предоставящ 
национални мобилни съобщителни 
услуги, който предоставя на клиент, 
ползващ роуминг, роуминг услуги;

Or. en

Изменение 125
Patrizia Toia

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

Изменение 126
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, 
ролята на ОЕРЕС е да дефинира най-доброто приложимо решение.

Изменение 127
Jean-Pierre Audy
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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) „пряк достъп до роуминг на едро“ 
означава предоставянето на съоръжения
и/или услуги от оператора на 
посетената мрежа на оператор, при 
определени условия, с цел предоставяне 
на роуминг услуги на крайни клиенти;

Or. en

Обосновка

Задължението за достъп следва да включва както прекия достъп до роуминг, така и 
препродажбата на роуминг на едро, и така да осигурява достъп на операторите на 
мобилни виртуални мрежи (MVNO), както и на посредниците между операторите на 
мобилни мрежи (MNO) и доставчиците на услуги на дребно (напр. посредниците, 
брокерите и т.н.). Следователно са нужни две определения: едно за „пряк достъп до 
роуминг на едро“ и едно за „роуминг достъп на едро“, които да включват MVNO и 
всички посредници между MNO и доставчиците на услуги на дребно (посредници, 
брокери и т.н.). Това изменение гарантира последователност с предложеното 
изменение на член 3, параграф 1.

Изменение 128
Lara Comi

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка o

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. it
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Изменение 129
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

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

Изменение 130
Teresa Riera Madurell

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

Изменение 131
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE
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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

Изменение 132
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Изменение 133
Robert Goebbels

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

о) „роуминг профил на Европейския заличава се
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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.

Or. en

Обосновка

Регламентът следва да остане неутрален по отношение на техническото решение, 
което предстои да бъде намерено за отделяне на роуминг услугите.

Изменение 134
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква о а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

о а) „местна услуга за роуминг на 
данни“ означава услуга за роуминг на 
данни, доставена на потребителите 
пряко от посетена мрежа от 
оператор на мобилна мрежа, 
виртуален мобилен оператор или 
препродавач;

Or. en

Изменение 135
Gunnar Hökmark

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква о а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

о а) „местна услуга за роуминг на 
данни“ означава услуга за роуминг на 
данни, доставена на потребителите 
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пряко от посетена мрежа от мобилен 
оператор, оператор на мобилна 
виртуална мрежа или препродавач;

Or. en

Изменение 136
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква о а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

о а) „препродажба на роуминг на 
едро“ означава продажбата на едро на 
роуминг достъп от оператор, 
различен от посетения оператор на 
мрежа, като обикновено обхваща 
няколко посетени мрежи в няколко 
държави-членки;

Or. en

Обосновка

Задължението за достъп следва да включва както прекия достъп до роуминг на едро, 
така и препродажбата на роуминг на едро, и така да осигурява достъп на MVNO 
(операторите на мобилни виртуални мрежи), както и на посредниците между 
операторите на мобилни мрежи (MNO) и доставчиците на услуги на дребно (напр. 
посредници, брокери и т.н.). Следователно са нужни две определения: едно за „пряк 
достъп до роуминг на едро“ и едно за „роуминг достъп на едро“, които да включват 
MVNO и всички посредници между MNO и доставчиците на услуги на дребно 
(посредници, брокери и т.н.). Това изменение гарантира последователност с 
предложеното изменение на член 3, параграф 1.

Изменение 137
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква о а) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

о а) „единна тарифа“ означава 
тарифа, която всички оператори са 
длъжни да предлагат, която предлага 
еднакви цени за повиквания, SMS 
съобщения и използване на данни в 
рамките на Съюза, без значение дали 
клиентът използва роуминг или не;

Or. en

Изменение 138
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 
следва да остане пропорционално и 
адаптирано спрямо страната, 
искаща достъп. Правилата за 
регулирани цени на едро на роуминг, 
формулирани в членове 6, 8 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 
оператор на мобилна мрежа.

Or. en

Обосновка

Правото на достът не може да бъде еднакво за Пълния MVNO и за препродавача. 
Другите разходи, свързани с доставянето на такъв достъп, следва да бъдат 
възстановени от оператора на мобилната мрежа.
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Изменение 139
Gunnar Hökmark

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. 
Достъп до роуминг на едро се 
осигурява въз основа на 
недискриминационни условия, без да 
се прави разлика между национални и 
чужди оператори, включително 
условията за достъп на едро за 
националните мобилни услуги.
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 140
Francesco De Angelis

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. 
Операторите на мобилни виртуални 
мрежи имат право на същите 
благоприятни условия, прилагани към 
другите оператори на мрежи, при 
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недискриминационни условия.
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 141
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

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. Считано от 1 юли 2014 г.
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 член 6, 8 и 
13 (параграф 4), се прилагат за 
предоставянето на роуминг достъп на 
едро.

Or. en

Изменение 142
András Gyürk

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 

1. Операторите на мобилни мрежи не 
ограничават роуминг достъпа на едро 
до своите мрежи, освен ако 
операторът не демонстрира, че 
ограничението е разумно. Правилата за 
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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.

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 143
Jean-Pierre Audy

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 
пряк роуминг достъп на едро от всеки 
оператор, включително тези от 
оператори на мобилни виртуални мрежи 
и препродавачи на едро, както и 
всички разумни искания за 
препродажба на роуминг на едро от 
всеки оператор на мобилна виртуална 
мрежа или препродавач на дребно, 
когото те приемат. 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

Обосновка

Целите са: да се изясни, че задължението за достъп обхваща както прекия достъп до 
роуминг на едро, така и препродажбата на роуминг на едро и по този начин осигурява 
достъп на MVNO; да се изясни, че само операторите са обхванати от задължението 
за достъп, но всички оператори; да се гарантира, че всеки посредник между MNO и 
доставчик на услуги на дребно (посредник, брокер и т.н.) ще бъде обхванат от 
задължението да осигурява достъп и от съответните ценови тавани.



AM\887960BG.doc 63/109 PE478.630v01-00

BG

Изменение 144
Jens Rohde

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. Операторите на 
мобилни мрежи са длъжни да 
осигурят този достъп по 
недискриминационен начин и да 
осигурят съответни технически и 
организационни условия. 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 145
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 на гарантирана 
пропорционалност, 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 извън 
основния роуминг достъп на едро, 
например разходите за фактуриране 
или услугите свързани с 
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обслужването на клиентите, следва 
да бъдат възстановени.

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се гарантира, че на което и да е лице, търсещо достъп, няма да му 
бъде разрешен достъп до каквито и да било активи. Дистрибуторите без собствени 
средства за фактуриране могат да поискат от местните мрежови доставчици да 
осигурят 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 146
Gunnar Hökmark

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 
достъпа до всички мрежови елементи и 
свързани с тях съоръжения, съответни 
услуги, капацитет на мрежата, 
софтуер и информационни системи, 
необходими за предоставянето на 
роуминг услуги на клиентите.

Or. en

Изменение 147
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

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, 

2. Искането за роуминг достъп на 
едро се изпълнява в рамките на период 
от шест месеца след получаването на 
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съответни услуги, софтуер и 
информационни системи, необходими 
за предоставянето на роуминг услуги 
на клиентите.

искането от мрежовия оператор.

Or. en

Изменение 148
Francesco De Angelis

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 недискриминационни условия,
достъпа до всички мрежови елементи и 
свързани с тях съоръжения, съответни 
услуги, софтуер и информационни 
системи, необходими за предоставянето 
на роуминг услуги на клиентите, както 
и при дерогация от Директива 
2002/19/EО.

Or. en

Изменение 149
Jean-Pierre Audy

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 пряк роуминг достъп на 
едро се изпълняват в срок от два месеца 
от получаването на искането от 
мрежовия оператор. Достъпът трябва 
да бъде осъществен в разумен период 
от време и за по-малко от шест 
месеца.

Or. en
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Обосновка

Периодът от два месеца се отнася само за приемане на искането. Важно е да се 
въведе концепцията за „разумен период от време“ за следващия етап на преговорите 
за достъпа до роуминг на едро, за да се гарантира избягването на неоснователно 
забавяне при техническото изпълнение. Това изменение, също така осигурява 
съгласуваност с предложеното изменение на член 3, параграф 1.

Изменение 150
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 срок от шест месеца от 
получаването на искането от мрежовия 
оператор.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 151
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

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 
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данни от всеки взаимосвързан 
алтернативен доставчик на роуминг 
услуги.

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. 

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. 

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 
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месеца. 

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. 

6. Местният доставчик или 
операторът на посетена мрежа няма 
право да променя техническите 
характеристики на роуминг услуги, 
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 152
Teresa Riera Madurell

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

1. Местните доставчици позволяват на 
своите клиенти достъп до роуминг 
услуги за гласови повиквания, SMS и 
данни от всеки взаимосвързан
алтернативен доставчик на роуминг 
услуги..

1. Местните доставчици позволяват на 
своите клиенти достъп до роуминг 
услуги за гласови повиквания, SMS и 
данни от всеки алтернативен доставчик 
на роуминг услуги.

Or. en

Изменение 153
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Местните доставчици позволяват 
на своите клиенти достъп до роуминг 
услуги за гласови повиквания, SMS и 
данни от всеки взаимосвързан
алтернативен доставчик на роуминг 
услуги.

1. Доставчиците на национални 
мобилни комуникационни услуги 
позволяват на своите клиенти достъп до 
роуминг услуги за гласови повиквания, 
SMS и пренос на данни или достъп до 
местни услуги за роуминг на данни, 
предоставени от всеки алтернативен 
доставчик на роуминг, който предлага 
роуминг услуги в държава-членка, 
където договорът или 
споразумението за предоставяне на 
национални мобилни комуникационни 
услуги е бил сключен с клиента.

Or. en

Изменение 154
Gunnar Hökmark

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

1. Местните доставчици позволяват 
на своите клиенти достъп до роуминг 
услуги за гласови повиквания, SMS и 
данни от всеки взаимосвързан 
алтернативен доставчик на роуминг 
услуги..

1. Доставчиците на национални 
мобилни комуникационни услуги 
позволяват на своите клиенти достъп до 
роуминг услуги за гласови повиквания, 
SMS и данни или достъп до местни 
услуги за роуминг на данни, 
предостявени от всеки взаимосвързан 
алтернативен  доставчик на роуминг 
услуги. 

Or. en

Изменение 155
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Местните доставчици позволяват на 
своите клиенти достъп до роуминг 
услуги за гласови повиквания, SMS и 
данни от всеки взаимосвързан
алтернативен доставчик на роуминг 
услуги..

1. Считано от 1 март 2014 г., 
местните доставчици позволяват на 
своите клиенти достъп до роуминг 
услуги за гласови повиквания, SMS и 
данни от всеки алтернативен доставчик 
на роуминг, на който е даден достъп с 
цел предоставяне на отделни роуминг 
услуги, както е предвидено в член 5.

Or. en

Обосновка

Крайният срок за прилагане на структурните мерки следва да се измести напред до 1 
Март 2014 г. вместо 30 Юни 2014 г., така че летният сезон на 2014 г. (който е от 
съществено значение за събиране на данни) да не се "губи", поради възможни 
забавяния на доставките и постепенно увеличаване на търсенето. Да не се използва 
терминът “взаимосвързаност”: той е различно понятие от “достъп” и е понятие, 
което, от правна гледна точка предполага цял набор от законови задължения, които 
не биха били подходящи в контекста на регулирането на роуминга. Това изменение, 
също така осигурява съгласуваност с предложеното изменение на член 5, параграф 2.
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Изменение 156
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

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 Юни 2014 г., 
доставчиците на национални 
мобилни комуникационни услуги
информират всички свои клиенти, 
ползващи роуминг, за възможността да 
се откажат от техните съществуващи 
роуминг услуги и да изберат роуминг 
услуги, предлагани от алтернативен 
доставчик на такива в съответствие с 
параграф 1. На клиентите, ползващи 
роуминг, се дава срок от два месеца, в 
който те да съобщят избора си на своите 
доставчици на национални мобилни 
комуникационни услуги. Ако даден 
клиент избере да премине към 
алтернативен доставчик на роуминг в 
рамките на този период, 
преминаването следва да се 
осъществи максимално за един 
работен ден. 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 157
Francesco De Angelis

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 

2. С действие от 1 януари 2014 г. 
местните доставчици информират 
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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.

всички свои клиенти, ползващи 
роуминг, за възможността да се откажат 
от техните съществуващи роуминг 
услуги и да изберат роуминг услуги от 
алтернативен виртуален доставчик на 
такива, а от 1 януари 2015 г. - от всеки 
алтернативен виртуален доставчик 
на роуминг услуги. 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 158
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В сила от 1 юли 2014 г., местните 
доставчици информират всички свои 
клиенти, ползващи роуминг за 
възможността да прекратят 
абонамента на своите съществуващи 
роуминг услуги и да изберат роуминг 
услуги от алтернативен доставчик на 
роуминг услуги. 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. Преди датата, посочена в параграф 
1, местните доставчици информират 
всички свои клиенти, ползващи роуминг
под ясна, разбираема и лесно 
достъпна форма относно
възможността да изберат роуминг 
услуги от алтернативен доставчик на 
роуминг, за временно или постоянно 
ползване. Клиентите, ползващи роуминг 
имат право да изберат алтернативен 
доставчик на роуминг услуги по всяко 
време, за временно или постоянно 
ползване, в съответствие с параграфи 3 
и 4.

Or. en

Обосновка

Приложното поле на регламента не следва да бъде ограничено само за абонаментите; 
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клиентите трябва да имат възможност да извършват временни прехвърляния, напр. 
при пътуване в чужбина за кратък период от време. Обикновено, потребителите са в 
по-малка степен склонни да преминават към други оферти. За да им се даде 
възможност да направят осведомен избор, местните доставчици следва да бъдат 
задължени да уведомяват своите клиенти относно промените и възможността за 
избор на алтернативен доставчик на роуминг услуги по ясен и разбираем начин.

Изменение 159
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В сила от 1 юли 2014 г., местните 
доставчици информират всички свои 
клиенти, ползващи роуминг, за 
възможността да се откажат от своите 
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. В сила от 1 юли 2014 г., местните 
доставчици информират всички свои 
клиенти, ползващи роуминг, за 
възможността да се откажат от своите 
съществуващи роуминг услуги и да 
изберат роуминг услуги от алтернативен 
доставчик на такива. Клиентите, 
ползващи роуминг, имат право да 
изберат алтернативен доставчик на 
роуминг услуги по всяко време, в 
съответствие с параграфи 3 и 4.

Or. ro

Изменение 160
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Всяко преминаване към или от 
алтернативен доставчик на роуминг 
услуги трябва да е безплатно, да не е 

4. Преминаването към или от 
алтернативен доставчик на роуминг 
услуги или между алтернативни 
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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.

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 разумен
срок, определен в насоките, 
установени от ОЕРЕС по отношение 
на едно хармонизирано решение за 
отделното предоставяне на роуминг 
услуги, 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

Какъв е „разумния срок“ за клиентите да преминат от един към друг доставчик на 
роуминг, зависи до голяма степен от техническите решения. Тъй като ОЕРЕС ще 
дефинира решението в своите насоки, предлага се срокът за преминаване да се 
определи успоредно с него, също в насоките.

Изменение 161
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 пет работни дни с 
изключение на клиенти, ползващи 

4. Всяко преминаване към алтернативен 
доставчик на роуминг услуги трябва да 
е безплатно, да не е обвързано с условия 
или ограничения, свързани с елементи 
на абонамента, различни от услугата за 
роуминга, предоставено от 
алтернативен доставчик на роуминг 
и да се извършва в срок от един 
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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.

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 на 
мобилни комуникационни услуги 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 162
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Всяко преминаване към или от 
алтернативен доставчик на роуминг 
услуги е безплатно, 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, 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 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 един месец.

Or. ro
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Изменение 163
Giles Chichester

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 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 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 
най-възможно краткия период, 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 се отнася до „възможно най-краткия срок“. 
Минималният период от време в такъв случай, може да бъде определен в Насоките на 
ОЕРЕЦ, така че да отговаря най-добре на специфични технически критерии за 
изпълнение. Използването на тази терминология съответства на използваната при 
описанието на преносимост на мобилните номера в директивата за универсалната 
услуга.

Изменение 164
Ioannis A. Tsoukalas
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Предложение за регламент
Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 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 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 един месец.

Or. en

Изменение 165
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. По време на изготвянето или 
подновяването на договор за мобилни 
комуникационни услуги, местните
доставчици предоставят на всеки клиент 
поотделно, пълна информация относно 
възможността за избор на алтернативен 
доставчик на роуминг услуги и
улесняват сключването на договор с 
такъв алтернативен доставчик. При 
сключването на договор с местния
доставчик за роуминг услуги, клиентите 
изрично потвърждават, че са били 
информирани за такава възможност. 

5. По време на изготвянето или 
подновяването на договор за мобилни 
комуникационни услуги, местните
доставчици на мобилни 
комуникационни услуги предоставят на 
всеки клиент поотделно пълна 
информация относно възможността за 
избор на алтернативен доставчик на 
роуминг услуги и не възпрепятстват
сключването на договор с алтернативен 
доставчик на роуминг услуги. При 
сключването на договор с местния
доставчик на мобилни 
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Доставчиците на мобилни 
комуникационни услуги не 
възпрепятстват търговците на дребно, 
служещи като техни пунктове за 
продажба, да предлагат договори за 
отделни роуминг услуги с алтернативни 
доставчици на роуминг услуги.

комуникационни услуги, клиентите 
изрично потвърждават, че са били 
информирани за такава възможност. 
Доставчиците на мобилни 
комуникационни услуги не не 
възпрепятстват търговците на дребно, 
служещи като техни пунктове за 
продажба, да предлагат договори за 
отделни роуминг услуги с алтернативни 
доставчици на роуминг услуги.

Or. en

Изменение 166
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 
комуникационни услуги.

6. Доставчикът на национални мобилни 
комуникационни услуги или операторът 
на посетена мрежа няма право да 
променя техническите характеристики 
на роуминг услуги, 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 доставчика 
на национални мобилни 
комуникационни услуги.

Or. en

Изменение 167
Lambert van Nistelrooij

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

6а. Когато местният доставчик на 
роуминг предложи на свой клиент 
тарифи, достатъчно близки до 
тарифите за националните услуги за 
гласови повиквания, SMS и пренос на 
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 пренос на 
данни на алтернативен оператор на 
роуминг. ОЕРЕС, след консултиране 
със заинтересованите страни и в 
тясно сътрудничество с Комисията, 
следва да определи в рамките на 
разумен срок, непревишаващ три 
месеца след приемане на този 
регламент, насоки по отношение на 
тълкуването на тарифите за 
роуминг, близки до националните 
тарифи.

Or. en

Изменение 168
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. Ако клиентът се е абонирал за 
местни услуги за роуминг на данни с 
алтернативен доставчик на роуминг в 
съответствие с параграф 1, 
доставчикът на национални мобилни 
комуникационни услуги продължава 
да доставя роуминг услуги за гласови 
повиквания и SMS със същите 
технически характеристики, 
включително параметрите за 
качество, както, когато клиентът 
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ползва услуги за роуминг на данни, 
осигурени от доставчика на
национални мобилни комуникационни 
услуги.

Or. en

Изменение 169
Pilar del Castillo Vera

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. Ако клиентът приеме 
предложение от националния си 
оператор, при което роуминг 
тарифите са практически равни на 
неговите национални тарифи за 
гласови повиквания, данни и SMS
услуги, няма да се прилага 
задължението, наложено на 
оператора според член 5, както е 
описано в параграф 1 до 6 по-горе, да 
позволи на клиента достъп до 
роуминг услуги за гласови повиквания, 
SMS и данни от всеки алтернативен 
оператор на роуминг услуги, на който 
е предоставен достъп за осигуряване 
на отделни роуминг услуги. ОЕРЕС, 
след обществена консултация, в 
тясно сътрудничество с Комисията, 
съставя, в рамките на три месеца 
след приемането на този регламент, 
насоки по отношение на условията, 
на които трябва да отговарят 
роуминг тарифите, за да се считат за 
„практически равни“. Комисията, 
като взема под внимание преди всичко 
насоките, установени от ОЕРЕС, и 
след консултация със съответните 
национални регулаторни органи, без 
закъснение решава дали клаузата за 
изключение от „практически равни“ 
се прилага за всеки оператор. ОЕРЕС 
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следи дали всички оператори, които 
решат да приложат тази клауза за 
изключение продължително време, се 
придържат към установените 
насоки.

Or. en

Изменение 170
Amalia Sartori, Lara Comi

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. Задълженията, предвидени в 
параграфи 1 до 6 по-горе и член 5, не се 
отнасят до местни доставчици, 
които предлагат на всичките си 
абонати роуминг тарифи, значително 
близки до тарифите, събирани от 
клиентите, ползващи роуминг за 
национални услуги за гласови 
повиквания, SMS и пренос на 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 тълкуването на 
тарифите за роуминг, близки до 
националните тарифи.

Or. en

Изменение 171
Jean-Pierre Audy

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

6а. Ако националният оператор на 
роуминг предложи на свой клиент 
тарифи, значително близки до 
тарифите за националните услуги за 
гласови повиквания, SMS и пренос на 
данни, от които той се възползва, 
няма да се прилага задължението, 
наложено на оператора според член 5, 
както е описано в параграф 1 до 6 по-
горе, да позволи на клиента достъп до 
роуминг услуги за гласови повиквания, 
SMS и данни до всеки алтернативен 
оператор на роуминг услуги, на който 
е предоставен достъп за осигуряване 
на отделни роуминг услуги, ОЕРЕС, 
след консултиране със 
заинтересованите страни и в тясно 
сътрудничество с Комисията 
определя в рамките на разумен срок, 
непревишаващ три месеца след
приемане на този регламент, насоки 
по отношение на тълкуването на 
роуминг тарифи, значително близки 
до националните тарифи; тази 
процедура следва да вземе под 
внимание обхвата на задълженията, 
наложени от държавите-членки.

Or. en

Обосновка

В съответствие с „ключовите поставени цели“, посочени в програмата в областта 
на цифровите технологии, конвергенцията между националните цени и цените за 
роуминг се идентифицира като дългосрочна политическа цел. Някои оператори 
изглежда са готови да предоставят на своите клиенти роуминг тарифи, близки до 
националните тарифи, за да избегнат инвестиции в прилагане на отделни мерки. Това 
може да бъде от пряка полза за клиентите, без да се налага да сключват отделен 
договор за роуминг услуги. При конкретни условия, операторите, които например 
позволяват използването на значителна част от националните услуги, включени в 
техните пакети с оферти за роуминг услуги, или прилагат умерена допълнителна цена 
за предоставяне на роуминг услуги, могат да се възползват от такова освобождаване. 
Това освобождаване би се приложило като предлагане на база оферта и 
отговарянето на тези условия би било твърде строго за клиента, който би бил 
засегнат от загубата на вариант за избор на алтернативен оператор по отношение 
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на роуминг услугите. Това изменение осигурява съгласуваност с предложеното 
изменение на член 5, параграф 4б (нов).

Изменение 172
Gunnar Hökmark

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. Задълженията, отнасящи се до 
роуминга за гласови повиквания и 
SMS, предвидени в параграф 1 до 6 по-
горе и член 5, не се прилагат за 
местни доставчици, които предлагат 
на всички свои абонати тарифи на 
роуминг услуги за гласови повиквания 
и SMS, значително близки до 
тарифите, събирани от клиент, 
ползващ роуминг, за национални 
услуги за гласови повиквания, SMS и 
пренос на данни от 1 юли 2014 г. Ако 
операторът реши да избере 
доброволно намаление, това трябва да 
се приложи към всички негови
тарифни планове. ОЕРЕС, в тясно 
сътрудничество с Комисията 
определя в рамките на 3 месеца след 
приемане на този регламент, насоки 
по отношение на тълкуването на 
роуминг тарифи, значително близки 
до националните тарифи.

Or. en

Изменение 173
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

6б. Когато местният доставчик на 
роуминг предложи на свой клиент 
тарифи, значително близки до 
тарифите за националните услуги за 
гласови повиквания, SMS и пренос на 
данни, няма да се прилага 
задължението този оператор да 
предоставя на своя клиент достъп до 
роуминг услуги за гласови повиквания, 
SMS и пренос на данни на 
алтернативен оператор на роуминг.

Or. en

Изменение 174
Gunnar Hökmark

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

6б. Доставчиците на национални 
мобилни комуникационни услуги не 
възпрепятстват своите клиенти от 
това, да получат временен достъп до 
местни услуги за пренос на данни на 
всеки алтернативен доставчик на 
местни мобилни услуги за роуминг на 
данни.

Or. en

Изменение 175
Gunnar Hökmark

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

6в. Местният оператор продължава 
да предоставя роуминг за гласови 
повиквания и sms-и, докато клиентът 
временно използва местни услуги за 
роуминг на данни със същите 
технически характеристики, както 
когато клиентът използва услугите 
за роуминг на данни, предоставени от 
доставчика на национални мобилни 
комуникационни услуги. Не се събират 
допълнителни такси от нито един 
клиент, който избере временно 
достъп до местни услуги за пренос на 
данни от който и да е алтернативен 
доставчик.

Or. en

Изменение 176
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

6в. Максималната разлика между 
националните и роуминг тарифите, 
която може да прилагат 
операторите, за да се съблюдава 
горепосочения параграф 6б, следва да 
се установи от Комисията чрез 
делегирани актове на базата на 
становище на ОЕРЕС, след 
консултация със заинтересовани 
страни и в рамките на разумен срок, 
непревишаващ три месеца след 
приемането на този регламента. 
Когато всички оферти за роуминг на 
даден оператор отговорят на 
условията, предвидени в този 
параграф, параграфи 1 до 6 по-горе и 
член 5 не се прилагат.
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Or. en

Изменение 177
Gunnar Hökmark

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

6г. До 1 юли 2014 г. операторите се 
уверяват, че са налице съоръжения за 
временен достъп на клиентите до 
местни услуги за пренос на роуминг 
данни на всеки доставчик, като в 
същото време запазват мобилните си 
номера.

Or. en

Изменение 178
Gunnar Hökmark

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

6д. Доставчиците на местни услуги за 
роуминг на данни в посетената 
страна не дискриминират 
клиентите, ползващи роуминг, а 
предлагат услуги за пренос на данни 
при сходни срокове и условия, 
предлагани на националните 
клиенти.

Or. en

Изменение 179
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann
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Предложение за регламент
Член 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 4a
Временен достъп до местни услуги за 

роуминг на данни
1. Доставчиците на национални 
мобилни комуникационни услуги не 
възпрепятстват своите клиенти да 
получат временен достъп до местни 
услуги за роуминг на данни от всеки 
един доставчик на местни мобилни 
услуги за роуминг на данни без да се 
отказват от техния съществуващ 
договор или споразумение за роуминг 
на данни.
2. Параграф 1 не се прилага, ако даден 
клиент е избрал договор с 
алтернативен доставчик на роуминг 
съгласно член 4.
3. През времето, когато клиентът 
временно използва местни услуги за 
роуминг на данни, доставчикът на 
национални мобилни комуникационни 
услуги продължава да доставя 
роуминг услуги за гласови повиквания 
и SMS със същите технически 
характеристики, включително 
параметрите за качество, както 
когато клиентът ползва услуги за 
роуминг на данни, осигурени от 
доставчика на националните 
мобилни комуникационни услуги.
4. Изборът на клиента за временен 
достъп до местни услуги за роуминг 
на данни от всеки доставчик на 
местни услуги за роуминг на данни не 
поражда никакви свързани 
абонаменти или други фиксирани или 
периодични такси от местния 
доставчик и е възможен с всеки 
тарифен план на дребно.
5. Всяко временно преминаване към 
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доставчик на местни услуги за 
роуминг на данни вместо услуги за 
роуминг на данни от доставчика на 
национални мобилни комуникационни 
услуги и всяко обратно преминаване 
към доставчика на национални 
мобилни комуникационни услуги е 
безплатно и не е обвързано с условия 
или ограничения, отнасящи се до 
елементи на абонаментния план и се 
осъществява без забавяне.

Or. en

Изменение 180
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

Предложение за регламент
Член 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 4 a
В сила 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. важат пределните 
цени на дребно, както е предвидено в 
членове 7, 9 и 12.

Or. en

Изменение 181
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Предложение за регламент
Член 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Техническа възможност за отделна заличава се
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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 
технически решения във връзка с 
възможността за отделни роуминг 
услуги и относно хармонизираните 
процедури за промяна на доставчика 
на роуминг услуги. При мотивирано 
искане от страна на ОЕРЕС 
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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 182
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

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 за телекомуникации, 
техническите решения за предоставяне 
на възможност за отделна продажба на 
роуминг услуги трябва да бъдат 
осъществени едновременно в целия 
Съюз. 

Or. en

Изменение 183
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

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 

заличава се
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Съюз.

Or. en

Изменение 184
Gunnar Hökmark

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 и за 
осигуряване на достъп до роуминг 
услуги за пренос на данни в местния 
оператор трябва да са разходно-
ефективни и да бъдат осъществени 
едновременно в целия Съюз.

Or. en

Изменение 185
Robert Goebbels, Marita Ulvskog, Francesco De Angelis

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 роуминг пазар, 
техническите решения за предоставяне 
на възможност за отделна продажба на 
роуминг услуги трябва да бъдат 
осъществени едновременно в целия 
Съюз и да отговарят на следните 
критерии: 
а) всяко техническо решение трябва 
да бъде разходно-ефективно; 
б) да е представено начин, удобен за 



PE478.630v01-00 92/109 AM\887960BG.doc

BG

потребителя; 
в) да позволява максимална степен на 
оперативна съвместимост; 
г) да позволява ефикасно решение на 
място за използване на данни по 
начин, удобен за потребителя; 
д) трябва да гарантира спазване на 
концепцията за неутрално интернет 
пространство при всяко използване на 
данни, по-специално достъп до VOIP и 
други подобни услуги;
е) крайните потребители да могат 
лесно и бързо да се прехвърлят към 
алтернативен доставчик на роуминг 
услуги или между алтернативни 
доставчици на роуминг услуги като 
същевременно запазват своя мобилен 
номер; 
ж) да не затруднява роуминга на 
гражданите на ЕС в трети страни 
или на граждани на трети страни в 
ЕС;

Or. en

Изменение 186
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на отделната продажба на 
роуминг услуги операторите следва да 
се погрижат 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 

За целите на отделната продажба на 
роуминг услуги операторите трябва да 
се уверят, че техническите условия 
отговарят на изискванията посочени 
в параграф 1 и ще 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 
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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 относно 
предоставянето на тази възможност 
трябва да е разходно ориентирано и 
клиентите не следва да бъдат пряко 
таксувани за използването на 
въпросната възможност.

услуги, като същевременно запазват 
своя мобилен номер. Ценообразуването 
за взаимосвързаността относно 
предоставянето на тази възможност 
трябва да е разходно ориентирано и 
клиентите не следва да бъдат пряко 
таксувани за използването на 
въпросната възможност.

Or. en

Изменение 187
Teresa Riera Madurell

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 

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 същата SIM 
карта, както и използването на същото 
крайно устройство успоредно с 
национални мобилни услуги. 
Ценообразуването за осигуряване на 
тази възможност трябва да е разходно 
ориентирано и клиентите не следва да 
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предоставянето на тази възможност 
трябва да е разходно ориентирано и 
клиентите не следва да бъдат пряко 
таксувани за използването на 
въпросната възможност.

бъдат пряко таксувани за използването 
и.

Or. en

Изменение 188
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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 клиентът може 
да използва национални мобилни услуги 
и отделни роуминг услуги, предлагани 
от алтернативен доставчик на роуминг 
услуги, като същевременно запазва 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.

1. За целите на отделната продажба на 
роуминг услуги в съответствие с член
4 операторите се грижат техническите 
условия да бъдат изпълнени не по-късно 
от 1 юни 2014 г., за да се гарантира, че 
техните клиенти могат да използват 
национални мобилни услуги и отделни 
роуминг услуги, предлагани от 
алтернативен доставчик на роуминг 
услуги, като същевременно запазват 
своя мобилен номер и използват 
същото крайно устройство. 
Ценообразуването за 
взаимосвързаността и допълнителните 
услуги по поддръжкасвързани с 
предоставянето на тези възможности
трябва да са разходно ориентирани и 
клиентите не следва да бъдат пряко 
таксувани за използването на 
въпросната възможност.

Or. en
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Изменение 189
Philippe Lamberts
от името на Групата Verts/ALE

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. 
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

Изменение 190
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на отделната продажба на За целите на отделната продажба на 
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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.

роуминг услуги операторите следва да 
се уверят, че техническите условия 
отговарящи на изискванията 
определени в параграф 1 ще 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. 
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

Изменение 191
Jean-Pierre Audy

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 

За целите на отделната продажба на 
роуминг услуги операторите се грижат 
техническите условия 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. С оглед да 
се даде възможност роуминг услугите 
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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.

да бъдат продавани отделно, 
операторите следва да изпълнят 
основателните молби за достъп до и 
използване на съответните 
специфични мрежови елементи и 
свързаните с тях съоръжения като 
достъп до същата SIM карта или 
използването на същото крайно 
устройство успоредно с национални 
мобилни услуги. Ценообразуването за 
достъп на едро 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

Според регулаторните условия разделянето представлява задължение за достъп за 
роуминг пазари на едро. Въвеждането на подобно понятие в регламента води до 
налагане на обвързващо задължение на операторите да позволят отделната 
продажба на роуминг услуги като същевременно оставят техническите детайли 
извън самия регламент. Това приближава регламента до познатите регулаторни 
процеси (напр. в рамката на "достъп" директивата) и изрично упълномощава 
националните регулаторни органи (НРО) да наложат изпълнението на това 
задължение за достъп по-специално чрез процедури за решаване на спорове между 
оператори свързани с извършване на разделяне. 

Изменение 192
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, 

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, 
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предлагани от алтернативен доставчик 
на роуминг услуги, като същевременно 
запазват своя мобилен номер. С оглед на 
това 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 взаимно свързване, 
касаещо предоставянето на тази 
възможност, трябва да бъде разходно 
ориентирано и клиентите не следва да 
бъдат пряко таксувани за използваното 
на въпросната възможност.

предлагани от алтернативен доставчик 
на роуминг услуги, като същевременно 
запазват своя мобилен номер. С оглед на 
това да се даде възможност роуминг 
услугите да бъдат продавани отделно, 
операторите могат по-специално да 
позволят използването на същото 
крайно устройство използвано за 
национални мобилни услуги. 
Ценообразуването за взаимно свързване, 
касаещо предоставянето на тази 
възможност, трябва да бъде разходно 
ориентирано и клиентите не следва да 
бъдат пряко таксувани за използваното 
на въпросната възможност.

Or. it

Изменение 193
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 a) (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Доставчикът на национални 
мобилни съобщителни услуги не може 
да отказва договори за осигуряване на 
роуминг услуги за гласова връзка и SMS 
съобщения на своите клиенти 
използващи роуминг услуги за пренос 
на данни в местния оператор от 
алтернативен доставчик на роуминг 
услуги. 

Or. en

Изменение 194
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann
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Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 б) (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. С цел осигуряване на временен 
достъп до роуминг услуги за пренос на 
данни в местния оператор в 
съответствие с член 4а операторите 
се грижат техническите условия да 
бъдат изпълнени не по-късно от 
1 юни 2014 г., за да се гарантира, че 
техните клиенти могат да получат 
временен достъп до роуминг услуги за 
пренос на данни в местния оператор 
от който и да е доставчик на подобни 
услуги, като същевременно запазват 
своя мобилен номер и използват 
същото крайно устройство.
Ценообразуването за услуги за 
удостоверяване на потребителя е 
безплатно и ценообразуването за 
допълнителни услуги за поддръжка 
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

Изменение 195
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3 a) (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Ако доставчикът на национални 
мобилни съобщителни услуги предлага 
роуминг услуги в страната на 
доставчика на роуминг услуги за 
пренос на данни в местния оператор, 
доставчикът на национални мобилни 
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съобщителни услуги не може да 
отказва договори за осигуряване на 
роуминг услуги за гласова връзка и SMS 
съобщения на клиентите на 
доставчика на роуминг услуги в 
местния оператор в посетената 
страна. 

Or. en

Изменение 196
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 б) (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. С оглед да се осигури развитието на 
единния пазар, изпълнението на 
техническите възможности,
посочени в параграфи 1 и 3, чрез едно 
или повече технически решения 
следва да се извърши по хармонизиран 
начин в целия Съюз и да отговаря на 
следните съществени изисквания: 
- ориентирани към потребителя и по-
специално позволяващи на 
потребителите лесно и бързо да се 
включат към алтернативен 
доставчик на роуминг услуги като 
същевременно запазят своя мобилен 
номер; 
- способност да обслужват различни 
категории на потребителско търсене 
при конкурентни условия, 
включително интензивни 
потребители на услуги по пренос на 
данни;
- способност за ефективно 
насърчаване на конкуренцията, като 
също така се вземат предвид 
възможностите за операторите да 
използват своите инфраструктурни
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активи или търговски договорености;
- ефективност на разходите, като се 
вземе предвид разделянето на 
разходите между доставчиците на 
национални мобилни съобщителни 
услуги и алтернативните доставчици 
на роуминг услуги;
- способност да изпълнят 
задължението да дадат възможност 
на потребителите да избират 
алтернативен доставчик на роуминг 
услуги в рамките на срока определен в 
параграф 1.

Or. en

Изменение 197
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

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.

6. 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 отделна 
продажба на роуминг услуги и относно 
хармонизираните процедури за промяна 
на доставчика на роуминг услуги и във 
връзка с възможността за 
осигуряване на достъп до роуминг 
услуги за пренос на данни в местния 
оператор. При мотивирано искане от 
страна на ОЕРЕС Комисията може да 
удължи този срок. При необходимост 
след консултиране със 
заинтересованите страни и в тясно 
сътрудничество с Комисията ОЕРЕС 
може да актуализира насоките. 
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Or. en

Изменение 198
Gunnar Hökmark

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 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 и във 
връзка с техническите условия за 
осигуряване на достъп до роуминг 
услуги за пренос на данни в местния 
оператор. При мотивирано искане от 
страна на ОЕРЕС Комисията може да 
удължи този срок.

Or. en

Изменение 199
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

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 

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.

технически решения във връзка с 
техническите условия за отделни 
роуминг услуги и относно 
хармонизираните процедури за промяна 
на доставчика на роуминг услуги. 
Хармонизираните технически 
решения следва да отговарят на 
изискванията, определени в параграф 
1. При мотивирано искане от страна на 
ОЕРЕС Комисията може да удължи този 
срок.

Or. en

Изменение 200
Jean-Pierre Audy

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 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 хармонизирано 
решение за осигуряване на отделни 
роуминг услуги. Това решение следва 
да отговаря на обективни критерии и 
минимални изисквания, включително 
по-специално да отговаря на следните 
съществени изисквания:

- едновременно изпълнение на 
техническите решения в целия Съюз; 

- възможност крайните потребители 
да запазят съществуващите си 
мобилни номера; 
- лесно и бързо включване на крайните 
потребители към алтернативен 
доставчик на роуминг услуги и между 
алтернативни доставчици на роуминг 
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услуги, като същевременно запазват 
своя национален оператор; 
- техническа възможност за 
гражданите на Съюза да продължат 
роуминга си в трети държави или за 
граждани на трети държави в ЕС да 
продължат роуминга си в Съюза;
- техническа осъществимост; 
- пропорционалност на разходите, 
направени от всяка страна,
- влияние върху конкуренцията (в 
търговията на дребно и на едро),
- цялост на мрежата (включително 
автентификация на потребителя и 
идентификация) и 
- защита на търговски и лични данни, 
съхранявани от операторите.
Насоките на ОЕРЕС трябва в 
частност да покриват техническите 
аспекти свързани с техническите 
условия за отделни роуминг услуги и 
хармонизирани процедури за промяна 
на доставчика на роуминг услугите. При 
мотивирано искане от страна на ОЕРЕС 
Комисията може да удължи този срок. 

ОЕРЕС следи за изпълнението на 
тези насоки и, изхождайки от 
приложението им на практика, 
издава преработени насоки, ако това е 
необходимо за постигане на 
основните изисквания по един по-
ефективен и ефикасен начин.

Or. en

Обосновка

Въпреки че техническото решение следва да се определи от насоките на ОЕРЕС, 
самият регламент следва да включва редица обективни критерии, на които да 
отговаря хармонизираното решение за разделяне, за да направлява работата на 
ОЕРЕС.
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Изменение 201
Pilar del Castillo Vera

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

При необходимост Комисията би могла 
да даде мандат на европейски орган по 
стандартизация за адаптирането на 
съответните стандарти, които са нужни 
за хармонизираното изпълнение на 
техническите условия.

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

Комисията, след като се консултира 
с ОЕРЕС и със заинтересованите 
страни, е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 18а, с цел установяване на 
хармонизирани технически решения, 
свързани както с техническите 
условия за отделни роуминг услуги, 
така и с хармонизираните процедури 
за смяна на доставчика на роуминг 
услуги.

Or. en

Изменение 202
Jean-Pierre Audy

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

При отказ на достъп засегнатата 
страна може да отнесе спора за 
разрешаване в съответствие с 
процедурата за решаване на спорни 
въпроси, предвидена в членове 20 и 21 
от Директива 2002/21/ЕО. При 
уреждане на подобен спор, 
националните регулаторни органи 
следва максимално да вземат под 
внимание насоките на ОЕРЕС, както 
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е предвидено в член 3 от Регламент 
1211/2009 и, ако е приложимо, актове 
за изпълнение.

Or. en

Обосновка

Важно е да бъдат споменати разпоредбите на Рамковата директива, която 
позволява на НРО да налагат разпоредби като задължението за достъп.

Изменение 203
Jean-Pierre Audy

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато всички оферти на даден 
оператор отговарят на условията, 
определени в Член 4 (6а), исканията 
внесени при този оператор от други 
оператори за достъп до и използване 
на съответните специфични 
мрежови елементи и свързаните с 
тях съоръжения с цел отделна 
продажба на роуминг услуги, както е 
описано в член 4, параграфи от 1 до 6,
могат да бъдат отхвърлени.

Or. en

Обосновка

Някои оператори изглежда са готови да предоставят на техните клиенти роуминг 
тарифи, близки до националните тарифи, за да избегнат инвестиции в прилагане на 
отделни мерки. Това може да бъде от пряка полза за клиентите без да се сключва 
отделен договор за роуминг услуги. При конкретни условия, операторите, които 
например позволяват използването на значителна част от националните услуги, 
включени в техните пакети с оферти за роуминг услуги, или прилагат умерена 
допълнителна цена за предоставяне на роуминг услуги, могат да се възползват от 
такова освобождаване. Това освобождаване би се приложило като предлагане на база 
оферта като условията, които следва да се изпълнят са достатъчно строги за 
клиента, така че да не бъде засегнат от загубата на възможност за избор на 
алтернативен оператор по отношение на роуминг услугите. Това изменение 
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гарантира съгласуваност спрямо предложеното изменение на член 4, параграф 6а 
(нов).

Изменение 204
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3 a) (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

С цел гарантиране на еднаквото 
прилагане на параграф 3, Комисията 
вземайки предвид максимално 
насоките на ОЕРЕС, може да приема 
закони за изпълнение, за да 
подпомогне хармонизирането на 
практическите условия позволяващи 
отделната продажба на роуминг 
услуги. Тези възможни закони за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата за 
проверка посочена в член 5а (2).

Or. en

Обосновка

Когато е възможно и ако е необходимо, Комисията може да приеме допълнителни 
закон за изпълнение с подробно описание на практическите въпроси на отделната 
продажба на роуминг услуги. Този вариант може да представлява защитна мрежа, 
която може да се използва с цел да се засили въздействието на структурните мерки, 
като същевременно се избягва повторно отваряне на регламента. Прибягването до 
изпълнителните правомощия в този случай може да бъде полезно за осигуряване на 
еднакви условия за изпълнение на задължението по разделяне чрез юридически 
обвързващ закон пряко приложими към операторите. Подобен закон за изпълнение 
може да се приеме от Комисията с участието на държавите-членки и НРО, след 
преглед от Комитета за комуникации (СОСОМ).

Изменение 205
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 4 б) (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията се подпомага от 
Комитета за комуникации (СОСОМ), 
създаден с член 22 от Директива 
2002/21/ЕО. Този комитет е комитет 
по смисъла на Регламент 182/2011.
В случаите, когато е направена 
справка с настоящия параграф, се 
прилагат членове 5 и 7 от Регламент 
182/2011.

Or. en

Обосновка

Когато е възможно, и ако е необходимо, Комисията може да приеме допълнителни 
закон за изпълнение с подробно описание на практическите въпроси на отделната 
продажба на роуминг услуги. Този вариант може да представлява защитна мрежа, 
която може да се използва с цел да се засили въздействието на структурните мерки, 
като същевременно се избягва повторно отваряне на регламента. Прибягването до 
изпълнителните правомощия в този случай може да бъде полезно за осигуряване на 
еднакви условия за изпълнение на задължението по разделяне чрез юридически 
обвързващ закон пряко приложими към операторите. Подобен закон за изпълнение 
може да се приеме от Комисията с участието на държавите-членки и НРО, след 
преглед от Комитета за комуникации (СОСОМ). Това изменение осигурява 
съответствие с предложеното изменение на Чл. 5, параграф 4в (нов).

Изменение 206
Pilar del Castillo Vera

Предложение за регламент
Член 5 a) (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5 a)
След като всички оферти на даден 
оператор отговарят на условията, 
определени в член 4 (6а), исканията 
внесени при този оператор от други 
оператори за достъп до и използване 
на съответните специфични 
мрежови елементи и свързаните с 
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тях съоръжения с цел отделна 
продажба на роуминг услуги, както е 
описано в член 4, параграфи от 1 до 6, 
могат да бъдат отхвърлени.

Or. en


