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Изменение 207
Herbert Reul

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Средната цена на едро, която 
операторът на посетена мрежа може да 
вземе от местния доставчик на клиентa, 
за предоставянето на регулирано 
роуминг повикване, генерирано в тази 
посетена мрежа, включително, наред с 
другото, разходите по генериране,
транзитиране и терминиране на 
повикването, не превишава 0,15 EUR на 
минута, считано от 1 юли 2012 г.

Or. de

Обосновка

Структурните решения, предлагани от Комисията, имат за цел подобряването на 
конкурентното положение на пазара на роуминга. Това обаче може да се случи само, 
ако пазарното навлизане е привлекателно за нови участници. Затова горните граници 
на цените трябва да бъдат определени така, че да покриват разходите и да са 
изгодни и за новите участници на пазара.

Изменение 208
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Средната цена на едро, която 
операторът на посетена мрежа може да 
вземе от местния доставчик на клиента, 
за предоставянето на регулирано 
роуминг повикване, генерирано в тази 
посетена мрежа, включително, наред с 
другото, разходите по генериране, 

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

транзитиране и терминиране на 
повикването, не превишава 0,11 EUR на 
минута, считано от 1 юли 2012 г.

Or. en

Изменение 209
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 210
Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 211
Amalia Sartori, Lara Comi

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 212
Niki Tzavela

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Средната цена на едро, която 
операторът на посетена мрежа може да 
вземе от местния доставчик на клиента, 
за предоставянето на регулирано 

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

роуминг повикване, генерирано в тази 
посетена мрежа, включително, наред с 
другото, разходите по генериране, 
транзитиране и терминиране на 
повикването, не превишава 0,13 EUR на 
минута, считано от 1 юли 2012 г.

Or. en

Изменение 213
Robert Goebbels, Judith A. Merkies

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 214
Herbert Reul

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

максималната средна цена на едро, 
посочена в настоящия параграф, или до 
изтичането на срока на действие на 
настоящия регламент. Максималната 
средна цена на едро се понижава до 
0,11 EUR и 0,07 EUR, считано 
съответно от 1 юли 2013 г. и от 1 юли 
2014 г. Без да се засягат разпоредбите на 
член 13, максималната средна цена на 
едро остава 0,07 EUR за срока на 
действие на настоящия регламент.

Or. de

Обосновка

Структурните решения, предлагани от Комисията, имат за цел подобряването на 
конкурентното положение на пазара на роуминга. Това обаче може да се случи само, 
ако пазарното навлизане е привлекателно за нови участници. Затова горните граници 
на цените трябва да бъдат определени така, че да покриват разходите и да са 
изгодни и за новите участници на пазара.

Изменение 215
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Средната цена на едро, посочена в 
параграф 1, се прилага между всеки 
двама оператори и се изчислява за 
период от дванадесет месеца или за по-
кратък период, който може да остава до 
края на периода на прилагане на 
максималната средна цена на едро, 
посочена в настоящия параграф, или до 
изтичането на срока на действие на 
настоящия регламент. Максималната 
средна цена на едро се понижава до 
0,08 EUR и 0,05 EUR, считано 
съответно от 1 юли 2013 г. и от 1 юли 
2014 г. Без да се засягат разпоредбите на 
член 13, максималната средна цена на 
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едро остава 0,06 EUR за срока на 
действие на настоящия регламент.

едро остава 0,04 EUR за срока на 
действие на настоящия регламент.

Or. en

Изменение 216
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Средната цена на едро, посочена в 
параграф 1, се прилага между всеки 
двама оператори и се изчислява за 
период от дванадесет месеца или за по-
кратък период, който може да остава до 
края на периода на прилагане на 
максималната средна цена на едро, 
посочена в настоящия параграф, или до 
изтичането на срока на действие на 
настоящия регламент. Максималната 
средна цена на едро се понижава до 
0,10 EUR и 0,07 EUR, считано 
съответно от 1 юли 2013 г. и от 01 юли 
2014 г. и 0,06 EUR на 1 юли 2015 г. Без 
да се засягат разпоредбите на член 13, 
максималната средна цена на едро 
остава 0,06 EUR за срока на действие на 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 217
Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Средната цена на едро, посочена в 
параграф 1, се прилага между всеки 

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

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

Or. en

Изменение 218
Amalia Sartori, Lara Comi

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Обосновка

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

Изменение 219
Robert Goebbels, Judith A. Merkies

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 220
Niki Tzavela

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 221
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. ro
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Изменение 222
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Средната цена на едро, посочена в 
параграф 1, се прилага между всеки 
двама оператори и се изчислява за 
период от дванадесет месеца или за по-
кратък период, който може да остава до 
края на периода на прилагане на 
максималната средна цена на едро, 
посочена в настоящия параграф, или до 
изтичането на срока на действие на 
настоящия регламент. Максималната 
средна цена на едро се понижава до 
0,05 EUR и 0,03 EUR, считано 
съответно от 1 юли 2013 г. и от 1 юли 
2014 г. Без да се засягат разпоредбите на 
член 19, максималната средна цена на 
едро остава 0,03 EUR за срока на 
действие на настоящия регламент.

Or. en

Изменение 223
Lambert van Nistelrooij

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

посочена в настоящия параграф, или до 
изтичането на срока на действие на 
настоящия регламент. Максималната 
средна цена на едро се понижава до 
0,04 EUR и 0,03 EUR, считано 
съответно от 1 юли 2013 г. и от 1 юли 
2014 г. Без да се засягат разпоредбите на 
член 19, максималната средна цена на 
едро остава 0,03 EUR за срока на 
действие на настоящия регламент.

Or. en

Изменение 224
Robert Goebbels

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 225
András Gyürk

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 226
Gunnar Hökmark

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Местните доставчици осигуряват 
наличност и активно предлагат на 
всички свои роуминг клиенти, по ясен и 
прозрачен начин, Евротарифа, както е 
предвидено в параграф 2. Тази 
Евротарифа не се обвързва със 
специфичен абонамент или други 
фиксирани или периодични такси и 
може да се комбинира с всяка тарифа на 
дребно.

1. Местните доставчици не 
дискриминират чрез значително по-
високи маржове и по-високи цени за 
клиентите, използващи услугата 
роуминг, в сравнение с местните 
клиенти и предоставят и активно 
предлагат на всички свои клиенти, 
използващи услугата роуминг, ясно и 
прозрачно, Евротарифа, както е 
предвидено в параграф 2. Тази 
Евротарифа не се обвързва със 
специфичен абонамент или други 
фиксирани или периодични такси и 
може да се комбинира с всяка тарифа на 
дребно.

Or. en
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Изменение 227
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 228
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Цената на дребно (без ДДС) по 
Евротарифа, която един местен 

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

доставчик може да определя за своите 
клиенти, използващи услугата роуминг, 
за предоставяне на регулирано роуминг 
повикване, може да варира за всяко 
повикване при роуминг, но не трябва да 
превишава 0,21 EUR на минута за всяко 
изходящо повикване или 0,09 EUR на 
минута за всяко прието повикване, 
считано от 1 юли 2012 г. Ценовият таван 
за изходящи повиквания се понижава до 
0,16 EUR и 0,11 EUR съответно от 1 
юли 2013 г. и от 1 юли 2014 г., а за 
входящи повиквания — до 0,07 EUR от 
1 юли 2013 г. и 0,05 EUR от 1 юли 2014 
г. Без да се засягат разпоредбите на 
членове 13 и 19, посочените регулирани 
максимални цени на дребно остават 
0,05 EUR за срока на действие на 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 229
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Цената на дребно (без ДДС) по 
Евротарифа, която един местен 
доставчик може да определя за своите 
клиенти, използващи услугата роуминг, 
за предоставяне на регулирано роуминг 
повикване, може да варира за всяко 
повикване при роуминг, но не трябва да 
превишава 0,30 EUR на минута за всяко 
изходящо повикване или 0,10 EUR на 
минута за всяко прието повикване, 
считано от 1 юли 2012 г. Ценовият таван 
за изходящи повиквания се понижава до 
0,25 EUR на 1 юли 2013 г., 0,21 EUR на
1 юли 2014 г. и на 0,18 EUR на 1 юли
2015 г. съответно, а за входящи 
повиквания — 0,08 EUR от 1 юли 2013 
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разпоредбите на членове 13 и 19, 
посочените регулирани максимални 
цени на дребно за Евротарифата остават 
валидни до 30 юни 2016 г.

г., 0,07 EUR от 1 юли 2014 г. и 0,06 
EUR от 1 юли 2015 г. Без да се засягат 
разпоредбите на членове 13 и 19, 
посочените регулирани максимални 
цени на дребно за Евротарифата остават 
валидни до 30 юни 2016 г.

Or. en

Изменение 230
Herbert Reul

Предложение за регламент
Член 7 –параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Цената на дребно (без ДДС) по 
Евротарифа, която един местен 
доставчик може да определя за своите 
клиенти, използващи услугата роуминг, 
за предоставяне на регулирано роуминг 
повикване, може да варира за всяко 
повикване при роуминг, но не трябва да 
превишава 0,33 EUR на минута за всяко 
изходящо повикване или 0,12 EUR на 
минута за всяко прието повикване, 
считано от 1 юли 2012 г. Ценовият таван 
за изходящи повиквания се понижава до 
0,29 EUR и 0,25 EUR съответно от 1 
юли 2013 г. и от 1 юли 2014 г., а за 
входящи повиквания — до 0,11 EUR от 
1 юли 2013 г. Без да се засягат 
разпоредбите на членове 13 и 19, 
посочените регулирани максимални 
цени на дребно за Евротарифата остават 
валидни до 30 юни 2016 г.

Or. de

Обосновка

Структурните решения, предлагани от Комисията, имат за цел подобряването на 
конкурентното положение на пазара на роуминга. Това обаче може да се случи само, 
ако пазарното навлизане е привлекателно за нови участници. Затова горните граници 
на цените трябва да бъдат определени така, че да покриват разходите и да са 
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изгодни и за новите участници на пазара.

Изменение 231
Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Цената на дребно (без ДДС) по 
Евротарифа, която един местен 
доставчик може да определя за своите 
клиенти, използващи услугата роуминг, 
за предоставяне на регулирано роуминг 
повикване, може да варира за всяко 
повикване при роуминг, но не трябва да 
превишава 0,28 EUR на минута за всяко 
изходящо повикване или 0,10 EUR на 
минута за всяко прието повикване, 
считано от 1 юли 2012 г. Ценовият таван 
за изходящи повиквания се понижава до 
0,24 EUR и 0,20 EUR съответно от 1 
юли 2013 г. и от 1 юли 2014 г., а за 
входящи повиквания — до 0,06 EUR от 
1 юли 2013 г. Без да се засягат 
разпоредбите на членове 13 и 19, 
посочените регулирани максимални 
цени на дребно за Евротарифата остават 
валидни до 30 юни 2016 г.

Or. en

Изменение 232
Giles Chichester

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

клиенти, използващи услугата роуминг, 
за предоставяне на регулирано роуминг 
повикване, може да варира за всяко 
повикване при роуминг, но не трябва да 
превишава 0,35 EUR на минута за всяко 
изходящо повикване или 0,11 EUR на 
минута за всяко входящо повикване, 
считано от 1 юли 2012 г. Ценовият таван 
за изходящи повиквания се понижава до 
0,25 EUR и 0,15 EUR съответно от 1 
юли 2013 г. и от 1 юли 2014 г., а за 
входящи повиквания — до 0,8 EUR от 1 
юли 2013 г. и 0,06 EUR от 1 юли 2014 
г. Без да се засягат разпоредбите на 
членове 13 и 19, посочените регулирани 
максимални цени на дребно за 
Евротарифата остават валидни до 30 
юни 2016 г.

Or. en

Изменение 233
Amalia Sartori, Lara Comi

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

членове 13 и 19, посочените регулирани 
максимални цени на дребно за 
Евротарифата остават валидни до 30 
юни 2016 г.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 234
Niki Tzavela

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 235
Lambert van Nistelrooij

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Цената на дребно (без ДДС) по 
Евротарифа, която един местен 
доставчик може да определя за своите 
клиенти, използващи услугата роуминг, 
за предоставяне на регулирано роуминг 
повикване, може да варира за всяко 
повикване при роуминг, но не трябва да 
превишава 0,20 EUR на минута за всяко 
изходящо повикване или 0,06 EUR на 
минута за всяко входящо повикване, 
считано от 1 юли 2012 г. Ценовият таван 
за изходящи повиквания се понижава до 
0,15 EUR и 0,10 EUR съответно от 1 
юли 2013 г. и от 1 юли 2014 г., а за 
входящи повиквания — до 0,05 EUR от 
1 юли 2013 г. Без да се засягат 
разпоредбите на член 19, посочените 
регулирани максимални цени на дребно 
за Евротарифата остават валидни до 30 
юни 2017 г.

Or. en

Изменение 236
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Цената на дребно (без ДДС) по 
Евротарифа, която един местен 
доставчик може да определя за 
своите клиенти, използващи услугата 

заличава се
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роуминг, за предоставяне на 
регулирано роуминг повикване, може 
да варира за всяко повикване при 
роуминг, но не трябва да превишава 
0,32 EUR на минута за всяко изходящо 
повикване или 0,11 EUR на минута за 
всяко прието повикване, считано от 1 
юли 2012 г. Ценовият таван за 
изходящи повиквания се понижава до 
0,28 EUR и 0,24 EUR съответно от 1 
юли 2013 г. и от 1 юли 2014 г., а за 
входящи повиквания — до 0,10 EUR 
от 1 юли 2013 г. Без да се засягат 
разпоредбите на членове 13 и 19, 
посочените регулирани максимални 
цени на дребно за Евротарифата 
остават валидни до 30 юни 2016 г.

Or. en

Изменение 237
Robert Goebbels

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Цената на дребно (без ДДС) по 
Евротарифа, която един местен 
доставчик може да определя за своите 
клиенти, използващи услугата роуминг, 
за предоставяне на регулирано роуминг 
повикване, може да варира за всяко 
повикване при роуминг, но не трябва да 
превишава 0,20 EUR на минута за всяко 
изходящо повикване или 0,04 EUR на 
минута за всяко прието повикване, 
считано от 1 юли 2012 г. Ценовият таван 
за изходящи повиквания се понижава до 
0,15 EUR и 0,10 EUR съответно от 1 
юли 2013 г. и от 1 юли 2014 г., а за 
входящи повиквания — до 0,03 EUR от 
1 юли 2013 г. Без да се засягат 
разпоредбите на членове 13 и 19, 
посочените регулирани максимални 
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цени на дребно за Евротарифата остават 
валидни до 30 юни 2016 г.

цени на дребно за Евротарифата остават 
валидни до 30 юни 2016 г.

Or. en

Обосновка

Таксуването на входящи роуминг повиквания трябва да се преустанови или поне да се 
намали драстично, тъй като входящите повиквания не се таксуват на вътрешния 
пазар. Получаването на текстови съобщения също не трябва да се таксува нито на 
вътрешния пазар, нито при роуминг услугите.

Изменение 238
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Цената на дребно (без ДДС) по 
Евротарифа, която един местен 
доставчик може да определя за своите 
клиенти, използващи услугата роуминг, 
за предоставяне на регулирано роуминг 
повикване, може да варира за всяко 
повикване при роуминг, но не трябва да 
превишава 0,32 EUR на минута за всяко 
изходящо повикване или 0,11 EUR на 
минута за всяко прието повикване, 
считано от 1 юли 2012 г. Ценовият таван 
за изходящи повиквания се понижава до 
0,28 EUR и 0,18 EUR съответно от 1 
юли 2013 г. и от 1 юли 2014 г., а за 
входящи повиквания — до 0,10 EUR от 
1 юли 2013 г. и 0,08 EUR от 1 юли 2014 
г. Без да се засягат разпоредбите на член 
19, посочените регулирани максимални 
цени на дребно за Евротарифата остават 
валидни до 30 юни 2017 г.

Or. en

Обосновка

As regards caps on voice, it is suggested to ensure by 2014 a 200% margin, as recommended 
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by the BEREC in its “Analysis of the European Commission’s Proposal for a Regulation on
Roaming”. In this document, it indeed “considers that the extent of gaps proposed by the 
Commission between some of the corresponding wholesale and retail caps seems hard to 
justify. Smaller gaps (in general, with retail no more than 3x wholesale) should still leave 
sufficient room for new entry and for retail competition to develop. If competition 
nevertheless does not develop sufficiently in practice and caps have to be retained, even the 
reduced gaps suggested by BEREC as sufficient to permit market entry would be unjustifiably 
wide.” To achieve such objective: the wholesale caps should be maintained at the level 
proposed by the Commission, which is appropriate (therefore no additional amendment is 
needed), the retail caps for call received should be maintained at the level proposed by the 
European Commission for 2012 and 2013, and should be further decreased in 2014, the 
objective is for the retail caps for calls made and received in 2014 to match the BEREC 
proposals for 2014.  Such levels should be maintained until June 2017 so that the Commission 
has enough time to carry out an in-depth review and if need be, make appropriate proposals 
as stated in Article 19.

Изменение 239
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. ro
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Изменение 240
Robert Goebbels

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 241
András Gyürk

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 242
Pilar del Castillo Vera

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Местните доставчици прилагат 
автоматично Евротарифата за всички 
съществуващи клиенти, използващи 
услугата роуминг, с изключение на тези 
от тях, които вече са направили 
съзнателен избор на определена тарифа 
за роуминг или пакет, чрез който се 
възползват от тарифа за регулирани 
повиквания при роуминг, която е 
различна от тази, която биха ползвали, 
ако не бяха направили този избор.

Местните доставчици прилагат 
автоматично Евротарифата за всички 
съществуващи клиенти, използващи 
услугата роуминг, с изключение на тези 
от тях, които вече са направили 
съзнателен избор на оферта, която 
отговаря на изискванията на член 
4(6а) или на определена тарифа за 
роуминг или пакет, чрез който се 
възползват от тарифа за регулирани 
повиквания при роуминг, която е 
различна от тази, която биха ползвали, 
ако не бяха направили този избор.

Or. en

Изменение 243
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

от ползите от другите елементи от този 
пакет. Местният доставчик може да 
отложи такова преминаване до 
изтичането на определен минимален 
период, не по-дълъг от един месец, от 
прилагането на предишната роуминг 
тарифа.

Or. en

Изменение 244
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. ro
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Изменение 245
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Считано от 1 юли 2012 г. 
местните доставчици, опериращи в 
рамките на гранични региони, 
определят преходна тарифна зона за 
повиквания, при които клиентите 
плащат стандартна тарифа 
независимо от националността на 
наличната мрежа. Транзитните 
тарифи за повиквания не надвишават 
местните. Тези зони са по 
10 километра и от двете страни на 
границите.

Or. en

Изменение 246
Matthias Groote

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Местните доставчици могат да 
ограничават повикванията при 
роуминг само при изрично изискване 
от страна на клиент или когато е 
достигнат определен лимит на 
сметката.

Or. de

Изменение 247
Robert Goebbels, Judith A. Merkies
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Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. От 1 юли 2012 г. средната цена на 
едро, която операторът на посетена 
мрежа може да наложи на местния 
доставчик на клиента, използващ 
услугата роуминг, за предоставянето на 
регулирано SMS съобщение при 
роуминг, генерирано в тази посетена 
мрежа, не превишава 0,03 EUR на SMS 
съобщение. Максималната средна цена 
на едро за предоставянето на 
регулирано SMS съобщение при 
роуминг се намалява съответно на 0,02 
EUR от 1 юли 2013 г. и на 0,01 EUR от
1 юли 2014 г. Без да се засягат 
разпоредбите на член 13, регулираната 
цена на едро за предоставянето на
регулирани SMS съобщения при 
роуминг остава 0,01 EUR за срока на 
действие на настоящия регламент.

Or. en

Изменение 248
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. От 1 юли 2012 г. средната цена на 
едро, която операторът на посетена 
мрежа може да наложи на местния 
доставчик на клиента, използващ 
услугата роуминг, за предоставянето на 
регулирано SMS съобщение при 
роуминг, генерирано в тази посетена 
мрежа, не превишава 0,03 EUR на SMS 
съобщение. Максималната средна 

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

от 1 юли 2013 г. и на 0,01 EUR от 1 
юли 2014 г. Без да се засягат 
разпоредбите на член 19, регулираната 
цена на едро за предоставянето на 
регулирани SMS съобщения при 
роуминг остава 0,01 EUR за срока на 
действие на настоящия регламент. 

Or. en

Обосновка

Консервативните оценки на ОЕРЕС на разходите варират между 0,3 и 1,39 
евроцента на минута, като средната цена е 0,41 евроцента. Таксуване от 2 
евроцента е трудно да се обоснове — от 1 евроцент би било по-подходящо.

Изменение 249
Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. От 1 юли 2012 г. средната цена на 
едро, която операторът на посетена 
мрежа може да наложи на местния 
доставчик на клиента, използващ 
услугата роуминг, за предоставянето на 
регулирано SMS съобщение при 
роуминг, генерирано в тази посетена 
мрежа, не превишава 0,02 EUR на SMS 
съобщение. Максималната средна цена 
на едро за предоставянето на 
регулирано SMS съобщение при 
роуминг се намалява на 0,01 EUR от 1 
юли 2014 г. Без да се засягат 
разпоредбите на член 13, регулираната 
цена на едро за предоставянето на
регулирани SMS съобщения при 
роуминг остава 0,01 EUR за срока на 
действие на настоящия регламент.

Or. en
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Изменение 250
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. От 1 юли 2012 г. средната цена на 
едро, която операторът на посетена 
мрежа може да наложи на местния 
доставчик на клиента, използващ 
услугата роуминг, за предоставянето на 
регулирано SMS съобщение при 
роуминг, генерирано в тази посетена 
мрежа не следва да превишава 0,03 EUR 
на SMS съобщение и се намалява на 
0,02 EUR от 1 юли 2013 г. и на 0,01 
EUR от 1 юли 2014 г. Без да се засягат 
разпоредбите на член 13, регулираната 
цена на едро за предоставянето на
регулирани SMS съобщения при 
роуминг остава 0,01 EUR за срока на 
действие на настоящия регламент.

Or. en

Изменение 251
Gunnar Hökmark

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Местните доставчици осигуряват 
достъп на всички свои клиенти, 
използващи услугата роуминг, по ясен и 
прозрачен начин, до Евро-SMS тарифа, 
както е предвидено в параграф 2. Тази 
Евро-SMS тарифа не се обвързва със 
специфичен абонамент или други 

1. Местните доставчици не 
дискриминират чрез значително по-
високи маржове и по-високи цени за 
клиентите, използващи услугата 
роуминг, в сравнение с местните 
клиенти и осигуряват достъп на всички 
свои клиенти, използващи услугата 
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фиксирани или периодични такси и 
може да се комбинира с всяка тарифа на 
дребно, при спазване на останалите 
разпоредби на настоящия член.

роуминг, по ясен и прозрачен начин, до 
Евро-SMS тарифа, както е предвидено в 
параграф 2. Тази Евро-SMS тарифа не се 
обвързва със специфичен абонамент или 
други фиксирани или периодични такси 
и може да се комбинира с всяка тарифа 
на дребно, при спазване на останалите 
разпоредби на настоящия член.

Or. en

Изменение 252
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 253
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska



AM\888051BG.doc 33/100 PE478.645v01-00

BG

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Считано от 1 юли 2012 г., цената на 
дребно (без ДДС) по Евро-SMS 
тарифата, която местен доставчик може 
да изиска от свой клиент, използващ 
услугата роуминг, за регулирано SMS 
съобщение, изпратено от този клиент, се
понижава на 0,09 EUR на 1 юли 
2012 г., на 0,07 EUR на 1 юли 2013 г. и 
на 0,05 EUR на 1 юли 2014 г. Без да се 
засягат разпоредбите на членове 13 и 19, 
регулираната максимална цена на 
дребно за Евро-SMS тарифата остава 
0,05 EUR за срока на действие на 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 254
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Считано от 1 юли 2012 г., цената на 
дребно (без ДДС) по Евро-SMS 
тарифата, която местен доставчик може 
да изиска от свой клиент, използващ 
услугата роуминг, за регулирано SMS 
съобщение при роуминг, изпратено от 
този клиент, може да варира за всяко 
SMS съобщение на роуминг, но не 
може да надхвърля 0,10 EUR. Без да се 
засягат разпоредбите на членове13 и 19, 
регулираната максимална цена на 
дребно за Евро-SMS тарифата остава 
0,10 EUR до 30 юни 2016 г.

2. Считано от 1 юли 2012 г., цената на 
дребно (без ДДС) по Евро-SMS 
тарифата, която местен доставчик може 
да изиска от свой клиент, използващ 
услугата роуминг, за регулирано SMS 
съобщение, изпратено от този клиент, се 
понижава на 0,09 EUR на 1 юли 
2012 г., на 0,07 EUR на 1 юли 2013 г. и 
на 0,06 EUR на 1 юли 2014 г. Без да се 
засягат разпоредбите на членове13 и 19, 
регулираната максимална цена на 
дребно за Евро-SMS тарифата остава 
0,06 EUR до 30 юни 2016 г.

Or. en
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Изменение 255
Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Считано от 1 юли 2012 г., цената на 
дребно (без ДДС) по Евро-SMS 
тарифата, която местен доставчик може 
да изиска от свой клиент, използващ 
услугата роуминг, за регулирано SMS 
съобщение при роуминг, изпратено от 
този клиент, може да варира за всяко 
SMS съобщение, но не може да 
надхвърля 0,10 EUR. Без да се засягат 
разпоредбите на членове13 и 19, 
регулираната максимална цена на 
дребно за Евро-SMS тарифата остава 
0,10 EUR до 30 юни 2016 г.

2. Считано от 1 юли 2012 г., цената на 
дребно (без ДДС) по Евро-SMS 
тарифата, която местен доставчик може 
да изиска от свой клиент, използващ 
услугата роуминг, за регулирано SMS 
съобщение при роуминг, изпратено от 
този клиент, може да варира за всяко 
SMS съобщение, но не може да 
надхвърля 0,06 EUR. Без да се засягат 
разпоредбите на членове13 и 19, 
регулираната максимална цена на 
дребно за Евро-SMS тарифата остава 
0,06 EUR до 30 юни 2016 г.

Or. en

Изменение 256
Giles Chichester

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Считано от 1 юли 2012 г., цената на 
дребно (без ДДС) по Евро-SMS 
тарифата, която местен доставчик може 
да изиска от свой клиент, използващ 
услугата роуминг, за регулирано SMS 
съобщение при роуминг, изпратено от 
този клиент, може да варира за всяко 
SMS съобщение, но не може да 
надхвърля 0,10 EUR. Без да се засягат
разпоредбите на членове13 и 19, 
регулираната максимална цена на 
дребно за Евро-SMS тарифата остава 

2. Считано от 1 юли 2012 г., цената на 
дребно (без ДДС) по Евро-SMS 
тарифата, която местен доставчик може 
да изиска от свой клиент, използващ 
услугата роуминг, за регулирано SMS 
съобщение при роуминг, изпратено от 
този клиент, не може да надхвърля 0,08
EUR. Без да се засягат разпоредбите на 
членове13 и 19, регулираната 
максимална цена на дребно за Евро-
SMS тарифата остава 0,08 EUR до 30 
юни 2016 г.
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0,10 EUR до 30 юни 2016 г.

Or. en

Изменение 257
Amalia Sartori, Lara Comi

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Считано от 1 юли 2012 г., цената на 
дребно (без ДДС) по Евро-SMS 
тарифата, която местен доставчик може 
да изиска от свой клиент, използващ 
услугата роуминг, за регулирано SMS 
съобщение при роуминг, изпратено от 
този клиент, може да варира за всяко 
SMS съобщение на роуминг, но не 
може да надхвърля 0,10 EUR. Без да се 
засягат разпоредбите на членове13 и 19, 
регулираната максимална цена на 
дребно за Евро-SMS тарифата остава 
0,10 EUR до 30 юни 2016 г.

2. Считано от 1 юли 2012 г., цената на 
дребно (без ДДС) по Евро-SMS 
тарифата, която местен доставчик може 
да изиска от свой клиент, използващ 
услугата роуминг, за регулирано SMS 
съобщение, изпратено от този клиент, се 
понижава на 0,09 EUR на 1 юли 
2012 г., на 0,07 EUR на 1 юли 2013 г. и 
на 0,06 EUR на 1 юли 2014 г. Без да се 
засягат разпоредбите на членове13 и 19, 
регулираната максимална цена на 
дребно за Евро-SMS тарифата остава 
0,06 EUR до 30 юни 2016 г.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 258
Niki Tzavela

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Считано от 1 юли 2012 г., цената на 2. Считано от 1 юли 2012 г., цената на 
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дребно (без ДДС) по Евро-SMS 
тарифата, която местен доставчик може 
да изиска от свой клиент, използващ 
услугата роуминг, за регулирано SMS 
съобщение при роуминг, изпратено от 
този клиент, може да варира за всяко 
SMS съобщение на роуминг, но не 
може да надхвърля 0,10 EUR. Без да се 
засягат разпоредбите на членове13 и 19, 
регулираната максимална цена на 
дребно за Евро-SMS тарифата остава 
0,10 EUR до 30 юни 2016 г.

дребно (без ДДС) по Евро-SMS 
тарифата, която местен доставчик може 
да изиска от свой клиент, използващ 
услугата роуминг, за регулирано SMS 
съобщение, изпратено от този клиент, се 
понижава на 0,09 EUR на 1 юли 
2012 г., на 0,07 EUR на 1 юли 2013 г. и 
на 0,06 EUR на 1 юли 2014 г. Без да се 
засягат разпоредбите на членове13 и 19, 
регулираната максимална цена на 
дребно за Евро-SMS тарифата остава 
0,06 EUR до 30 юни 2016 г.

Or. en

Изменение 259
Lambert van Nistelrooij

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 260
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Считано от 1 юли 2012г., цената на 
дребно (без ДДС) по Евро-SMS 
тарифата, която местен доставчик 
може да изиска от свой клиент, 
използващ услугата роуминг, за 
регулирано SMS съобщение при 
роуминг, изпратено от този клиент, 
може да варира за всяко SMS 
съобщение, но не може да надхвърля 
0,10 EUR. Без да се засягат 
разпоредбите на членове13 и 19, 
регулираната максимална цена на 
дребно за Евро-SMS тарифата остава 
0,10 EUR до 30 юни 2016 г.

заличава се

Or. en

Изменение 261
Robert Goebbels

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Считано от 1 юли 2012 г., цената на 
дребно (без ДДС) по Евро-SMS 
тарифата, която местен доставчик може 
да изиска от свой клиент, използващ 
услугата роуминг, за регулирано SMS 
съобщение при роуминг, изпратено от 
този клиент, може да варира за всяко 
SMS съобщение, но не може да 
надхвърля 0,10 EUR. Без да се засягат 
разпоредбите на членове13 и 19, 
регулираната максимална цена на 
дребно за Евро-SMS тарифата остава 
0,10 EUR до 30 юни 2016 г.

2. Считано от 1 юли 2012 г., цената на 
дребно (без ДДС) по Евро-SMS 
тарифата, която местен доставчик може 
да изиска от свой клиент, използващ 
услугата роуминг, за регулирано SMS 
съобщение при роуминг, изпратено от 
този клиент, може да варира за всяко 
SMS съобщение, но не може да 
надхвърля 0,07 EUR. Ценовият таван 
се намалява на 0,06 EUR на 1 юли 
2013 г. и на 0,05 EUR на 1 юли 2014 г. 
Без да се засягат разпоредбите на 
членове13 и 19, регулираната 
максимална цена на дребно за Евро-
SMS тарифата остава 0,05 EUR до 30 



PE478.645v01-00 38/100 AM\888051BG.doc

BG

юни 2016 г.

Or. en

Изменение 262
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

По отношение на таваните за SMS се предлага до 2014 г. да се гарантира граница от 
200 %, както се препоръчва от ОЕРЕС в неговия „Анализ на предложението на 
Европейската комисия за регламент относно роуминга“. В този документ ОЕРЕС в 
действителност „счита, че размерът на разликите, предложени от Комисията, 
между някои от съответните тавани за продажба на едро и дребно, може трудно да 
се обоснове. По-малките разлики (по-принцип при продажбата на дребно са не повече 
от 3 пъти продажбата на едро) следва да предоставят достатъчно възможност за 
ново навлизане и за развитие на конкуренцията при продажбата на дребно. Ако 
въпреки това конкуренцията не се развие достатъчно на практика и таваните 
трябва да бъдат запазени, дори намалените разлики, предложени от ОЕРЕС като 
достатъчни за навлизане на пазара, биха били неоправдано големи“. За постигането 
на тази цел:— таваните за продажба на едро следва да се запазят на нивото, 
предложено от Комисията, което е подходящо (поради това не е необходимо 
допълнително изменение),— таваните за продажба на дребно следва да се намалят 
допълнително след 2012 г. съгласно принципа за границата от 200 %, — целта е 
таванът за продажба на дребно през 2014 г. да съответства на предложението на 
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ОЕРЕС за 2014 г. Тези нива следва да се поддържат до юни 2017 г., за да може 
Комисията да разполага с достатъчно време за извършването на задълбочен преглед и 
ако е необходимо за изготвянето на подходящо предложение, както е посочено в член 
19.

Изменение 263
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. До 30 юни 2012 г. доставчиците 
определят критерии за изпълнение на 
предоставяните роуминг услуги за 
SMS съобщения, които 
публикуват. Критериите за 
изпълнение се включват във всички 
оферти и във фактурите за клиенти, 
ползващи роуминг. При никакви 
обстоятелства SMS съобщение, 
изпратено чрез роуминг, не може да се 
получава по-късно от 5 минути, след 
като е било изпратено. 
Доставчиците в страната на 
произход нямат право да таксуват 
клиентите за SMS съобщение, 
изпратено чрез роуминг, което е 
стигнало до получателя по-късно от 
пет минути, след като е било 
изпратено. 

Or. ro

Изменение 264
Pilar del Castillo Vera

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Местните доставчици прилагат Евро- 5. Местните доставчици прилагат Евро-
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SMS тарифа за всички нови клиенти, 
използващи услугата роуминг, които не 
са избрали изрично различна тарифа за 
SMS при роуминг или тарифен пакет за 
роуминг услуги, който включва 
различна тарифа за регулираните SMS 
съобщения при роуминг.

SMS тарифа за всички нови клиенти, 
използващи услугата роуминг, които не 
са избрали изрично оферта, която 
отговаря на условията на чл. 4(6a), 
или различна тарифа за SMS при 
роуминг или тарифен пакет за роуминг 
услуги, който включва различна тарифа 
за регулираните SMS съобщения при 
роуминг.

Or. en

Изменение 265
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 266
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer
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Предложение за регламент
Член 9 – параграф 6 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. Считано от 1 юли 2012 г. 
местните доставчици, опериращи в 
рамките на гранични региони,  
определят преходна тарифна зона за 
SMS услуги, при които клиентите 
плащат стандартна тарифа 
независимо от националността на 
наличната мрежа. Транзитните 
тарифи за SMS не надвишават 
местните. Тези зони трябва да са по 
10 километра  от двете страни на 
границите.

Or. en

Изменение 267
Matthias Groote

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. Местните доставчици могат да 
ограничават SMS съобщенията при 
роуминг само при изрично изискване 
от страна на клиент или когато е 
достигнат определен лимит на 
сметката. 

Or. de

Изменение 268
Robert Goebbels, Judith A. Merkies

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

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

1. Считано от 1 юли 2012 г., средната 
цена на едро, която операторът на 
посетена мрежа може да изиска от 
местния доставчик на клиент, 
използващ услугата роуминг, за 
предоставянето на регулирани услуги за 
роуминг на данни чрез въпросната 
посетена мрежа, не превишава 
защитното равнище от 0,25 EUR, 
0,15 EUR от 1 юли 2013 г.и 0,10 EUR от 
1 юли 2014 г. за мегабайт пренесени 
данни. Без да се засягат разпоредбите на 
член 13, максималната средна цена на 
едро за предоставянето на регулирани 
услуги за роуминг на данни остава 
0,10 EUR за мегабайт пренесени данни 
за срока на действие на настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 269
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

роуминг на данни остава 10 EUR за 
гигабайт пренесени данни за срока на 
действие на настоящия регламент.

Or. en

Изменение 270
Lambert van Nistelrooij

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Считано от 1 юли 2012 г., средната 
цена на едро, която операторът на 
посетена мрежа може да изиска от 
доставчика на роуминг услуги на 
клиент, използващ услугата роуминг, за 
предоставянето на регулирани услуги за 
роуминг на данни чрез въпросната 
посетена мрежа, не превишава 
защитното равнище от 0,05 EUR от 1 
юли 2012 г., 0,04 EUR от 1 юли 2013 г. и 
0,03 EUR от 1 юли 2014 г. за мегабайт 
пренесени данни. Без да се засягат 
разпоредбите на член 19, максималната 
средна цена на едро за предоставянето 
на регулирани услуги за роуминг на 
данни остава 0,03 EUR за мегабайт 
пренесени данни за срока на действие на 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 271
Ioannis A. Tsoukalas

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

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

1. Считано от 1 юли 2012 г., средната 
цена на едро, която операторът на 
посетена мрежа може да изиска от 
местния доставчик на клиент, 
използващ услугата роуминг, за 
предоставянето на регулирани услуги за 
роуминг на данни чрез въпросната 
посетена мрежа, не превишава 
защитното равнище от 50 EUR, 40 EUR
от 1 юли 2013 г. и 30 EUR от 1 юли 
2014 г. за гигабайт пренесени данни. 
Без да се засягат разпоредбите на 
член 13, максималната средна цена на 
едро за предоставянето на регулирани 
услуги за роуминг на данни остава 
30 EUR за гигабайт пренесени данни за 
срока на действие на настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 272
Niki Tzavela

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

Or. en

Изменение 273
Miloslav Ransdorf

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 274
Amalia Sartori, Lara Comi

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

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

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 275
Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Считано от 1 юли 2012 г., средната 
цена на едро, която операторът на 
посетена мрежа може да изиска от 
местния доставчик на клиент, 
използващ услугата роуминг, за 
предоставянето на регулирани услуги за 
роуминг на данни чрез въпросната 

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

посетена мрежа, не превишава 
защитното равнище от 0,20 EUR, 
0,10 EUR от 1 юли 2013 г.и 0,05 EUR от 
1 юли 2014 г. за мегабайт пренесени 
данни. Без да се засягат разпоредбите на 
член 13, максималната средна цена на 
едро за предоставянето на регулирани 
услуги за роуминг на данни остава 
0,05 EUR за мегабайт пренесени данни 
за срока на действие на настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 276
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Считано от 1 юли 2012 г., средната 
цена на едро, която операторът на 
посетена мрежа може да изиска от 
местния доставчик на клиент, 
използващ услугата роуминг, за 
предоставянето на регулирани услуги за 
роуминг на данни чрез въпросната 
посетена мрежа, не превишава 
защитното равнище от 0,23 EUR, 
0,17 EUR от 1 юли 2013 г., 0,10 EUR от 
1 юли 2014 г. и 0,08 EUR от 1 юли 2015 
г. за мегабайт пренесени данни. Без да 
се засягат разпоредбите на член 13, 
максималната средна цена на едро за 
предоставянето на регулирани услуги за 
роуминг на данни остава 0,08 EUR за 
мегабайт пренесени данни за срока на 
действие на настоящия регламент.

Or. en
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Изменение 277
Marita Ulvskog

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Считано от 1 юли 2012 г., средната 
цена на едро, която операторът на 
посетена мрежа може да изиска от 
местния доставчик на клиент, 
използващ услугата роуминг, за 
предоставянето на регулирани услуги за 
роуминг на данни чрез въпросната 
посетена мрежа, не превишава 
защитното равнище от 0,05 EUR, 
0,04 EUR от 1 юли 2013 г.и 0,03 EUR от 
1 януари 2014 г. за мегабайт пренесени 
данни. Максималната цена на едро 
остава 0,03 EUR за мегабайт, използван 
до 30 юни 2014 г., когато ценовото 
диференциране между вътрешни 
данни и роуминг данни вече няма да е 
възможно.

Or. en

Изменение 278
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Считано от 1 юли 2012 г., средната 
цена на едро, която операторът на 
посетена мрежа може да изиска от 
местния доставчик на клиент, 
използващ услугата роуминг, за 
предоставянето на регулирани услуги за 
роуминг на данни чрез въпросната 
посетена мрежа, не превишава 

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

защитното равнище от 200 EUR,
150 EUR от 1 юли 2013 г. и 100 EUR от 
1 юли 2014 г. за гигабайт пренесени 
данни. Без да се засягат разпоредбите на 
член 13, максималната средна цена на 
едро за предоставянето на регулирани 
услуги за роуминг на данни остава 
100 EUR за гигабайт пренесени данни 
за срока на действие на настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 279
Seán Kelly

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 280
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
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Kolarska-Bobińska

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 281
Paul Rübig

Предложение за регламент
Член 11 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 11а
Измерване на обема на данните по 

отношение на средната цена на едро 
Обемът на данните по отношение на 
средната цена на едро, който 
операторът на посетена мрежа 
може да изиска от местния 
доставчик на клиент, използващ 
услугата роуминг, за предоставянето 
на регулирани услуги за роуминг на 
данни чрез въпросната посетена 
мрежа, се измерва в терабайти.

Or. de
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Обосновка

Бързото техническо развитие в сферата на телекомуникациите налага преносът на 
обеми от данни на едро да се изчислява в терабайти. 

Изменение 282
Gunnar Hökmark

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Доставчиците на роуминг услуги
осигуряват достъп на всички свои 
клиенти, използващи услугата роуминг, 
по ясен и прозрачен начин, до 
Евротарифа за данни, както е 
предвидено в параграф 2. Тази 
Евротарифа за данни не се обвързва със 
специфичен абонамент или други 
фиксирани или периодични такси и 
може да се комбинира с всяка тарифа на 
дребно.

1. Доставчиците на роуминг не 
прилагат дискриминация чрез 
значително по-високи маржове и по-
високи цени за роуминг клиентите в 
сравнение с местните клиенти и
осигуряват достъп на всички свои 
клиенти, използващи услугата роуминг, 
по ясен и прозрачен начин, до 
Евротарифа за данни,  както е 
предвидено в параграф 2. Тази 
Евротарифа за данни не се обвързва със 
специфичен абонамент или други 
фиксирани или периодични такси и 
може да се комбинира с всяка тарифа на 
дребно.

Or. en

Изменение 283
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Francesco De Angelis, Kathleen Van Brempt

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Доставчиците на роуминг услуги
осигуряват достъп на всички свои 
клиенти, използващи услугата роуминг, 
по ясен и прозрачен начин, до 
Евротарифа за данни, както е 

1. Доставчиците на роуминг услуги
осигуряват достъп на всички свои 
клиенти, използващи услугата роуминг, 
по ясен и прозрачен начин, до 
Евротарифа за данни, както е 
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предвидено в параграф 2. Тази 
Евротарифа за данни не се обвързва със 
специфичен абонамент или други 
фиксирани или периодични такси и 
може да се комбинира с всяка тарифа на 
дребно.

предвидено в параграф 2. Тази 
Евротарифа за данни не се обвързва със 
специфичен абонамент или други 
фиксирани или периодични такси и 
може да се комбинира с всяка тарифа на 
дребно. Евротарифата за данни 
обхваща концепцията за неутрално 
интернет пространство по 
отношение на всяко използване на 
данни, по-специално достъп до 
интернет телефония (VOIP) и други 
подобни услуги.

Or. en

Изменение 284
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 285
Seán Kelly

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Считано от 1 юли 2012 г., цената на 
дребно (без ДДС) по Евротарифа за 
данни, която местен доставчик може да 
изиска от своите роуминг клиенти за 
предоставяне на регулиран роуминг на 
данни, не трябва да превишава 
0,15 EUR за мегабайт. Ценовият таван 
за потребени данни се понижава на 
0,12 EUR и 0,09 EUR за потребен 
мегабайт съответно от 1 юли 2013 г. и 
1 юли 2014 г. Без да се засягат 
разпоредбите на членове 13 и 19, 
регулираната максимална цена на 
дребно остава 0,09 EUR за потребен 
мегабайт до 30 юни 2016 г.

Or. en

Изменение 286
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Считано от 1 юли 2012 г., цената на 
дребно (без ДДС) по Евротарифа за 
данни, която местен доставчик може да 
изиска от своите роуминг клиенти за 
предоставяне на регулиран роуминг на 
данни, не трябва да превишава 500 EUR
за гигабайт. Ценовият таван за 
потребени данни се понижава на 
300 EUR и 200 EUR за потребен 
гигабайт съответно от 1 юли 2013 г. и 
1 юли 2014 г. Без да се засягат 
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разпоредбите на членове 13 и 19, 
регулираната максимална цена на 
дребно остава 0,50 EUR за потребен 
мегабайт до 30 юни 2016 г.

разпоредбите на членове 13 и 19, 
регулираната максимална цена на 
дребно остава 200 EUR, за потребен 
гигабайт за срока на действие на 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 287
Marita Ulvskog

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Считано от 1 юли 2012 г., цената на 
дребно (без ДДС) по Евротарифа за 
данни, която местен доставчик може да 
изиска от своите роуминг клиенти за 
предоставяне на регулиран роуминг на 
данни, не трябва да превишава 
0,15 EUR за мегабайт. Ценовият таван 
за потребени данни се понижава на 
0,12 EUR и 0,09 EUR за потребен 
мегабайт съответно от 1 юли 2013 г. и 
1 януари 2014 г. Регулираната 
максимална цена на дребно остава 0,09 
EUR за потребен мегабайт до 30 юни 
2014 г., когато ценовото 
диференциране между вътрешни 
данни и роуминг данни вече няма да е 
възможно.

Or. en

Изменение 288
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

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

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

2. Считано от 1 юли 2012 г., цената на 
дребно (без ДДС) по Евротарифа за 
данни, която местен доставчик може да 
изиска от своите роуминг клиенти за 
предоставяне на регулиран роуминг на 
данни, не трябва да превишава 
0,70 EUR за мегабайт. Ценовият таван 
за потребени данни се понижава на 
0,50 EUR и 0,30 EUR за потребен 
мегабайт съответно от 1 юли 2013 г. и 
1 юли 2014 г. и на 0,25 EUR от 1 юли 
2015 г. Без да се засягат разпоредбите на 
членове 13 и 19, регулираната 
максимална цена на дребно остава 
0,25 EUR за потребен мегабайт до 
30 юни 2016 г.

Or. en

Изменение 289
Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 290
Giles Chichester

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Считано от 1 юли 2012 г., цената на 
дребно (без ДДС) по Евротарифа за 
данни, която местен доставчик може да 
изиска от своите роуминг клиенти за 
предоставяне на регулиран роуминг на 
данни, не трябва да превишава 
0,75 EUR за мегабайт. Ценовият таван 
за потребени данни се понижава на 
0,50 EUR и 0,25 EUR за потребен 
мегабайт съответно от 1 юли 2013 г. и 
1 юли 2014 г. Без да се засягат 
разпоредбите на членове 13 и 19, 
регулираната максимална цена на 
дребно остава 0,25 EUR за потребен 
мегабайт до 30 юни 2016 г.

Or. en

Изменение 291
Amalia Sartori, Lara Comi

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Считано от 1 юли 2012 г., цената на 
дребно (без ДДС) по Евротарифа за 
данни, която местен доставчик може да 
изиска от своите роуминг клиенти за 
предоставяне на регулиран роуминг на 
данни, не трябва да превишава 
0,90 EUR за мегабайт. Ценовият таван 
за потребени данни се понижава на 

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

0,50 EUR и 0,30 EUR за потребен 
мегабайт съответно от 1 юли 2013 г. и 
1 юли 2014 г. Без да се засягат 
разпоредбите на членове 13 и 19, 
регулираната максимална цена на 
дребно остава 0,30 EUR за потребен 
мегабайт до 30 юни 2016 г.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 292
Niki Tzavela

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 293
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Считано от 1 юли 2012 г., цената на 
дребно (без ДДС) по Евротарифа за 
данни, която местен доставчик може да 
изиска от своите роуминг клиенти за 
предоставяне на регулиран роуминг на 
данни, не трябва да превишава 100 EUR 
за гигабайт. Ценовият таван за 
потребени данни се понижава на 
60 EUR и 30 EUR за потребен гигабайт
съответно от 1 юли 2013 г. и 1 юли 
2014 г. Без да се засягат разпоредбите на 
членове 13 и 19, регулираната 
максимална цена на дребно остава 
30 EUR за потребен гигабайт до 
30 юни 2016 г.

Or. en

Изменение 294
Lambert van Nistelrooij

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Считано от 1 юли 2012 г., цената на 
дребно (без ДДС) по Евротарифа за 
данни, която местен доставчик може да 
изиска от своите роуминг клиенти за 
предоставяне на регулиран роуминг на 
данни, не трябва да превишава 
0,25 EUR за мегабайт. Ценовият таван 
за потребени данни се понижава на 
0,15 EUR и 0,10 EUR за потребен 
мегабайт съответно от 1 юли 2013 г. и 
1 юли 2014 г. Без да се засягат 
разпоредбите на член 19, регулираната 
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регулираната максимална цена на 
дребно остава 0,50 EUR за потребен 
мегабайт до 30 юни 2016 г.

максимална цена на дребно остава 
0,10 EUR за потребен мегабайт до 
30 юни 2016 г.

Or. en

Изменение 295
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 296
Robert Goebbels, Kathleen Van Brempt

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

изиска от своите роуминг клиенти за 
предоставяне на регулиран роуминг на 
данни, не трябва да превишава 
0,50 EUR за мегабайт. Ценовият таван 
за потребени данни се понижава на 
0,30 EUR и 0,20 EUR за потребен 
мегабайт съответно от 1 юли 2013 г. и 
1 юли 2014 г. Без да се засягат 
разпоредбите на членове 13 и 19, 
регулираната максимална цена на 
дребно остава 0,20 EUR за потребен 
мегабайт до 30 юни 2016 г. Местните 
доставчици нямат право да 
начисляват допълнителни суми на 
клиенти, използващи услугата 
роуминг, за това, че са използвали 
приложения или услуги,  например 
интернет телефония (VOIP).

Or. en

Изменение 297
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Обосновка

Предлага се след 2014 г. да се гарантира граница от 200 %, както се препоръчва от 
ОЕРЕС в неговия „Анализ на предложението на Европейската комисия за Регламент 
относно роуминга“. В този документ той в действителност „счита, че размерът на 
разликите, предложени от Комисията, между някои от съответните тавани за 
продажба на едро и дребно, може трудно да се обоснове. По-малките разлики (по-
принцип при продажбата на дребно са не повече от 3 пъти продажбата на едро) 
следва да предоставят достатъчно възможност за ново навлизане и за развитие на 
конкуренцията при продажбата на дребно. Ако въпреки това конкуренцията не се 
развие достатъчно на практика и таваните трябва да бъдат запазени, дори 
намалените разлики, предложени от ОЕРЕС като достатъчни за навлизане на пазара, 
биха били неоправдано големи“. За постигането на тази цел:— таваните за продажба 
на едро следва да се намалят съгласно принципа за границата от 200 %, целта е 
таванът за продажба на дребно през 2014 г. да съответства на предложението на 
ОЕРЕС за 2014 г. Тези нива следва да се поддържат до юни 2017 г., за да може 
Комисията да разполага с достатъчно време за извършването на задълбочен преглед и 
ако е необходимо за изготвянето на подходящо предложение както е посочено в член 
19.

Изменение 298
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Считано от 1 юли 2012 г., цената на 
дребно (без ДДС) по Евротарифа за 
данни, която местен доставчик може да 
изиска от своите роуминг клиенти за 
предоставяне на регулиран роуминг на 
данни, не трябва да превишава 
0,45 EUR за мегабайт. Ценовият таван 
за потребени данни се понижава на 
0,35 EUR и 0,25 EUR за потребен 
мегабайт съответно от 1 юли 2013 г. и 
1 юли 2014 г.

Or. ro
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Изменение 299
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всеки местен доставчик таксува своите 
роуминг клиенти за предоставяне на 
регулирана услуга за роуминг на данни, 
за която се прилага Евротарифа за 
данни, изчислено на основата на
килобайт пренесени данни.

Всеки местен доставчик таксува своите 
роуминг клиенти за предоставяне на 
регулирана услуга за роуминг на данни, 
за която се прилага Евротарифа за 
данни, изчислено на основата на
мегабайт пренесени данни.

Or. ro

Изменение 300
Pilar del Castillo Vera

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. От 1 юли 2012 г. местните доставчици 
на роуминг услуги прилагат Евротарифа 
за данни за всички нови клиенти, 
използващи услугата роуминг, които не 
са избрали изрично различна тарифа за 
роуминг на данни или тарифен пакет за 
роуминг услуги, който включва 
различна тарифа за регулирани услуги 
за роуминг на данни.

4. От 1 юли 2012 г. местните доставчици 
на роуминг услуги прилагат Евротарифа 
за данни за всички нови клиенти, 
използващи услугата роуминг, които не 
са избрали изрично оферта, която 
отговаря на условията на член 4, 
параграф 6, буква a), или различна 
тарифа за роуминг на данни или 
тарифен пакет за роуминг услуги, който 
включва различна тарифа за регулирани 
услуги за роуминг на данни.

Or. en

Изменение 301
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 302
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 6 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. Считано от 1 юли 2012 г. 
местните доставчици, опериращи в 
граничен регион, създават преходна 
тарифна зона за услуги за пренос на 
данни, където потребителите 
заплащат стандартна цена, 
независимо от националността на 
наличната мрежа. Преходните 
тарифи за пренос на данни не трябва 
да надвишават националните 
равнища на цените. Тези зони трябва 
да обхващат по 10 километра от 
двете страни на границите.
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Or. en

Изменение 303
Paul Rübig

Предложение за регламент
Член 12 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 12a
Измерване на обема на данните  по 

отношение на средната цена на 
дребно

Обемът на данните по отношение на 
средната цена на дребно съгласно 
Евротарифата, която местният 
доставчик може да изиска от своя 
клиент, използващ услугата роуминг, 
за предоставянето на регулирани 
услуги за роуминг на данни, трябва да 
бъде измерван в гигабайти.

Or. de

Обосновка

Бързото техническо развитие в сферата на телекомуникациите налага преносът на 
обеми от данни на дребно да бъде измерван в гигабайти.

Изменение 304
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Предложение за регламент
Член 12 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 12a
Единна тарифа
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Считано от 1 юли 2015 г. в 
допълнение към съществуващите им 
тарифи операторите, които 
предлагат както национални, така и 
роуминг комуникации, трябва да 
установят единна роуминг тарифа за 
телефонни разговори, SMS съобщения 
и използване на данни на едни и същи 
цени, независимо дали клиентът 
осъществява или не роуминг и да 
предоставят публично на всички свои 
клиенти информация за това.
Единната тарифа не трябва да 
надвишава ценовите ограничения, 
установени в член 7, параграф 2, член 
9, параграф 2 и член 12, параграф 2.

Or. en

Изменение 305
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Предложение за регламент
Член 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 13 заличава се
Условия за предложение за 

неприлагане на максимални цени на 
едро и на дребно

1. С цел да се оцени конкурентното 
развитие на пазарите на роуминг 
услуги ОЕРЕС редовно събира данни за 
развитието на цените на едро и на 
дребно на роуминг услуги за гласови 
повиквания, SMS и данни. Тези данни 
се съобщават на Комисията поне два 
пъти годишно. Комисията ги прави 
публично достояние.
2. Ако след 30 юни 2018 г. средната 
цена на едро за една от роуминг 
услугите (за гласови повиквания, SMS 
или данни) за небалансиран трафик 
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между оператори, които не 
принадлежат към една и съща група, 
спадне до 75 % или по-малко от 
максималните цени на едро, 
предвидени в член 6, параграф 2, 
член 8, параграф 1 и член 11, 
параграф 1, максималните цени на 
едро за съответната роуминг услуга 
няма повече да бъдат прилагани. 
Комисията редовно проверява, въз 
основа на събраните от ОЕРЕС 
пазарни данни, дали това условие е 
изпълнено и, ако това е така, 
незабавно публикува в серия C на 
Официален вестник на Европейския 
съюз данните, доказващи, че 
максималните цени на едро не се 
прилагат повече за съответната 
роуминг услуга.
3. Ако вследствие на прилагането на 
отделната продажба на роуминг 
услуги, посочена в член 5, преди 1 юли 
2016 г. средната цена на дребно на 
равнището на Съюза спадне до 75 % 
или по-малко от максималните цени 
на дребно, предвидени в член 7, 
параграф 2, член 9, параграф 2 и 
член 12, параграф 2, максималните 
цени на дребно за съответната 
роуминг услуга няма повече да бъдат 
прилагани. Комисията редовно 
проверява, въз основа на събраните от 
ОЕРЕС пазарни данни, дали това 
условие е изпълнено и, ако това е 
така, незабавно публикува в серия C 
на Официален вестник на 
Европейския съюз данните, 
доказващи, че максималните цени на 
дребно не се прилагат повече за 
съответната роуминг услуга.
4. Прилагането на съответните 
максимални цени се прекратява, 
считано от първия ден на месеца след 
публикуването на данните, 
доказващи, че условията съответно 
на параграфи 2 или 3 са изпълнени.
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Изменение 306
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 307
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 308
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако след 30 юни 2018 г. средната 
цена на едро за една от роуминг 
услугите (за гласови повиквания, SMS 
или данни) за небалансиран трафик 
между оператори, които не 
принадлежат към една и съща група, 
спадне до 75 % или по-малко от 
максималните цени на едро, 
предвидени в член 6, параграф 2, 
член 8, параграф 1 и член 11, 
параграф 1, максималните цени на 
едро за съответната роуминг услуга 
няма повече да бъдат прилагани. 
Комисията редовно проверява, въз 

заличава се
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основа на събраните от ОЕРЕС 
пазарни данни, дали това условие е 
изпълнено и, ако това е така, 
незабавно публикува в серия C на 
Официален вестник на Европейския 
съюз данните, доказващи, че 
максималните цени на едро не се 
прилагат повече за съответната 
роуминг услуга.

Or. ro

Изменение 309
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 310
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Максималните цени на дребно, 
предвидени в член 7, параграф 2, член 9, 
параграф 2 и член 12, параграф 2 не се 
прилагат повече, след създаването на 
истински единен пазар в мобилните 
комуникации с една единна тарифа, 
забраняващ дискриминационното 
ценообразуване между местните 
комуникации и тези в ЕС. След като 
това условие бъде изпълнено, 
Комисията незабавно публикува в
серия С на Официален вестник на 
Европейския съюз, че максималните 
цени на дребно не се прилагат повече за 
съответната услуга.

Or. en

Изменение 311
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Ако вследствие на прилагането на 
отделната продажба на роуминг 
услуги, посочена в член 5, преди 1 юли 
2016 г. средната цена на дребно на 
равнището на Съюза спадне до 75 % 
или по-малко от максималните цени 

заличава се
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на дребно, предвидени в член 7, 
параграф 2, член 9, параграф 2 и 
член 12, параграф 2, максималните 
цени на дребно за съответната 
роуминг услуга няма повече да бъдат 
прилагани. Комисията редовно 
проверява, въз основа на събраните от 
ОЕРЕС пазарни данни, дали това 
условие е изпълнено и, ако това е 
така, незабавно публикува в серия C 
на Официален вестник на 
Европейския съюз данните, 
доказващи, че максималните цени на 
дребно не се прилагат повече за 
съответната роуминг услуга.

Or. ro

Изменение 312
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Прилагането на съответните 
максимални цени се прекратява, 
считано от първия ден на месеца след 
публикуването на данните, 
доказващи, че условията съответно 
на параграфи 2 или 3 са изпълнени.

4. Съответните максимални цени следва 
да бъдат премахнати само, когато е 
сигурно, че пазарните сили са 
достатъчни да ограничават цените 
до размерът, считан за подходящ от 
законодателите, в целия ЕС, както и 
за масовия пазар на пътуващите и за 
често използващите роуминг.

Or. en

Изменение 313
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Предложение за регламент
Член 14 – заглавие
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Прозрачност на цените на дребно за 
регулирани повиквания и SMS 
съобщения при роуминг

Прозрачност на цените на дребно за 
повиквания и SMS съобщения при 
роуминг

Or. en

Изменение 314
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 315
Teresa Riera Madurell
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Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 316
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 317
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 318
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) изпращане на регулирани SMS 
съобщения при роуминг по време на 

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

Or. en

Изменение 319
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 320
Teresa Riera Madurell

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В допълнение към параграф 1, 
клиентите имат право да поискат и да 
получат безплатно, където и да се 
намират в рамките на Съюза, по-
подробна персонализирана информация 
относно цените за роуминг, които се 

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

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

Or. en

Изменение 321
Ioan Enciu

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 322
Sabine Verheyen, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Местните доставчици предоставят 
на всички потребители пълна 
информация как да избягват 
непреднамерени цени за роуминг.

Or. en

Изменение 323
Ioan Enciu

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Местните доставчици предприемат 
необходимите мерки за обезпечаване 
на осведомеността на всички свои 
клиенти, използващи услугата роуминг, 
за наличието на Евротарифата, Евро-
SMS тарифата и Евротарифата за данни. 
По-специално, по ясен и безпристрастен 
начин те разпространяват информация 
до всички клиенти, използващи услугата 
роуминг, относно условията на 
Евротарифата и на Евро-SMS тарифата, 
а до 30 юни 2012 г. и относно условията 
на Евротарифата за пренос на данни 
съгласно член12. След това в разумни 
интервали от време те изпращат 
напомнящо съобщение до всички 
клиенти, които са избрали друга тарифа.

Местните доставчици активно 
информират всички техни клиенти, 
използващи услугата роуминг, относно
наличието на Евротарифата, Евро-SMS 
тарифата и Евротарифата за пренос на 
данни. По-специално, по ясен и 
безпристрастен начин те 
разпространяват информация до всички 
клиенти, използващи услугата роуминг, 
относно условията на Евротарифата и на 
Евро-SMS тарифата, а до 30 юни 2012 г. 
и относно условията на Евротарифата за 
пренос на данни съгласно член12. След 
това в разумни интервали от време те 
изпращат напомнящо съобщение до 
всички клиенти, които са избрали друга 
тарифа.

Or. en
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Изменение 324
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Francesco De Angelis, Kathleen Van Brempt

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Всеки местен доставчик 
предоставя на всички свои клиенти 
възможността да избират 
съзнателно и безплатно услуга, чрез 
която се предоставя информация 
относно извършеното потребление 
във валутата, в която клиентът 
получава сметките си за роуминг 
услугите за регулирани гласови 
повиквания и за SMS в държави извън 
ЕС, като тази информация 
гарантира, че без изричното съгласие 
от страна на клиента извършеното 
потребление на услуги за роуминг за 
определен период на използване не 
превишава конкретна финансова 
граница.
За тази цел местните доставчици 
осигуряват една или повече 
максимални финансови граници за 
определен период на използване, при 
условие че клиентът е предварително 
информиран за съответните граници. 
Една от тези граници (финансовата 
граница по подразбиране) се 
доближава до, но не надхвърля сумата 
от 50 EUR за дължими такси за 
период на фактуриране от един месец 
(без ДДС). Освен това местният 
доставчик може да предложи на 
своите клиенти други граници с 
различни по-високи или по-ниски 
максимални месечни финансови 
граници.
Горната граница по подразбиране във 
втората и третата алинея е 
приложима за всички клиенти, които 
не са избрали друга граница. За 
клиенти, които нямата навършени 18 
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години, горната граница е близка до20 
EUR, но без да надвишава тази сума, 
за дължими такси за едномесечен 
период на фактуриране (без ДДС).
Всеки местен доставчик също така 
осигурява изпращането на подходящо 
известие до мобилния телефон или до 
друго устройство на клиента, 
използващ услугата роуминг, 
например чрез SMS съобщение, когато 
комбинираните услуги за роуминг на 
SMS и гласови повиквания достигнат 
50 % и 80 % от договорената 
финансова граница. Клиенти, които 
са на поне 18 навършени години, имат 
правото да изискат от своите 
оператори да преустановят 
изпращането на такива известия, 
както и правото по всяко време и 
безплатно да изискат от местния 
доставчик да предостави услугата 
отново.
Когато има вероятност тази 
финансова граница да бъде превишена, 
се изпраща известие до мобилния 
телефон или друго устройство на 
клиента, използващ услугата роуминг. 
В известието се указва процедурата, 
която трябва да се следва, ако 
клиентът желае удължаване на 
предоставянето на тези услуги, и 
разходът, свързан с всяка 
допълнително използвана единица 
данни. Ако клиентът не отговори, 
както е приканен в полученото 
известие, местният доставчик 
незабавно спира предоставянето и 
таксуването на услугите за роуминг 
на SMS и гласови повиквания на 
клиента, използващ услугата роуминг, 
освен ако или докато клиентът, 
използващ услугата роуминг, поиска 
удължаване или подновяване на 
предоставянето на тези услуги.
Винаги, когато клиент поиска да бъде 
включен или да се откаже от 
определена „финансова граница“, 
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промяната трябва да се извърши 
безплатно в срок от един работен ден 
от получаване на искането, и това не 
следва да се обвързва с условия или 
ограничения, които засягат други 
елементи от абонамента.

Or. en

Обосновка

При роуминг извън ЕС трябва също да се прилагат разпоредби относно „шок от 
сметката“ за роуминг на SMS и гласови повиквания.

Изменение 325
Matthias Groote

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Местните доставчици 
предоставят на своите клиенти 
безплатната възможност да 
извикват обема на използваните 
повиквания и SMS съобщения при 
роуминг както като брой, така и 
като цени. Тази информация трябва 
да бъде най-малко ежедневно 
актуализирана. 

Or. de

Изменение 326
Paul Rübig

Предложение за регламент
Член 14 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 14a
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След изпращането на SMS в обсега на 
друга държава-членка, в случай на 
несполучлив обмен, доставчикът 
трябва незабавно да информира 
клиента чрез SMS.

Or. de

Обосновка

С цел осигуряването на пълна трансгранична комуникация е необходимо да се 
гарантира обменът на SMS.

Изменение 327
Giles Chichester

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Обосновка

Клиенти с предплатени карти с условие за автоматично увеличаване на кредитния 
лимит трябва да са защитени от „шок от сметката“ и ние считаме, че 
първоначално предложения текст може неволно да изключва такива клиенти от 
обхвата на защитените. Знаем също така, че на някои клиенти с предплатени карти 
може да не им е позволен роуминг на данни, съгласно настоящите задължения.

Изменение 328
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 329
Sabine Verheyen, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Hans-Peter Mayer

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

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

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

Or. en

Изменение 330
Ioan Enciu

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 331
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 332
Teresa Riera Madurell

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

случаите, когато клиентът е уведомил 
своя местен доставчик, че не желае тази 
информация.

Or. en

Изменение 333
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 334
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Местният доставчик информира 
клиента, използващ услугата роуминг, с 
автоматично съобщение за това, че е 
обслужван чрез роуминг, и му 

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

предоставя основна персонализирана 
тарифна информация относно 
приложимите цени при предоставянето 
на услуги за роуминг на данни за 
конкретния роуминг клиент в 
конкретната държава-членка, с 
изключение на случаите, когато 
клиентът, който е на поне 18 
навършени години, е уведомил своя 
местен доставчик, че не желае тази 
информация.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 335
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 336
Teresa Riera Madurell

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 337
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 338
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 339
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 340
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

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

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

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 341
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3 – алинея 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

поне на 18 навършени години, имат 
правото да изискат от своите оператори 
да преустановят изпращането на такива 
известия, както и правото по всяко 
време и безплатно да изискат от местния 
доставчик да предостави услугата 
отново.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 342
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Francesco De Angelis, Kathleen Van Brempt

Предложение за регламент
Член 15 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 15a
Сравняване на цените

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

Or. en
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Обосновка

В момента не е възможно да се сравняват лесно различните тарифи за мобилните 
телефони, предлагани от отделните оператори, поради сложните им формати и 
пакети. Това трябва да бъде проучено от Комисията. За да се избегне скриването на 
цени, трябва също така да бъде ясно, че цялата информация за цената, която 
клиентът получава, е с включен ДДС.

Изменение 343
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки определят правилата 
за приложимите санкции при 
нарушаване на настоящия регламент и 
вземат всички необходими мерки, за да 
гарантират тяхното прилагане. 
Предвидените санкции трябва да бъдат 
ефективни, съразмерни на нарушението 
и възпиращи. Държавите-членки 
нотифицират тези разпоредби на 
Комисията не по-късно от 30 март 2012 
г. и нотифицират незабавно всички 
последващи изменения, които ги 
засягат.

Държавите-членки определят правилата 
за приложимите санкции при 
нарушаване на настоящия регламент и 
вземат всички необходими мерки, за да 
гарантират тяхното прилагане. 
Предвидените санкции трябва да бъдат 
ефективни, съразмерни на нарушението 
и възпиращи. Те включват 
задължението за компенсиране на 
абонатите, когато доставчиците 
забавят или възпрепятстват 
преминаването към алтернативен 
доставчик на роуминг. Държавите-
членки нотифицират тези разпоредби на 
Комисията не по-късно от 30 март 2012 
г. и нотифицират незабавно всички 
последващи изменения, които ги 
засягат.

Or. en

Изменение 344
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1 – въвеждащ текст
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 345
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1 – въвеждащ текст

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 346
Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1 – въвеждащ текст

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 347
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Това, което има най-голямо значение, е разликата в цените между националните и 
роуминг тарифите.
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Изменение 348
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 349
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en
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Изменение 350
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 351
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

– степента, до която потребителите са се 
възползвали от намаленията на 
разходите на услугите за мобилни 
комуникации, и разнообразието от 
тарифи и продукти;

Or. en

Изменение 352
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt
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Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1 – тире 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 353
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1 – тире 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 354
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1 – тире 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

решения, предвидени в член 3 и член 4, 
са дали резултати за развитие на 
конкуренцията на пазара на роуминг 
услуги за постигане на една единна 
тарифа.

Or. en

Изменение 355
Pilar del Castillo Vera

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1 – тире 5 a) (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Прилагането на структурното 
решение от операторите.

Or. en

Изменение 356
Pilar del Castillo Vera

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1 – тире 5 б) (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– До каква степен клаузата, 
установена в член 4, параграф 6, буква 
а) е допринесла за постигането на 
целите, определени в настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 357
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако докладът покаже, че 
предвидените в настоящия регламент 
структурни мерки не са достатъчни, 
за да се насърчи конкуренцията на 
пазарите за роуминг в полза на 
европейските потребители, 
Комисията отправя подходящите 
предложения към Европейския 
парламент и към Съвета за справяне 
със ситуацията. Комисията 
конкретно разглежда дали е 
необходимо да се изменят 
структурните мерки или да се 
удължи срокът на действие на някоя 
от максималните цени на дребно, 
предвидени в член 7, член 9 и член 12.

заличава се

Or. en

Изменение 358
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако докладът покаже, че 
предвидените в настоящия регламент 
структурни мерки не са достатъчни да 
се насърчи конкуренцията на пазара на 
роуминг услугите в полза на 
европейските потребители, Комисията 
отправя подходящите предложения 
към Европейския парламент и към 
Съвета за справяне със ситуацията.
Комисията конкретно разглежда 
дали е необходимо да се изменят 
структурните мерки или да се 
удължи срокът на действие на някоя 
от максималните цени на дребно, 
предвидени в член 7, член 9 и член 12.

2. Ако докладът покаже, че
предвидените в настоящия регламент 
структурни мерки не са достатъчни да 
се насърчи конкуренцията на пазара на 
роуминг услугите в полза на 
европейските потребители за 
постигане на една единна тарифа, 
Комисията отправя предложения към
Европейския парламент и към Съвета за 
извършване на технически и 
структурни промени, необходими за 
истински единен пазар в мобилните 
комуникации, който да постигне една 
единна тарифа, забраняващ 
дискриминационното ценообразуване 
между местните комуникации и тези 
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в ЕС.

Or. en

Изменение 359
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изтича на 30 юни 1 2022 г. Комисията оценява регламента до 30 
юни 2020 г. най-късно, в светлината 
на придобития опит и постигнатия 
напредък при изпълнението, като 
направи необходимите предложения.

Or. ro


