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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив.  Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език). Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.

Антетката на всяко изменение към съществуващ  акт, който проектът на 
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста се обозначават по следния начин: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета 
относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза 
(преработка)
(COM(2011)0402 – C7-0190/2011 – 2011/0187(COD))

(Обикновена законодателна процедура – преработка)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2011)0402),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането 
на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0190/2011),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 
(...)1,

– като взе предвид становището на Комитета на регионите от (...)2,

– като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г.
относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни 
актове3,

– като взе предвид писмото от 25 ноември 2011 г. на комисията по правни въпроси до 
комисията по промишленост, изследвания и енергетика съгласно член 87, параграф 
3 от своя правилник,

– като взе предвид членове 87 и 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика 
и становището на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите 
(A7-0000/2011),

A. като има предвид, че съгласно становището на консултативната работна група на 
правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията въпросното 
предложение не съдържа никакви изменения по същество освен тези, които са 
идентифицирани като такива в предложението, и че по отношение кодификацията 
на непроменените разпоредби на предишните актове с въпросните изменения 
предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите актове, 
без промяна по същество,

                                               
1 ОВ C 0, 0.0.0000, стр. 0 /Все още непубликувано в Официален вестник.
2 ОВ C 0, 0.0.0000, стр. 0 /Все още непубликувано в Официален вестник.
3 ОВ C 77, от 28.3.2002 г., стр. 1.
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1. приема изложената по-долу позиция на първо четене, като взема предвид 
препоръките на консултативната работна група на правните служби на Европейския 
парламент, Съвета и Комисията;

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

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

За да бъдат постигнати последователност и правна сигурност, следва да бъде 
посочено ясно, че разпоредбите на Директивата за достъп, включително тези 
относно недискриминация и оперативна съвместимост, се прилагат също за 
техническите въпроси на достъпа според настоящия регламент.

Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(20) Задължението за достъп за роуминг 
на едро следва, в съответствие със 
съответните разпоредби на 
Директивата за достъп, да обхваща 
достъпа до всички елементи и 
съоръжения, необходими за осигуряване 
на роуминг услуги, като например 
следните елементи: достъп до 
мрежовите елементи и свързаните с тях 
съоръжения; достъп до съответните 
софтуерни системи, включително 
системите за поддръжка на 
експлоатацията; достъп до 
информационни системи или бази данни 
за заявки за предварителна поръчка, 
доставка, поръчка, поддръжка и ремонт, 
и таксуване; достъп до системи за 
превод на номера или системи със 
сходна функционалност; достъп до 
мобилни мрежи и достъп до виртуални 
мрежови услуги.

Or. en

Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 22
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(22) Потребителите следва да имат 
правото, по начин, съобразен с 
интересите на потребителите, да 
купуват роуминг услуги отделно от своя 
национален пакет от мобилни услуги. 
Понастоящем съществуват няколко 
начина, по които би могъл да бъде 
технически осъществен механизъм за 
отделна продажба на роуминг услуги, 
включително карти от типа „двойна 
IMSI” (dual IMSI, т.е. две 
международни идентификации на 
мобилния абонат (IMSI) върху една и 
съща SIM карта), „единична IMSI” 
(single IMSI, т.е. споделянето на една 
международна идентификация на 
мобилния абонат между местния
доставчик и доставчика на роуминг 
услуги) и комбинация от двойна или 
единична международна 
идентификация на мобилния абонат 
(IMSI), като абонатът има право да 
премине към доставчик в 
посещаваната от него държава (local 
break out, т.е. маршрутизация на 
данните чрез местната мрежа).  
Въпреки че настоящият регламент 
не следва да определя каквото и да 
било техническо решение за 
постигане на целта за осъществяване 
на отделна продажба на роуминг 
услуги, но вместо това следва да 
проправи пътя за най-ефективното и
ефикасно решение, включително 
комбинирани решения, които следва 
да бъдат разработени от ОЕРЕС в 
тясно сътрудничество с Комисията, 
следва да бъдат определени 
съществените изисквания по 
отношение на техническите 
характеристики, с които следва да 
разполага всеки механизъм за отделна 
продажба на роуминг услуги. Тези 
съществени изисквания следва да 
включват въвеждането на 
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възможността, координирано в целия 
Съюз, потребителите да избират бързо и 
лесно различен доставчик на роуминг 
услуги без да си сменят номера и по 
начин, който осигурява оперативна 
съвместимост на услугите, като роуминг 
услугите се предоставят навсякъде в 
Съюза и са с едно и също ниво на 
качество. В допълнение към това, 
ползването на роуминг услуги извън 
Съюза или от граждани на трети 
държави в Съюза не следва да бъде 
възпрепятствано. От съществените 
изисквания следва, че всяко 
техническо решение следва да 
гарантира оперативната 
съвместимост на услугите.

Or. en

Обосновка

Регламентът следва да определя съществените критерии, които следва да изпълнява 
всеки механизъм за отделна продажба на роуминг услуги, но не следва да предписва 
никакъв конкретен технологичен метод.

Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 65

Текст, предложен от Комисията Изменение

(65) С цел да се гарантира, че 
регулаторните задължения по цените на 
едро и дребно за гласови и SMS 
роуминг услуги и услуги за роуминг на 
данни няма да се запазят по-дълго от 
необходимото след пълното въвеждане 
на структурните решения и 
достатъчното развитие на 
конкуренцията на пазара за роуминг, 
следва да се определят условия, при 
които да се прекрати прилагането на 
максималните цени на едро и на 
дребно още преди предвидените 
крайни срокове. Тези условия следва да 
се основават на значителна разлика 

(65) С цел да се гарантира, че 
регулаторните задължения по цените на 
едро и дребно за гласови и SMS 
роуминг услуги и услуги за роуминг на 
данни няма да се запазят по-дълго от 
необходимото след пълното въвеждане 
на структурните решения и 
достатъчното развитие на 
конкуренцията на пазара за роуминг, 
следва да се определят условия, през 
2016 г. Комисията извършва преглед 
на функционирането на настоящия 
регламент и решава дали целите на 
настоящия регламент са 
постигнати.
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между горните граници на цените и 
действителните им равнища. Счита 
се, че значителна разлика ще бъде 
постигната, ако средно за Съюза 
цените представляват 75 % от 
горните граници. За горните граници 
на цените на едро критерият за 75 % 
трябва да се основава на небалансиран 
трафик между оператори, които не 
принадлежат към същата група. С 
цел да се ограничат нарушенията на 
конкуренцията между държавите-
членки, критерият за 75 % за горните 
граници на цените на дребно трябва 
да се изчислява, като на равнище на 
ЕС се осреднят националните средни 
стойности за всяка роуминг услуга 
поотделно (гласова, SMS или данни).

Or. en

Обосновка

Максималните цени на едро и на дребно следва да бъдат премахнати единствено след 
появата на ефективна конкуренция. Поради тази причина това решение следва да 
бъде взето по време на прегледа, който следва да бъде извършен през 2016 г., за да 
бъде дадено достатъчно време за развитие на конкуренцията, основана върху 
структурните мерки.

Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 66 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(66a) Съществуват значителни 
различия между регулираните 
тарифи за роуминг услуги в рамките 
на Съюза и тарифите за роуминг, с 
които се сблъскват потребителите, 
когато пътуват извън Съюза, като в 
сравнение с тарифите в Съюза тези 
тарифи продължават за бъдат 
високи. Поради отсъствието на 
последователен подход по отношение 
на прозрачността и предпазните 
мерки, засягащи ползването на 
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роуминг услуги извън територията на 
Съюза, потребителите нямат 
увереност за своите права и поради 
това често пъти се страхуват да 
използват мобилни услуги при 
пътуване в чужбина. Това оказва 
непряко неблагоприятно въздействие 
върху развитието на вътрешния 
пазар на роуминг услуги. 
Следователно е необходимо 
разрешаването на този проблем също 
така чрез прилагане на определена 
степен на прозрачност и предпазни 
мерки спрямо роуминг услугите, 
предоставяни извън територията на 
Съюза.

Or. en

Обосновка

Тъй като потребителите все още са изложени на риска, свързан с шока от сметката 
при пътуване в трети държави, определени предпазни разпоредби следва да бъдат 
разширени и да включват роуминг услугите (гласови, SMS и на данни) извън Съюза.  
Настоящото изменение представлява част от група изменения с тази цел. Другите 
съответни изменения са 6, 8-9, 40-43, 46 (частично) и 47-50. 

Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 67

Текст, предложен от Комисията Изменение

(67) За да се повиши прозрачността на 
цените на дребно за осъществяване и 
приемане на регулирани роуминг 
повиквания в рамките на Съюза, и за 
да се улеснят роуминг клиентите при 
вземането на решения относно 
използването на мобилните им 
телефони, докато се намират в чужбина, 
доставчиците на мобилни телефонни 
услуги следва да предоставят на 
клиентите си, ползващи роуминг, 
възможност лесно да получават 
безплатна информация за приложимите 
за тях цени за роуминг при 

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

на роуминг услуги в посетената 
държава.  Нещо повече, доставчиците 
следва да предоставят на своите
клиенти, при условие че те пребивават 
на територията на Съюза, при 
поискване и безплатно, допълнителна 
информация за цените на минута или на 
единица данни (с включен ДДС) за 
осъществяване или приемане на гласови 
повиквания и за изпращане и 
получаване на SMS, MMS и други 
услуги за пренос на данни в посетената 
държава-членка. Тъй като някои 
потребителски групи могат да са добре 
информирани за цените на роуминга, 
операторите следва да предоставят 
възможност за лесен отказ от тази 
услуга за автоматични съобщения.

Or. en

Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 68

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(68) Прозрачността изисква също така 
доставчиците да предоставят 
информация относно цените за роуминг, 
и по-специално относно Евротарифата и 
включващата всичко фиксирана такса, 
ако предлагат такава, при сключване на 
абонаменти, и всеки път, когато има 
промяна в цените за роуминг. Цялата 
информация и оферти следва да 
бъдат представяни в ясен, 
изчерпателен и лесно достъпен вид по 
отношение на цените и 
характеристиките на услугите.
Местните доставчици следва да 
предоставят информация относно 
цените за роуминг по подходящ начин, 
като например с фактури, по интернет, с 
телевизионни реклами или с пряка 
пощенска реклама. Местните 
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описват условията на Евротарифата и 
правото на преминаване към нея и 
излизане от нея.

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

Or. en

Обосновка

Въпреки че отделянето може да създаде по-голяма прозрачност по отношение на 
цените на различните мобилни услуги, то също може да доведе до увеличаване на 
комплексния характер на тарифите. Следователно местните доставчици са 
задължени да уведомяват по ясен начин своите клиенти относно възможността да 
избират алтернативен доставчик на роуминг услуги. В допълнение към това, на 
потребителите трябва да бъде предоставяна разбираема и прозрачна информация с 
оглед на цените и характеристиките на услугите.

Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 70

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 9
Предложение за регламент
Съображение 71

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 10
Предложение за регламент
Съображение 74

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се



PR\885090BG.doc 15/47 PE476.117v01-00

BG

Or. en

Обосновка
Понастоящем потребителите от ЕС са защитени от автоматичен предпазен 
механизъм срещи шок от сметките за роуминг на данни. Клиентите с абонамент и 
клиентите с предплатени карти следва да се радват на еднакво равнище на защита.  
Следователно предпазният механизъм за клиентите с предплатени карти не следва да 
бъде премахнат.

Изменение 11
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква к)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка
За да бъдат разрешени проблемите, установени от ОЕРЕС, ММS съобщенията следва 
да бъдат изключени от определението на роуминг услуга за данни, докато 
продължават да бъдат обхванати от разпоредбите за прозрачност.

Изменение 12
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква о)

Текст, предложен от Комисията Изменение

о) „роуминг профил на Европейския 
съюз (ЕС)“ означава предварително 

заличава се
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конфигуриран профил за 
предоставянето на отделни роуминг 
услуги, който се предоставя в 
допълнение към профил за 
предоставяне на национални мобилни 
услуги върху същата SIM карта.

Or. en

Обосновка

Въпреки че предложението на Комисията е насочено към действия (dual IMSI), за 
които докладчикът счита за технически осъществимо средство за стимулиране на 
избора и конкуренцията, биха могли да съществуват и други начини, като например 
комбинация от единична международна идентификация на мобилния абонат (IMSI) и 
local break out, т.е. маршрутизация на данните чрез местната мрежа, която в общ 
план би могла да се окаже по-привлекателна. По принцип регламентът следва да бъде 
неутрален по отношение на техническите средства за осъществяване на отделянето 
, като също се отчита възможността за нови и по-ефективни алтернативни методи 
в бъдеще.

Изменение 13
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Ценообразуването за 
взаимосвързаността във връзка с 
предоставянето на механизма за 
отделна продажба на роуминг услуги е 
разходно ориентирано.

Or. en

Обосновка

Преместено от член 5, тъй като ценообразуването за взаимосвързаността се отнася 
към ценообразуването на едро.

Изменение 14
Предложение за регламент
Член 3 - параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Начините за достъп и вазимосвързаност по смисъла на настоящия регламент следва 
да бъдат в съответствие с Директивата за достъп 2002/19 с цел свеждане до 
минимум на рисковете от различно тълкуване, което би могло да възникне например 
чрез въвеждането на отделно определение за достъп в настоящия регламент. 
Съответните разпоредби на Директивата за достъп включват задължения, свързани 
с недискриминацията и оперативната съвместимост. Вж. изменение 17.

Изменение 15
Предложение за регламент
Член 3 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 16
Предложение за регламент
Член 3 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. С оглед да се гарантира съгласуван 
регулаторен подход за роуминг достъп 
на едро за предоставянето на роуминг 
услуги, ОЕРЕС в тясно сътрудничество 

4. С оглед да се гарантира съгласуван 
регулаторен подход за роуминг достъп 
на едро за предоставянето на роуминг 
услуги, ОЕРЕС в тясно сътрудничество 
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с Комисията изготвя насоки за 
условията за достъп на едро с цел 
предоставяне на роуминг услуги.

с Комисията, в срок от шест месеца 
след приемането на настоящия 
регламент, изготвя насоки за условията 
за достъп на едро с цел предоставяне на 
роуминг услуги.

Or. en

Изменение 17
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Съответните разпоредби на 
членове 3 и 4 („Обща рамка за достъп 
и взаимосвързаност” и „Права и 
задължения на предприятията”), 9 и 
10 („Задължение за прозрачност” и 
„Задължение за недопускане на 
дискриминация”) и член 12 
(„Задължение за достъп и използване 
на специфична мрежова 
инфраструктура”) от Директивата 
за достъп се прилагат за достъпа и 
взаимосвързаността, посочени по-
долу.

Or. en

Изменение 18
Предложение за регламент
Член 4 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Считано от 1 юли 2014 г., местните 
доставчици позволяват на своите 
клиенти достъп до роуминг услуги за 
гласови повиквания, SMS и данни от 
всеки взаимосвързан алтернативен 
доставчик на роуминг услуги.

Or. en
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Изменение 19
Предложение за регламент
Член 4 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Преди датата, посочена в параграф 
1, местните доставчици информират 
всички свои клиенти, ползващи 
роуминг, в ясен, изчерпателен и лесно 
достъпен вид, относно възможността да 
се откажат от техните съществуващи 
роуминг услуги и да изберат роуминг 
услуги от алтернативен доставчик на 
такива. Клиентите, ползващи роуминг, 
имат право да изберат алтернативен 
доставчик на роуминг услуги по всяко 
време, в съответствие с параграфи 3 и 4.

Or. en

Обосновка

Обикновено потребителите не са твърде склонни да преминават към други оферти. 
За да им бъде позволено да направят осведомен избор, местните доставчици следва да 
бъдат задължени да уведомяват своите клиенти относно промените и 
възможността за избор на алтернативен доставчик на роуминг услуги по ясен и 
разбираем начин.

Изменение 20
Предложение за регламент
Член 4 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Преминаването към или от 
алтернативен доставчик на роуминг 
услуги трябва да е безплатно, да не е 
обвързано с условия или ограничения, 
свързани с елементи на абонамента, 
различни от роуминга, и да се извършва 

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

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

Or. en

Обосновка

Периодът на преминаване между различни доставчици на услуги е твърде дълъг и не 
отразява очакванията на потребителите. Следователно преминаването следва да 
бъде възможно в рамките на най-много три работни дни. В случаите, когато клиент е 
абониран за национален пакет от услуги, включващ цени за роуминг, различни от 
Евротарифата, Евро-SMS тарифата или Евротарифата за данни, предложеният 
срок за преминаване от три месеца е твърде дълъг и не следва да надвишава два 
месеца.

Изменение 21
Предложение за регламент
Член 4 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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



PR\885090BG.doc 21/47 PE476.117v01-00

BG

да пречат на търговци на дребно, 
служещи като техни места на продажба, 
да предлагат договори за отделни 
роуминг услуги с алтернативни 
доставчици на роуминг услуги.

отделни роуминг услуги с алтернативни 
доставчици на роуминг услуги.

Or. en

Обосновка

Вж. изменение 22, в което се разглежда случаят, когато даден доставчик 
възпрепятства преминаването към друг.

Изменение 22
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Националните регулаторни органи 
използват правомощията си съгласно 
член 16, наред с другото за 
гарантиране на налагането на 
подходящ санкции, включително 
задължение за компенсиране на 
абонатите, на доставчици, които 
забавят или по друг начин 
възпрепятстват прехвърлянето на 
абоната на алтернативен  доставчик 
на роуминг.

Or. en

Обосновка

Подобно на разпоредбите относно пренасянето на номера в Директивата за 
универсалната услуга и за осигуряване на последователност с тази директива, 
доставчиците не следва да бъдат задължени да улесняват сключването на договори с 
конкуренти (нещо, което зависи и от поведението на алтернативния доставчик), но 
следва да бъдат ефективно санкционирани в случай на възпрепятстване.
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Изменение 23
Предложение за регламент
Член 5 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

С оглед да се осигури развитието на 
единния пазар, техническите решения за 
предоставяне на възможност за отделна 
продажба на роуминг услуги 
отговарят на следните основни 
изисквания:

Or. en

Изменение 24
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) техническите решения да се 
въвеждат едновременно в целия Съюз;

Or. en

Изменение 25
Предложение за регламент
Член 5 - параграф 1 – буква б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) крайните потребители да могат да 
запазят мобилните си номера;

Or. en

Изменение 26
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква в) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) крайните потребители да  могат 
лесно и бързо да се прехвърлят към 
алтернативен доставчик на роуминг 
услуги и между алтернативни 
доставчици на роуминг услуги, 
запазвайки оператора, предоставящ 
национални мобилни съобщителни 
услуги; 

Or. en

Изменение 27
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква г) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) не се затруднява роумингът на 
гражданите на Съюза в трети 
страни или на граждани на трети 
страни в Съюза;

Or. en

Обосновка

Формулировката на предложения регламент следва да остане неутрална по 
отношение на структурното решение на отделянето. Предвид бързото развитие на 
технологиите, би било прибързано да се избере едно единствено решение, тъй като в 
бъдеще могат да са появят по-подходящи решения. Предложението следва да се 
съсредоточи върху основните изисквания, на които трябва да отговаря всяко 
техническо решение, включително запазване на номера на потребителя. От 
основните изисквания, както и от  Директивата за достъп следва, че всяко решение 
трябва да позволява максимална степен на оперативна съвместимост, за да се 
избегне всякакво техническо „блокиране".

Изменение 28
Предложение за регламент
Член 5 - параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

За целите на отделната продажба на 
роуминг услуги операторите се грижат 
техническите условия, отговарящи на 
изискванията, посочени в параграф 1,
да бъдат изпълнени не по-късно от 
1 юли 2014 г. Крайните потребители 
няма да бъдат пряко таксувани за 
използване на възможността за 
отделна продажба на роуминг услуги.

Or. en

Изменение 29
Предложение за регламент
Член 5 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

В приемлив срок, не по-дълъг от три 
месеца след приемането на настоящия 
регламент, ОЕРЕС след консултиране 
със заинтересованите страни и в тясно 
сътрудничество с Комисията установява 
насоки относно хармонизираните 
технически решения във връзка с 
техническите условия за отделни 
роуминг услуги и относно 

В приемлив срок, не по-дълъг от три 
месеца след приемането на настоящия 
регламент, ОЕРЕС след консултиране 
със заинтересованите страни и в тясно 
сътрудничество с Комисията установява 
насоки, отговарящи на основните 
изисквания, посочени в параграф 1,
относно хармонизираните технически 
решения във връзка с техническите 
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хармонизираните процедури за промяна 
на доставчика на роуминг услуги. При 
мотивирано искане от страна на ОЕРЕС 
Комисията може да удължи този срок.

условия за отделни роуминг услуги и 
относно хармонизираните процедури за 
промяна на доставчика на роуминг 
услуги. При мотивирано искане от 
страна на ОЕРЕС Комисията може да 
удължи този срок.

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

Or. en

Обосновка

ОЕРЕС следва внимателно да следи изпълнението на тези насоки и да издава 
преработени насоки, ако е необходимо подобрение на ефективността и 
ефикасността на първоначалните насоки.

Изменение 30
Предложение за регламент
Член 5 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

Or. en
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Обосновка

За да се осигури правнообвързващ и директно приложим акт, Комисията, след като 
се консултира с ОЕРЕС, следва да бъде оправомощена (но не задължена) да приема 
делегирани актове, които да осигурят еднакви условия за прилагане на възможността 
за отделна продажба. Комисията следва да може бързо да приема такива делегирани 
актове.

Изменение 31
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 32
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 

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 
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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.

2014  г. Без да се засягат разпоредбите 
на член 19, максималната средна цена 
на едро остава 0,04 EUR за срока на 
действие на настоящия регламент.

Or. en

Изменение 33
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Цената на дребно (без ДДС) по 
Евротарифа, която един местен 
доставчик може да определя за своите 
клиенти, използващи услугата роуминг, 
за предоставяне на регулирано роуминг 
повикване, може да варира за всяко 
повикване при роуминг, но не трябва да 
превишава 0,20  EUR на минута за всяко 
изходящо повикване или 0,07  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 0,06 EUR  от 
1 юли 2013 г. и  0,05 EUR от 1 юли 
2014 г. Без да се засягат разпоредбите на 
член 19, посочените регулирани 
максимални цени на дребно за 
Евротарифата остават валидни до 
30 юни 2017 г.

Or. en

Изменение 34
Предложение за регламент
Член 7 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Всеки клиент, използващ услугата 5. Всеки клиент, използващ услугата 
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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.

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 два месеца, от 
прилагането на предишната роуминг 
тарифа.

Or. en

Изменение 35
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.

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 намалява на 0,02 EUR от 1 
юли 2013 г. и на 0,01 EUR на 1 юли
2014 г. Без да се засягат разпоредбите на 
член 19, регулираната цена на едро за 
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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.

предоставянето на регулирани SMS 
съобщения остава 0,01 EUR за срока на 
действие на настоящия регламент.

Or. en

Изменение 36
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, намалява до 0,07 EUR на 1 
юли 2012 г., до 0,06 EUR на 1 юли 
2013 г., и до 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 37
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 

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 
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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.

се обвързва с условия или ограничения 
относно други елементи на абонамента, 
освен тези за роуминга. Местният 
доставчик може да отложи такова 
преминаване до изтичането на 
определен минимален период, не по-
дълъг от два месеца, от прилагането на 
предишната роуминг тарифа. Евро-SMS 
тарифата може винаги да бъде 
комбинирана с Евротарифа.

Or. en

Изменение 38
Предложение за регламент
Член 11 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 39
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – алинея 1



PR\885090BG.doc 31/47 PE476.117v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 40
Предложение за регламент
Член 12 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Преминаването към Евротарифа за данни или преустановяването на използването на 
такава тарифа следва да бъде възможно за не повече от един работен ден. В 
случаите, когато клиент е абониран за национален пакет от услуги, включващ цени за 
роуминг, различни от Евротарифата, Евро-SMS тарифата или Евротарифата за 
данни, предложеният срок за преминаване от три месеца е твърде дълъг. Този срок не 
следва да надвишава два месеца.

Изменение 41
Предложение за регламент
Член 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

Ако конкуренцията се развива според очакванията и цените паднат значително под 
защитните равнища, защитните равнища автоматично губят своето значение.  
Предвиждането на подходяща възможност за предварително премахване на 
таваните е трудно от техническа гледна точка и предложеният от Комисията 
заместител на конкуренцията (равнище от 75 %) е неуместен. Следователно 
възможността за предварително премахване на таваните следва да бъде свързана с 
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прегледа, предвиден в член 19 (за който в член 13, параграф 1 Комисията предлага да 
бъде разширен с включване на изискване за докладване от ОЕРЕС.

Изменение 42
Предложение за регламент
Член 14 – заглавие

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 43
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 44
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 45
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тя включва също така безплатния номер 
съгласно параграф 2 за получаване на 
по-подробна информация и информация 
относно възможността за достъп до 
услуги при спешни случаи чрез 
безплатно набиране на европейския 
номер за спешни повиквания „112“.

Тя включва също така безплатния номер 
съгласно параграф 2, за получаване на 
по-подробна информация и, ако е 
приложимо,  информация относно 
възможността за достъп до услуги при 
спешни случаи чрез безплатно набиране 
на европейския номер за спешни 
повиквания „112“.

Or. en

Изменение 46
Предложение за регламент
Член 14 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В допълнение към параграф 1, 
клиентът има правото да поиска и да 
получи безплатно, където и да се намира 
в рамките на Съюза  по-подробна 
персонализирана ценова информация за 
цените за роуминг, които се прилагат в 
посетената мрежа за гласови 
повиквания, SMS, MMS и други 
съобщителни услуги за предаване на 

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

данни, както и информация относно 
мерките за прозрачност, приложими 
чрез настоящия регламент чрез мобилно 
гласово повикване или чрез SMS. Това 
искане се отправя на безплатен номер, 
определен за целта от местния 
доставчик. Задълженията, предвидени в 
параграф 1, не се отнасят за устройства 
от вида „машина до машина“ (M2M), 
или други устройства, които не 
поддържат SMS функционалност.

Or. en

Изменение 47
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Местните доставчици гарантират, че 
техните клиенти, използващи услугата 
роуминг, са адекватно информирани 
както преди, така и след сключването на 
договор относно цените, прилагани при 
използването на услуги за роуминг на 
данни, 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 се прилагат 
както за  клиенти с предплатени карти, 
така и за клиенти с абонамент.

Or. en

Изменение 48
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 49
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 страна, 
различна от страната на неговата 
местна мрежа, и за първи път започне да 
ползва услуга за роуминг на данни в 
тази страна. Информацията се 
осигурява в момента, в който клиентът, 
използващ услугата роуминг, открие 
сесия за услуга за роуминг на данни, 
безплатно и по подходящ начин, който 
улеснява нейното получаване и лесно 
разбиране.
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Or. en

Изменение 50
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Разширяване извън пределите на ЕС на приложението на разпоредбите за 
предупреждаване за изключване при достигане на определени горни граници, с цел 
избягване на шокове от сметките.

Изменение 51
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Настоящият член се прилага и за 
потребители, използващи услуги за 
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роуминг на данни на дребно, 
предоставяни от местен доставчик 
извън Съюза.

Or. en

Изменение 52
Предложение за регламент
Член 18 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 18а
Делегиране
1. Правомощията да приема 
делегирани актове се предоставят на 
Комисията при спазване на 
предвидените в настоящия член 
условия.
2. Правомощията да приема 
делегираните актове, посочени в член 
5, се предоставят на Комисията за 
срока на настоящия регламент.
3. Веднага след като приеме делегиран 
акт, Комисията уведомява за това 
едновременно Европейския парламент 
и Съвета.
4. Делегиран акт влиза в сила само ако 
Европейският парламент или 
Съветът не са повдигнали възражение 
в срок от два месеца, след като са 
били уведомени за съответния акт, 
или, ако преди изтичането на този 
срок Европейският парламент и 
Съветът са уведомили Комисията, че 
няма да повдигат възражения. Този 
срок се удължава с два месеца по 
инициатива на Европейския 
парламент или на Съвета.

Or. en
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Изменение 53
Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Комисията преразглежда 
функционирането на настоящия 
регламент и, след публична 
консултация, докладва на Европейския 
парламент и на Съвета не по-късно от 
30 юни 2016  г. По специално, 
Комисията преценява дали целите на 
настоящия регламент са били 
постигнати. По този начин Комисията 
преразглежда, inter alia:

Or. en

Обосновка

Предвид предвиденото предприемане на структурни мерки през 2014 г., би било 
преждевременно да се прави оценка на пазара на роуминг услуги още през 2015 г. 
Поради това оценката трябва да бъде направена по-късно, най-рано през 2016 г. при 
получаването на по-добра картина на функционирането на пазара. Важно е таваните 
да бъдат премахнати едва при наличието на компетентен пазар.

Изменение 54
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, на 
услуги за пренос на глас, SMS и на 
данни и съответните тенденции при 
услугите за мобилни съобщения на 
национално равнище в различните 
държави-членки, поотделно за клиенти с 
предплатени карти и клиенти с 
абонамент, както и качеството и 
бързината на тези услуги;

– тенденциите и очакваните бъдещи 
тенденции в цените на едро и дребно за 
предоставянето на клиенти, използващи 
услугата роуминг, на услуги за пренос 
на глас, SMS и на данни и съответните 
тенденции при услугите за мобилни 
съобщения на национално равнище в 
различните държави-членки, поотделно 
за клиенти с предплатени карти и 
клиенти с абонамент, както и качеството 
и бързината на тези услуги;

Or. en
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Изменение 55
Предложение за регламент
Член 19 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Ако докладът покаже, че 
предвидените в настоящия регламент 
мерки не са достатъчни, за да се насърчи 
конкуренцията на пазарите за роуминг с 
цел облагодетелстване на 
потребителите, Комисията ще отправи 
подходящите предложения към 
Европейския парламент и Съвета, за да 
се намери изход от положението. 
Комисията по-специално ще разгледа 
дали е необходимо да се изменят 
структурните мерки, да се въведат 
допълнителни или да се удължи срокът 
на действие на някоя от максималните 
цени на едро или на дребно, предвидени 
в членове 6 до 9 и 11 и 12.

Or. en

Изменение 56
Предложение за регламент
Член 19 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Освен това Комисията докладва на 
Европейския парламент и Съвета 
относно функционирането на 
регламента на всеки две години след 
доклада по параграф 1. Докладът
включва резюме на резултатите от 
мониторинга върху предоставянето на 
роуминг услуги в Съюза  и оценка на 
напредъка към постигане на целите на 
настоящия регламент, включително по 
отношение на въпросите, посочени в 
параграф 1.

3. Освен това Комисията представя 
междинен доклад на Европейския 
парламент и Съвета относно 
функционирането на регламента в срок 
от две години от [датата на влизане 
в сила на настоящия регламент] и 
след това докладва на всеки две години 
след доклада по параграф 1. Всеки 
доклад включва резюме на резултатите 
от мониторинга върху предоставянето 
на роуминг услуги в Съюза  и оценка на 
напредъка към постигане на целите на 
настоящия регламент, включително по 
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отношение на въпросите, посочени в 
параграф 1.

Or. en

Изменение 57
Предложение за регламент
Член 19 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. С цел да се оцени развитието на 
конкуренцията на пазарите на 
роуминг услуги ОЕРЕС редовно събира 
данни за движението 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.

Or. en

Обосновка

Прегледът следва да бъде отложен с една година, за да може да бъде направена пълна 
оценка на развитието на конкуренцията в различните сегменти на пазара на роуминг 
услуги.  Той също така следва да бъде разширен като се задължи Комисията да 
разгледа не само евентуално продължение на срока на защитните горни граници или 
изменение на структурните мерки, но и промяна в защитните горни граници, ако те 
не могат да бъдат премахнати, или въвеждане на допълнителни структурни мерки.    
Комисията следва да бъде насочвана в действията си от редовните доклади на 
ОЕРЕС (разпоредба, пренесена от предложения от Комисията член 13).
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

I. Въведение

Милиони граждани в ЕС използват ежедневно мобилни телефони за провеждане на 
телефонни разговори, изпращане и приемане на SMS или за сърфиране в интернет. 
Също така нараства ежедневно и броят на ползвателите на мобилни интернет услуги.
Във връзка с това непрестанно нараства и групата на потенциалните ползватели на 
роуминг услуги. Например в едно неотдавнашно проучване на Евробарометър относно 
роуминг услугите почти три четвърти от запитаните заявиха, че по време на последното 
си пътуване в чужбина те са ползвали услуги за провеждане на телефонни разговори, 
изпращане на текстови съобщения или за сърфиране в интернет1. 

Въпреки тази тенденция по-голямата част от гражданите на ЕС изключват своите 
мобилни услуги в чужбина поради страх от т.нар. шок от сметката. Тъй като често пъти 
след връщането си от чужбина гражданите получават ужасяващи сметки за ползваните 
от тях в чужбина мобилни телефонни услуги. Що се отнася до услугите за роуминг на 
данни, едва 19 процента от ползвателите на мобилни телефони, които използват в 
чужбина своя мобилен телефон за сърфиране в интернет, считат свързаните с това цени 
за справедливи2. Съгласно Комисията по настоящем средната цена за мегабайт възлиза 
на повече от две евро, а в крайни случаи тя достига до 12 евро3. Това незавидно 
състояние на нещата може да се обясни с факта, че на пазара на роуминг услуги 
конкуренцията е твърде малка. 

Завишените роуминг тарифи и свързаното с това малко ползване на роуминг услуги на 
територията на ЕС не е в интерес нито на потребителите от ЕС, нито на икономиката на 
ЕС. Това положение на нещата не е съвместимо с основната идея за вътрешен 
европейски пазар на цифрови услуги. 

Следователно с настоящото предложение за регламент следва да бъде намерен начин за 
подобряване на това състояние. В своята програма относно цифровите технологии в 
Европа4 от 2010 г. Комисията вече е определила целта за изравняване в срок до 2015 г., 
доколкото е възможно, на тарифите за роуминг и на мобилните услуги в държавите-
членки. Европейският парламент изискваше това от години и настоятелно призоваваше 
Комисията да вземе отношение по въпроса чрез законодателно предложение. 

II. Досегашната правна рамка и нейното отражение върху пазара на роуминг услуги

                                               
1 Special Eurobarometer 356, „Report on Roaming 2010“, February 2011, 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_356_en.pdf
2 Вж. по-горе.
3 Европейска комисия, „Междинен доклад за развитието на услугите за роуминг в рамките на ЕС”, юни 
2010 г., http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0356:FIN:bg:PDF
4 Европейска комисия, „Програма в областта на цифровите технологии в Европа”, май 2010 г., http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245:FIN:BG:PDF
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Още през юни 2007 г. Европейският парламент съвместно със Съвета приеха един 
първи регламент относно роуминга в обществени мобилни телефонни мрежи в рамките 
на Общността1 с цел подпомагане на плавното функциониране на вътрешния пазар и 
същевременно постигане на висока степен на защита на потребителите, както и 
насърчаване на конкуренцията и прозрачността на пазара. През 2008 г. Комисията 
извърши оценка на въздействието на този регламент и стигна до заключението, че 
конкуренцията все още не е достигнала задоволително равнище. Като следствие от това 
тя направи допълнителни предложения за изменение на регламента за роуминга2. Тези 
изменения бяха приети от Европейския парламент и от Съвета през юни 2009 г. Те 
обхващаха едно удължаване на срока на регламента и разширяване на неговия обхват, 
така че той да включва роуминг услуги за SMS и данни. Срокът на този изменен 
регламент относно роуминга изтича на 30 юни 2012 г. 

Регламентът относно роуминга, който е понастоящем в сила, определя горни ценови 
граници за гласови и SMS роуминг услуги на едро и на дребно. Също така беше 
обявена ценови таван и за услугите за роуминг на данни, но само на едро. 

Освен това бяха въведени правила за прозрачност в полза на потребителите. В 
съответствие с тези правила доставчиците трябва да изпращат информация на своите 
клиенти относно цените на роуминг услугите винаги когато клиентът влиза на 
територията на друга държава-членка. Освен това с цел избягване на шока от сметката 
за услуги за роуминг на данни е стандартно определен ценови таван от 50 евро за 
всички клиенти, които все още не са избрали друг ценови таван.

От представения през юли 2011 от Комисията междинен доклад за развитието на 
услугите за роуминг в рамките на ЕС3 става ясно, че доставчиците на мобилни услуги в 
ЕС са намалили тарифите за роуминг в съответствие с въведените от ЕС ценови тавани. 
Въпреки това на потребителите все още не се предлагат тарифи, които да са значително 
по-ниски от най-високите цени. Комисията обяснява този факт с обстоятелството, че 
конкуренцията на пазара на роуминг все още не е достатъчно развита и че структурните 
проблеми продължават да съществуват. 

III. Предложението на Комисията за нова версия на регламента относно роуминга 

С цел създаване на по-голяма конкуренция, със своето предложение за регламент 
Комисията предлага двупосочен подход. В допълнение към вече съществуващите 
тавани на цените следва също така да бъдат въведени структурни мерки. 

1. Структурни мерки

Предложението за регламент предвижда две конкретни структурни мерки, с помощта 
на които следва да бъде разрешен проблемът с недостига на конкуренция на пазара на 
                                               
1 Регламент (ЕО) № 717/2007, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007R0717:BG:NOT
2 Регламент (ЕО) № 544/2009, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:167:0012:0023:BG:PDF 
3 Европейска комисия, „Междинен доклад за развитието на услугите за роуминг в рамките на ЕС”, юни 
2010 г., http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0356:FIN:bg:PDF
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роуминг услугите в ЕС. Докладчикът приветства този нов и новаторски подход, но 
вижда възможности за подобрения с оглед на предложените начини за прилагане. 

а) Роуминг достъп на едро

Достъпът до пазара на роуминг услуги на алтернативните оператори, които не 
разполагат със своя собствена мрежа (като напр. операторите на виртуални мобилни 
мрежи – MVNO),  следва да бъде улеснен, като им бъде гарантиран достъп до мрежите 
на операторите в други държави-членки на регулирани цени на едро (т.нар. роуминг 
достъп на едро). Това следва да доведе до по-голяма конкуренция между операторите 
на пазара на роуминг услуги и до повече усилия за предлагане на по-атрактивни цени и 
услуги на потребителите. 

Докладчикът счита, че за да бъде гарантиран равен достъп на едро на всички 
алтернативни оператори е необходимо гарантираният достъп да бъде съчетан със 
задължение за недискриминация. По този начин ще бъде гарантирано съответствието 
на мярката с предпазните мерки от Директивата за достъп от 2002 г.1 Задължението за 
гарантиране на достъпа може да доведе до желания ефект само ако операторите на 
мрежи бъдат задължени да третират еднакво заявките на всички алтернативни 
оператори.

б) Отделна продажба на роуминг услуги 

Втората структурна мярка се отнася до крайните потребители. В бъдеще потребителите 
следва да могат да получават роуминг услуги от оператор, различен от местния им 
доставчик. Така потребителите ще могат да сключват по-изгоден отделен договор за 
роуминг услуги с конкурентен оператор (т. нар. отделна продажба на роуминг услуги). 

По принцип докладчикът счита тази възможност за отделяне за целесъобразна. 
Въпросът е доколко регламента следва да се занимава с техническото изпълнение на 
тази мярка. Докладчикът счита, че предвид  бързото развитие на технологиите, роуминг 
профилът на Европейския съюз следва да бъде определен от ОЕРЕС в тясно 
сътрудничество с Комисията. Регламентът са роуминг следва да формулира само 
основните принципи, за които трябва да бъде намерено техническо решение в бъдеще 
(напр. запазване на телефонните номера).

2. Горни ценови граници

До пълното въвеждане на структурните мерки и докато конкуренцията не доведе до 
установяването на ниски цени на дребно, в настоящия регламент следва да се предвиди, 
постепенно намаляване на действащите ценови тавани на едро и дребно за гласови и 
SMS услуги, както и да се въведе горна граница на ценните на дребно за мобилните 
услуги за данни. Комисията предлага от юли 2014 г. роуминг клиентите да плащат 
максимум 0,24 EUR на минута за изходящо повикване и максимум 0,10 EUR на минута 
за входящо повикване, както и максимум 0,10 EUR за изпращане на текстови 

                                               
1 Директива 2002/19/ЕО, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0007:0007:DE:PDF
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съобщения и  0,50 EUR на мегабайт за прехвърляне на данни и сърфиране в интернет в 
чужбина.  

Докладчикът приветства първата стъпка за въвеждане на ценови тавани на равнище ЕС 
за цените на дребно за роуминг на данни. През 2009 г. беше отчетен ръст от над 40 % 
при роуминг услугите за прехвърляне на данни.1 Предвид все по-широкото използване 
на смартфони и други преносими устройства следва да се очаква тази тенденция да 
продължи. Ето защо е крайно наложително регулиране на таксите за прехвърляне на 
данни в чужбина. 

Въпреки това докладчикът счита, че предложените от Комисията горни граници не са 
достатъчно амбициозни.  Независими изследвания показват, че действителните разходи 
на операторите за осигуряване на роуминг услуги на европейско равнище са 
значително по-ниски от предложените горни граници на цените на едро.2 По-специално 
докладчикът счита предложените такси за роуминг услуги за данни за изключително 
завишени. Тавани, които надвишават цените на едро четирикратно до петкратно не 
могат да бъдат оправдани.

Докладчикът се застъпва за по-ниски ценови тавани както на едро, така и на дребно за 
роуминг услуги за гласови и текстови съобщения и преди всичко за прехвърляне на 
данни. Същевременно тя също отчита необходимостта от гарантиране на прилична 
печалба за операторите след приспадане на инвестициите им в изграждането на 
мрежата.  

3. Мерки за подобряване на прозрачността и защитата на потребителите

В съществуващия регламент за роуминга се съдържат редица разпоредби относно 
прозрачността, които допринесоха за постигането на подходящо равнище на защита на 
потребителите. В допълнение към съобщението за тарифите за роуминг услугите за 
гласова връзка, SMS съобщения и пренос на данни при навлизането в мобилната мрежа 
на чуждестранен оператор, беше въведено блокиране след достигането на определена 
горна граница след която потребителите на интернет мобилни услуги трябва да заявят 
дали искат да продължат използването на роуминг услуги за пренос на данни.

Докладчикът счита, че в допълнение към новите структурни мерки са необходими още 
усилия по отношение на прозрачността. Най-напред е необходимо предоставянето на 
разбираема информация относно новите възможности и тарифи, които се откриват пред 
потребителите с мярката, предоставяща възможност за отделяне. Докладчикът счита, че 
в бъдеще договорите за роуминг услуги  следва да бъдат ясно и просто формулирани.  

По отношение на предупреждението за възможни шокове от сметки, в доклада се 
предлага такива предупреждения да има и при използването на услуги извън рамките 
на ЕС. В бъдеще това предупреждение следва да включва не само разходите за услуги 

                                               
1 Европейска комисия, „Междинен доклад за развитието на услугите за роуминг в рамките на ЕС”, юни 
2010 г., http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0356:FIN:bg:PDF
2 GEREK, „MTR Benchmark snapshot“, January/July 2011, http://erg.eu.int/doc/berec/bor_11_27.pdf и 
http://erg.eu.int/doc/berec/bor_11_35.pdf
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за пренос на данни, но и за ползването на гласови и SMS услуги. И не на последно 
място, такива предупреждения следва да се предоставят не само за ползващите 
предплатени услуги, но и за абонатите.


