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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

20.9.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1676/2012, внесена от C.M., с румънско гражданство, относно 
прехвърляемостта на телефонните номера в Румъния

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията посочва, че националният орган за управление и регулиране 
на комуникациите неотдавна е приел редица правила по отношение на 
прехвърляемостта на телефонните номера, съгласно които потребителите чуват 
отличителен сигнал при обаждане на даден номер първоначално в същата мрежа и след 
това се извършва прехвърлянето. Вносителят на петицията твърди, че тъй като 
сигналът е трудно разграничим и не всеки е запознат с неговото значение, той следва да 
бъде заменен с говоримо съобщение.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 9 юли 2013 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор от Комисията получен на 20 септември 2013 г.

Регулаторната рамка на ЕС за електронните съобщителни мрежи и услуги, по-
специално член 21, параграф 1 от Директива 2002/22/ЕО относно универсалната 
услуга1 предоставя на националните регулаторни органи правомощието да вземат 
регулаторни решения относно прозрачността на тарифите за услугите, предлагани от 
телекомуникационните оператори. Освен това всеки национален регулаторен орган има 
правото на преценка относно мерките, предприемани от операторите, за ясно 
разграничаване на услугите, за които се прилагат различни тарифи. В настоящия 

                                               
1 Изменена с Директива 2009/136/ЕО за правата на гражданите



PE521.579v01-00 2/2 CM\1006117BG.doc

BG

случай националните правила относно прозрачността изискват от доставчика на 
електронни съобщителни услуги да информира клиентите за обаждане извън мрежата 
чрез звуков сигнал преди да се осъществи свързването. Правомощие на компетентните 
национални органи е да преценят дали звуковият сигнал е достатъчно разграничим, за 
да позволи на клиента да разбере каква услуга ползва. Поради това Комисията предлага 
петицията да бъде отхвърлена и препоръчва на вносителя на петицията да се свърже с 
националния регулаторен орган, който в случая е Autoritatea Nationala pentru 
Administrare si Reglementare in Comunicatii – www.ancom.org.ro.


