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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 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 член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС, 

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет1, 

– като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. 

относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни 

актове2, 

–  като взе предвид поетия с писмо от 28 март 2012 г. ангажимент на представителя на 

Съвета за одобряване на позицията на Европейския парламент съобразно член 294, 

параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС, 

– като взе предвид членове 55 и 87 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-

0149/2012), 

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, 

                                                 
1 ОВ C 24, 28.1.2012 г., стр. 131 
2 ОВ C 77, 28.3.2002 г., стр. 1. 
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без промяна по същество, 

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. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 

Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти. 

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕНИ ОТ ПАРЛАМЕНТА* 

към предложението на Комисията 

--------------------------------------------------------- 

 

PE-CONS No 20/12 - 2011/0187 (COD) 

РЕГЛАМЕНТ (EС) № …/2012  

НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 

от... 

относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза 

(Преработен текст) 

(Текст от значение за ЕИП) 

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, 

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-

специално член 114 от него, 

като взеха предвид предложението на Европейската комисия, 

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти, 

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет1, 

след консултация с Комитета на регионите, 

в съответствие с обикновената законодателна процедура1, 

                                                 
1 ОВ C 24, 28.1.2012 г., стр. 131. 
1 Позиция на Европейския парламент от ... (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на 
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като имат предвид, че: 

(1) Регламент (ЕО) № 717/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 

2007 г. относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в 

рамките на Общността1 бе съществено изменен2. Тъй като са необходими по-

нататъшни изменения и с оглед постигане на яснота, посоченият регламент 

следва да бъде преработен. 

(1a) Целта за намаляване на разликата между националните тарифи и 

тарифите за роуминг, включена в „Рамката за сравнителен анализ 2011—

2015“ на Комисията, одобрена от Групата на високо равнище i2010 през 

ноември 2009 г. и включена в съобщението на Комисията, озаглавено 

„Програма в областта на цифровите технологии за Европа“, следва да 

остане цел и на настоящия регламент. Предвидената отделна продажба 

на роуминг услуги и на национални услуги следва да повиши конкуренцията 

и следователно да намали цените за клиентите, както и да създаде 

вътрешен пазар на роуминг услуги в Съюза без съществени разлики между 

националните тарифи и тарифите за роуминг. Роуминг услугите в 

рамките на Съюза може да насърчат развитието на вътрешен 

телекомуникационен пазар  в Съюза. 

                                                                                                                                                         
Съвета от ... . 

1 ОВ L 171, 29.6.2007 г., стр. 32. 
2 Вж. приложение I. 
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(1б) Не може да се твърди, че съществува вътрешен телекомуникационен 

пазар, докато има значителни разлики между цените на националните 

услуги и роуминг услугите. Поради това крайната цел следва да бъде да се 

премахнат разликите между националните цени и цените за роуминг, 

като по този начин се установи вътрешен пазар на мобилните 

съобщителни услуги. 
(2) Високото равнище на цените за роуминг на гласови услуги, SMS и данни, 

дължими от ползвателите на обществени мобилни съобщителни мрежи като 

например учащи се, лица, пътуващи по професионални причини, и туристи, 

действа като пречка тези лица да използват мобилните си устройства при 

пътуване в чужбина в рамките на Съюза и е въпрос, който поражда 

загриженост от страна на потребителите, националните регулаторни органи и 

институциите на Съюза и представлява значителна пречка за вътрешния 

пазар. Тези прекалено високи цени на дребно се дължат на високите цени на 

едро, които се определят от оператора на чуждестранната приемаща мрежа, 

както и - в много случаи - на високите надценки върху цените на дребно, които 

се начисляват от собствения мрежови оператор на клиента. Поради липса на 

конкуренция намаленията при цените на едро често не намират отражение в 

цените на дребно за клиента. Въпреки че някои оператори наскоро въведоха 

тарифни схеми, които предлагат по-благоприятни условия и донякъде по-ниски 

цени за клиентите, продължава да има доказателства, че връзката между 

разходи и цени е много различна от онази, която би преобладавала на 

конкурентни пазари. 



 

RR\900789BG.doc 9/165 PE476.117v02-00 

 BG 

(2a) Високите цени на роуминга съставляват пречка пред усилията на Съюза 

да се развие като икономика, основана на знанието, и за създаването на 

вътрешен пазар с 500 милиона потребители. Мобилният пренос на данни 

се улеснява от разпределянето на достатъчно радиочестотен спектър, 

така че потребителите и предприятията да могат да използват гласови 

услуги, SMS и данни, навсякъде в Съюза. Като предвижда навременно 

разпределяне на достатъчно и подходящ радиочестотен спектър в 

подкрепа на целите на политиките на Съюза и в отговор на 

нарастващото търсене на безжичен пренос на данни, многогодишната 

програма за политика в областта на радиочестотния спектър, създадена с 

Решение № 243/2012/ЕС 1, ще проправи пътя за развитието, което ще 

позволи на Съюза да поеме ролята на световен лидер при 

широколентовите скорости, мобилност, покритие и капацитет, като ще 

улесни появата на нови стопански модели и технологии и по този начин 

ще допринесе за намаляване на структурните проблеми при роуминга на 

едро. 

(2б) Широко разпространената употреба на мобилни устройства с връзка към 

интернет означава, че преносът на данни в роуминг е от голямо 

икономическо значение. Това е решаващ критерий както за ползвателите, 

така и за доставчиците на приложения и съдържание. За да се насърчи 

развитието на този пазар, цените за пренос на данни не следва да 

възпрепятстват растежа. 

                                                 
1 Решение № 243/2012/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. за създаване на 

многогодишна програма за политиката в областта на радиочестотния спектър (OВ L 81, 

21.3.2012 г., стр. 7). 
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(2в) В своето съобщение, озаглавено „Относно междинния доклад за 

развитието на услугите за роуминг в рамките на Европейския съюз“, 

Комисията отбеляза, че технологичното развитие и/или алтернативите 

на роуминг услугите, като например възможностите за пренос на глас по 

интернет протокол (VoIP) или по безжична мрежа за достъп до 

интернет (Wi-Fi), могат да направят вътрешния пазар на роуминг услуги в 

Съюза по-конкурентен. Въпреки че тези алтернативи, по-специално 

услугите на интернет телефонията (VoIP), се използват все по-често на 

национално равнище, не се констатира значимо развитие при тяхното 

използване при роуминг.  

(2г) С оглед на бързото развитие на мобилния пренос на данни и 

увеличаващият се брой потребители, които използват роуминг на гласови 

услуги, SMS и данни в чужбина, е необходимо да се увеличи конкурентният 

натиск, да се развият нови   стопански модели и технологии. 

Регулирането на цените на роуминга следва да се разработи по начин, 

който не обезсърчава конкуренцията към намалени равнища на цените. 
(3) Създаването на европейско социално, образователно, културно и 

предприемаческо пространство, основаващо се на мобилността на хората и на 

цифровите данни, следва да улесни комуникацията между хората с цел 

изграждане на същинска „Европа за гражданите“. 
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(4) Директива 2002/19/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. 

относно достъпа до електронни съобщителни мрежи и тяхната инфраструктура 

и взаимосвързаността между тях (Директива за достъпа)1, 

Директива 2002/20/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. 

относно разрешението на електронните съобщителни мрежи и услуги 

(„Директива за разрешение“)2, Директива 2002/21/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно общата регулаторна рамка за 

електронните съобщителни мрежи и услуги (Рамкова директива)3, 

Директива 2002/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. 

относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с 

електронните съобщителни мрежи и услуги (Директива за универсалната 

услуга)4 и Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 

12 юли 2002 г. относно обработката на лични данни и защита на правото на 

неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации 

(Директива за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни 

комуникации)5 (наричани общо по-нататък „регулаторната рамка от 2002 г. за 

електронните съобщения“), имат за цел да създадат вътрешен пазар на 

електронните съобщения в рамките на Съюза, като същевременно се осигури 

висока степен на защита на потребителите чрез засилена конкуренция. 

                                                 
1 ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 7. 
2 ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 21. 
3 ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 33. 
4 ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 51. 
5 ОВ L 201, 31.7.2002 г., стр. 37. 
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(5) Регламент (ЕО) № 717/2007 не е изолирана мярка, а допълва и подкрепя по 

отношение на роуминга в Съюза правилата, предвидени в регулаторната рамка 

от 2002 г. за електронните съобщения. Рамката не осигури на националните 

регулаторни органи достатъчно инструменти за предприемане на ефективни и 

решителни действия по отношение ценообразуването на роуминг услугите в 

рамките на Съюза и поради тази причина не успява да гарантира доброто 

функциониране на вътрешния пазар на роуминг услуги. Регламент (ЕО) 

№ 717/2007 бе подходящо средство за преодоляване на тази ситуация. 

(6) Регулаторната рамка от 2002 г. за електронните съобщения се основава на 

принципа, че  ex ante регулаторни задължения следва да се налагат само когато 

няма ефективна конкуренция, като предвижда процедура на периодичен 

пазарен анализ и преразглеждане на задълженията от националните 

регулаторни органи, водеща до налагане на ex ante задължения за операторите, 

определени като притежаващи значителна пазарна сила. Съставните елементи 

на тази процедура включват определяне на съответните пазари съгласно 

Препоръката на Комисията относно съответните пазари на продукти и услуги в 

сектора на електронните съобщения, на които се допуска предварително 

регулиране в съответствие с Директива 2002/21/ЕО1 (наричана по нататък 

„Препоръката“), анализ на определените пазари в съответствие с Насоките на 

Комисията относно пазарния анализ и оценката на значителната пазарна сила 

съгласно регулаторната рамка на Съюза за електронните съобщителни мрежи и 

услуги2, определяне на операторите със значителна пазарна сила и налагане на 

ex ante задължения за така определените оператори. 

                                                 
1 ОВ L 114, 8.5.2003 г., стр. 45. 
2 ОВ C 165, 11.7.2002 г., стр. 6. 
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(7) В Препоръката като съответен пазар, на който се допуска ex ante регулиране, бе 

определен националният пазар на едро за международен роуминг в обществени 

мобилни мрежи. Въпреки това от извършената работа от националните 

регулаторни органи, поотделно и в рамките на Групата на европейските 

регулатори (ГЕР) и нейния наследник — Органа на европейските регулатори в 

областта на електронните съобщения (ОЕРЕС), създаден с Регламент (ЕО) 

№ 1211/20091, при анализирането на националните пазари на едро за 

международен роуминг се установи, че все още не е възможно националните 

регулаторни органи да се справят ефективно с високото равнище на цените на 

едро за роуминг в рамките на Съюза, поради трудностите при установяването 

на предприятията със значителна пазарна сила предвид особените 

характеристики на международния роуминг, включително неговия 

трансграничен характер. След влизането в сила на Регламент (ЕО) № 717/2007 

пазарът на роуминга отпадна от преразгледаната препоръка2.  

(8) Освен това националните регулаторни органи, отговорни за защитата и 

насърчаването на интересите на клиентите на мобилни оператори с обичайно 

местопребиваване на тяхна територия, не могат да контролират поведението на 

операторите на посетените мрежи, намиращи се в други държави членки, 

от които тези клиенти зависят, когато използват международни роуминг 

услуги. Тази пречка също така би могла да намали и ефективността на мерките, 

вземани от държавите-членки въз основа на оставащата им компетентност за 

приемане на правила за защита на потребителите. 

                                                 
1 Регламент (ЕО) № 1211/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. за създаване 

на Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) и на Служба (ОВ 

L 337, 18.12.2009 г., стр. 1).  
2 Препоръка на Комисията от 17 декември 2007 г. относно релевантните пазари на продукти и услуги от 

сектора на електронните съобщения, подлежащи на регулиране ex ante в съответствие с Директива 

2002/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно общата регулаторна рамка за електронните 

съобщителни мрежи и услуги (ОВ L 344, 28.12.2007 г., стр. 65). 
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(9) Следователно върху държавите членки се упражнява натиск да предприемат 

мерки по отношение равнището на цените за международен роуминг, но 

механизмът за ex ante регулаторна намеса от страна на националните 

регулаторни органи, предвиден в регулаторната рамка от 2002 г. за 

електронните съобщения, се оказа недостатъчен, за да позволи на тези органи 

да предприемат решителни мерки в интерес на потребителите в тази 

специфична област. 

(10) Освен това в Резолюцията на Европейския парламент относно регулирането и 

пазарите на електронните съобщения в Европа1 се отправя призив към 

Комисията да разработи нови инициативи за намаляване на високите разходи 

за трансграничен мобилен телефонен трафик, а в заключенията си 

Европейският съвет от 23—24 март 2006 г. посочва, че целенасочените, 

ефективни и интегрирани политики в областта на информационните и 

комуникационни технологии (ИКТ) — както на равнището на Съюза, така и на 

национално равнище — са от основно значение за постигането на целите за 

икономически растеж и производителност и в този смисъл отбелязва 

значението на намаляването на цените за роуминг за конкурентоспособността. 

(11) Въз основа на очевидни към онзи момент съображения регулаторната рамка от 

2002 г. за електронните съобщения имаше за цел премахването на всички 

пречки пред търговията между държавите-членки в хармонизираната чрез тази 

уредба област, наред с другото, и мерките, които оказват въздействие върху 

цените за роуминг. Това обаче следва да не възпрепятства адаптирането на 

хармонизираните правила, като се отчитат и други съображения, за да се 

намерят най-ефективните средства за засилване на конкуренцията на 

вътрешния пазар на роуминг услуги и за постигане на висока степен на защита 

на потребителите. 

                                                 
1 ОВ C 285 E, 22.11.2006 г., стр. 143. 
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(12) С настоящия регламент следва да се  допусне  отклонение от иначе 

приложимите съгласно регулаторната рамка от 2002 г. за електронните 

съобщения, и по-специално Рамковата директива, правила, а именно, че цените 

за предложенията за услуги следва да се определят чрез търговски договор при 

отсъствие на значителна пазарна сила, и по този начин да се предостави 

възможност за въвеждането на допълнителни регулаторни задължения, 

отразяващи специфичните характеристики на роуминг услугите в рамките на 

Съюз.  

(13) Пазарите на дребно и на едро на роуминг имат уникални характеристики, 

които обосновават приемането на изключителни мерки, излизащи извън 

рамките на иначе наличните механизми по регулаторната рамка от 2002 г. за 

електронните съобщения. 

(14) Следва да се използва общ, хармонизиран подход, за да се гарантира, че при 

пътуване в рамките на Съюза ползвателите на наземни обществени мобилни 

съобщителни мрежи не заплащат прекомерни цени за роуминг услуги в 

рамките на Съюза ▌, като по този начин се засилва конкуренцията по 

отношение на роуминг услугите между доставчиците на роуминг, като се 

постига висока степен на защита на потребителите и се запазват както 

стимулите за иновации, така и изборът на потребителите. Предвид 

трансграничния характер на съответните услуги е необходим такъв общ 

подход, така че доставчиците на роуминг да могат да действат в рамките на 

единна съгласувана регулаторна уредба, основаваща се на обективно 

установени критерии. 
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(15) Срокът на действие на Регламент (ЕО) № 717/2007  изтича на 30 юни 2012 г. 

Преди неговото изтичане Комисията направи преглед в съответствие с член 11 

от него, според който се изисква да бъде преценено дали са постигнати целите 

на посочения регламент и да бъде анализирано развитието на цените на едро и 

дребно при предоставяне на роуминг клиентите на съобщителни услуги за 

пренос на глас, SMS и данни. В своя доклад до Европейския парламент и 

Съвета от 6 юли 2011 г. за резултатите от прегледа на действието на 

Регламент (ЕО) № 717/2007 Комисията достигна до извода, че е целесъобразно 

Регламент (ЕО) № 717/2007 да продължи да се прилага след 30 юни 2012 г. 

(16) Данните за развитието на цените на гласовите услуги, SMS и данни при 

роуминг в рамките на Съюза за периода след влизането в сила на 

Регламент (ЕО) № 717/2007 ▌, включително по-специално данните, събирани 

всяко тримесечие от националните регулаторни органи и докладвани ▌чрез 

ОЕРЕС, не съдържат доказателства, които да водят до заключението, че 

конкуренцията при цените на едро и на дребно се е развила достатъчно и е 

вероятно да бъде устойчива от юни 2012 г. нататък при отсъствието на 

регулаторни мерки. Подобни данни показват, че равнищата на цените на 

роуминга на дребно и на едро все още са много по-високи от националните 

цени и продължават да са съсредоточени или близки до горните граници, 

определени от Регламент (ЕО) № 717/2007 ▌,при ограничена конкуренцията 

под тези горни граници. 
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(17) Следователно изтичането на 30 юни 2012 г. на срока на регулаторните 

гаранции, прилагани към роуминг услугите в рамките на Съюза на равнище 

цени на едро и цени на дребно съгласно Регламент (ЕО) № 717/2007 ▌, би 

създало сериозна опасност от цени на едро и на дребно за роуминг в рамките на 

Съюза на равнища, които не отразяват по разумен начин направените разходи 

във връзка с предоставянето на услугата поради липса на конкурентен натиск 

на вътрешния пазар на роуминг услуги и поради стремежа на доставчиците на 

роуминг да увеличат максимално приходите си от предоставянето на роуминг 

услуги, като по този начин би било застрашено постигането на целите на 

посочения регламент. Следователно регулаторната намеса на пазара на 

мобилни роуминг услуги следва да продължи след 30 юни 2012 г., за да се 

осигури доброто функциониране на вътрешния пазар, като се позволи на 

конкуренцията да се развие, като в същото време на потребителите се 

гарантира, че ще продължат да се ползват от увереността, че няма да бъдат 

таксувани по завишени цени в сравнение с конкурентните национални цени. 

(17a) Националните регулаторни органи следва да подкрепят целта на 

политиката, заложена в член 8 от Рамковата директива, във връзка с 

възможността крайните потребители да разполагат с достъп до 

информация и да изпращат информация или да ползват приложения и 

услуги по свой избор. 
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(18) С цел да се позволи развитието на по-ефикасен, интегриран и конкурентен 

пазар на роуминг услуги, следва да няма ограничения, които да възпрепятстват 

предприятията ефективно да договарят достъпа на едро за предоставяне на 

роуминг услуги. Следва да бъдат премахнати пречките пред достъпа до 

такива роуминг услуги на едро, произтичащи от различната възможност за 

въздействие  при договаряне и различната степен на собственост върху 

инфраструктурата на предприятията. Операторите на виртуални мобилни 

мрежи (ОВММ) и препродавачите на мобилни съобщителни услуги без 

собствена мрежова инфраструктура по принцип предоставят роуминг 

услуги въз основа на търговски договори за роуминг на едро, сключени с 

операторите на приемащите мобилни мрежи в същата държава-членка. 

Възможно е обаче търговските преговори да не оставят на ОВММ и 

препродавачите достатъчен марж за насърчаване на конкуренцията 

посредством по-ниски цени. Премахването на тези пречки и 

изравняването на възможността за въздействие при договаряне на ОВММ 

/препродавачите и операторите на мобилни мрежи чрез задължение за 

достъп и за горни граници на цените на едро следва да улесни развитието 

на алтернативни, ▌новаторски  и общи за Съюза роуминг услуги и оферти 

за клиентите. Правилата на регулаторната рамка от 2002 г. за 

електронните съобщения, по-специално на Рамковата директива  и на 

Директивата за достъпа, не позволяват разрешаването на този проблем 

чрез налагане на задължения на операторите със значителна пазарна сила. 
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(19) Поради това следва да се въведат правила за  уреждане на задължението да се 

удовлетворяват разумните искания за достъп на едро до обществените мобилни 

съобщителни мрежи с цел предоставяне на роуминг услуги. Този достъп 

следва да отговаря на потребностите на тези, които са го поискали. 

Достъпът следва да се отказва само въз основа на обективни критерии, 

например техническата осъществимост и необходимостта да се запази 

целостта на мрежата. При отказ на достъп засегнатата страна би 

следвало да може да поиска случаят да се разгледа в съответствие с 
процедурата за решаване на спорове, установена в настоящия регламент. С 

цел да се гарантира равнопоставеност достъпът на едро с цел предоставяне 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 елементи на разходите, необходими 

за предоставянето на такъв достъп. Последователният регулаторен подход към 

достъпа на едро за предоставяне на роуминг услуги следва да спомогне за 

избягването на нарушенията на конкуренцията между държавите-членки. 

ОЕРЕС следва да приеме насоки за достъпа на едро с цел предоставяне на 

роуминг услуги, като ги съгласува с Комисията и си сътрудничи със 

заинтересованите страни. 



 

PE476.117v02-00 20/165 RR\900789BG.doc 

BG 

(19a) Задължението за роуминг достъп на едро следва да включва 

предоставянето на преки роуминг услуги на едро, както и предоставянето 

на роуминг услуги на едро с цел препродаване от трети лица. 

Задължението за роуминг достъп на едро следва да обхваща и 

задължението на оператора на мобилната мрежа да предостави 

възможност на ОВММ и препродавачите да закупуват регулирани роуминг 

услуги на едро от агрегаторите на едро, които предоставят единна точка 

за достъп и стандартизирана платформа за договори за роуминг в целия 

Съюз. С цел да се гарантира, че операторите предоставят достъп до 

всички съоръжения, необходими за пряк роуминг достъп на едро и за 

достъп до препродажба на роуминг на едро за доставчиците на роуминг в 

разумен срок, следва да се публикува примерна оферта със стандартните 

условия за пряк роуминг достъп на едро и достъп до препродажба на 

роуминг на едро. Публикуването на примерната оферта не следва да 

възпрепятства търговските преговори между търсещите и 

предоставящите достъп по отношение на равнището на цените в 

окончателния договор за роуминг на едро или по отношение на 

допълнителните услуги за достъп на едро, различни от услугите, 

необходими за пряк роуминг достъп на едро и достъп до препродажба на 

роуминг на едро. 
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(20) Задължението за роуминг достъп на едро следва да обхваща достъпа до всички 

съставни елементи, необходими за предоставяне на роуминг услуги, като 

например: ▌мрежови елементи и свързаните с тях съоръжения; ▌съответните 

програмни системи, включително системите за оперативна поддръжка; 

▌информационни системи или бази данни за заявки за предварително подаване 

на заявки, предоставяне, подаване на заявки, поддръжка, ремонт и 

фактуриране; ▌достъп до системи за транслиране на номера или системи със 

сходна функционалност; ▌мобилни мрежи и ▌виртуални мрежови услуги. 

(20a) Ако търсещите достъп до препродажба на роуминг на едро поискат 

достъп до съоръжения или услуги извън необходимите за предоставяне на 

роуминг услуги на дребно, операторите на мобилни мрежи имат право да 

начислят справедливи и разумни цени за тези съоръжения или услуги. Тези 

допълнителни съоръжения или услуги биха могли да бъдат например 

услуги с добавена стойност, допълнителен софтуер и информационни 

системи или механизми за таксуване. 
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(21) Мобилните съобщителни услуги се продават в пакети, като включват както 

национални, така и роуминг услуги, което ограничава избора на роуминг 

услуги за потребителя. Тези пакети намаляват прозрачността по отношение на 

роуминг услугите, тъй като е трудно да се сравняват отделните продукти в 

рамките на пакетите. Следователно конкуренцията между операторите въз 

основа на роуминг елемента в мобилния пакет все още не е видима. 

Улесняването на предоставянето на роуминг като самостоятелна услуга ще 

отговори на структурните проблеми, като повиши запознатостта на 

потребителя с цените за роуминг, позволи ясен избор на роуминг услугите от 

страна на потребителите и по този начин увеличи конкурентния натиск от 

страна на търсенето. Това следователно ще допринесе за доброто 

функциониране на вътрешния пазар на ▌роуминг услуги. 

(21a) През последните години търсенето на мобилните услуги за пренос на 

данни от страна на потребителите и предприятията значително се 

увеличи. Поради високите цени за роуминг на данни обаче използването на 

тези услуги е сериозно ограничено за потребители и предприятия, които 

осъществяват презгранична дейност в рамките на Съюза. Като се има 

предвид, че това е нов пазар и че търсенето от страна на потребителите 

на роуминг на данни бързо се увеличава, регулираните цени на дребно могат 

само да поддържат цените около предложените  максимални цени, 

какъвто е случаят с Регламент _(ЕО) № 717/2007, вместо да ги снижават 

допълнително, което следователно потвърждава необходимостта от по-

нататъшни структурни мерки. 
(22) ▌ 



 

RR\900789BG.doc 23/165 PE476.117v02-00 

 BG 

(22a) Клиентите следва да могат да преминават лесно, в най-краткия възможен 

срок  предвид съответното техническо решение, без санкции и безплатно, 

към алтернативен доставчик на роуминг услуги или  от един 

алтернативен към друг алтернативен доставчик на роуминг услуги. 

Клиентите следва да бъдат информирани в ясна, разбираема и лесно 

достъпна форма за тази възможност.  

(22б) Потребителите следва да имат правото да изберат по удобен за тях 

начин роуминг услуги отделно от своя национален пакет от мобилни 

услуги. Понастоящем съществуват няколко начина, по които може да се 

внедри технически отделна продажба на регулирани роуминг услуги на 

дребно, включително двойна международна идентификация на мобилния 

абонат (International Mobile Subscriber Identity (IMSI) (две отделни IMSI 

върху една и съща SIM карта), единична IMSI ( споделянето на една IMSI 

между местния доставчик и доставчика на роуминг услуги) и комбинации 

от двойна или единична IMSI с техническа възможност, която не пречи 

на клиента да осъществява достъп до регулирани услуги за роуминг на 

данни, предоставяни пряко в посетената мрежа,  посредством 

договорености между оператора на местната мрежа и оператора на 

посетената мрежа. 
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(22в) Високите цени за роуминг на данни възпират клиентите да използват 

мобилните услуги за данни при пътуване в Съюза. Предвид нарастващото 

търсене и значението на услугите за роуминг на данни, следва да не 

съществуват пречки за използване на алтернативни услуги за роуминг на 

данни, предоставяни пряко в дадена посетена мрежа, временно или 

постоянно, независимо от съществуващите договори за роуминг или 

договорености с местни доставчици и без всякакво допълнително 

таксуване от тяхна страна. Когато се изисква да предлагат услуги за 

роуминг на данни, предоставяни пряко в посетена мрежа, местните 

доставчици и доставчиците на услуги за роуминг на данни следва да си 

сътрудничат, така че да не възпират клиентите да осъществяват достъп 

до тези услуги и да ги използват, и следва да осигуряват непрекъснатост 

на обслужването за останалите роуминг услуги. 

(22г) Въпреки че настоящият регламент не следва да  определя каквито и да 

било конкретни технически механизми за отделна продажба на роуминг 

услуги, а вместо това следва да проправи пътя за най-ефективното и 

ефикасно решение, включително комбинирано решение, което  да бъде 

разработено от Комисията въз основа на принос от страна на ОЕРЕС, 

следва да бъдат определени критерии по отношение на техническите 

характеристики, на които да отговаря техническото решение за отделна 

продажба на роуминг услуги. Тези критерии следва да включват, inter alia, 

въвеждането на решението по координиран и хармонизиран начин в целия 

Съюз и да осигурят възможността потребителите да избират бързо и 

лесно различен доставчик на роуминг услуги без промяна на номера. В 

допълнение към това не следва да бъде възпрепятствано ползването на 

роуминг извън Съюза или от клиенти от трети държави в Съюза. 
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(23) Следва да се увеличи сътрудничеството и координацията между операторите 

на мобилни мрежи, за да се позволи от техническа гледна точка 

▌координирано и надеждно техническо развитие на предоставянето на 

отделни роуминг ▌услуги и да не се възпрепятства достъпът до услуги за 

роуминг на данни, предоставяни пряко в посетена мрежа. Поради това 
следва да се разработят съответните основни принципи и методики с цел да се 

позволи бързо приспособяване към променени обстоятелства и техническия 

напредък. ОЕРЕС, ▌ като си сътрудничи със съответните заинтересовани 

страни, следва да окаже съдействие на Комисията за разработване на 

технически елементи,  за да се позволи отделната продажба на роуминг услуги 

и за да не се възпрепятства достъпа до услуги за роуминг на данни, 

предоставяни пряко в посетената мрежа. При необходимост Комисията 
следва да възложи на Европейския орган по стандартизация задача по  

изменението на съответните стандарти, които са нужни за хармонизираното 

въвеждане на на регулираните роуминг услуги на дребно. 

(23a) За да се осигурят еднакви условия за прилагане на разпоредбите на 

настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени 

изпълнителни правомощия относно подробни правила за задълженията по 

отношение на информацията на местните доставчици, както и за 

техническото решение за отделната продажба на роуминг услуги. Тези 

правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент 

(ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 

2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и 

условията за контрол от страна на държавите-членки върху 

упражняването на изпълнителните правомощия от страна на 

Комисията1. 

                                                 
1 OВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13. 
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(23б) На ОЕРЕС следва да се предоставят правомощия да предоставя по своя 

собствена инициатива, като отчита настоящия регламент и актовете за 

изпълнение, приети във връзка с него, конкретни технически насоки за 

отделната продажба на регулирани роуминг услуги на дребно или по други 

въпроси, обхванати от настоящия регламент. 

(24) Счита се, че за да бъде отделната продажба на роуминг услуги напълно 

ефективна, тя трябва да се комбинира със задължението за достъп на едро за 

предоставяне на роуминг услуги, за да се улесни навлизането на пазара на нови 

или съществуващи участници, включително трансгранични доставчици на 

роуминг услуги. С това решение ще се избегнат нарушенията на 

конкуренцията между държавите -членки, като се осигури последователен 

регулаторен подход, който ще допринесе за развитието на вътрешния пазар. 

Въвеждането на отделната продажба на регулирани роуминг услуги на 

дребно обаче ще изисква разумен срок, в който операторите да се адаптират в 

техническо отношение, и следователно структурните мерки  ще доведат до 

същински и достатъчно конкурентен вътрешен пазар едва след известно време. 

Ето защо следва временно да се поддържат подходящи максимални  цени на 

едро за предоставяне на роуминг на гласови услуги, SMS и данни, както и 

подходящи защитни тавани за цените на дребно за тези услуги, за да се 

осигури, че съществуващите предимства за потребителите се запазват по време 

на преходния период за въвеждане на такива структурни мерки ▌. 
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(25) Във връзка с продължаването на временното регулиране на цените следва да 

се наложат регулаторни задължения за търговията на дребно и на едро с цел 

защита на интересите на роуминг клиентите, тъй като опитът е показал, че 

намаленията в цените на едро за роуминг услуги в рамките на Съюза могат да 

не доведат до по-ниски цени на дребно за роуминг, поради отсъствието на 

стимули за това. От друга страна, има опасност предприемането на действия за 

понижаване на равнището на цените на дребно, без да се отдели внимание на 

равнището на разходите на едро за предоставянето на тези услуги, да доведе до 

смущения в нормалното функциониране на вътрешния пазар на роуминг 

услуги и да не позволи по-висока степен на конкуренция. 

(26) Докато структурните мерки не доведат до достатъчна конкуренция на 

вътрешния пазар на роуминг услуги, която ще доведе до намаления на 

разходите на едро, които на свой ред ще се отразят на клиентите, най-

ефективният и пропорционален подход за регулиране на равнището на цените 

за осъществяване и приемане на роуминг повиквания в рамките на Съюза е 

определянето на равнището на Съюза на максимални средни цени на едро на 

минута и ограничаването цените на дребно чрез Евротарифата, въведена с 

Регламент (ЕО) № 717/2007, чието приложно поле бе разширено с Евро-SMS 

тарифата, предвидена в Регламент (ЕО) № 544/20091 и което следва да 

бъде разширено с  Евротарифата за данни, предвидена в настоящия 

регламент. Средната цена на едро следва да се прилага между всеки два 

мобилни оператора в Съюза за определен период. 

                                                 
1 Регламент (ЕО) № 544/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. за изменение на 

Регламент (ЕО) № 717/2007 относно роуминга в обществени мобилни телефонни мрежи в рамките на 

Общността и на Директива 2002/21/ЕО относно общата регулаторна рамка за електронните 

съобщителни мрежи и услуги (ОВ L 167, 29. 6.2009 г., стр. 12.) 
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(27) Преходните Евротарифа за гласови услуги, Евро-SMS тарифа и Евротарифа 

за данни следва да бъдат установени на защитно равнище, което, като 

гарантира, че ▌ предимствата за потребителите са не само запазени, но са дори 

увеличени през преходния период за въвеждане на структурните мерки,  

осигурява достатъчен марж за доставчиците на роуминг и насърчава 

конкуренцията между предложенията за роуминг на по-ниски цени. През 

посочения период доставчиците на роуминг следва активно да представят на 

вниманието на клиентите информация за Евротарифите и да ги 
предлагат на всички свои роуминг клиенти безплатно и по ясен и прозрачен 

начин.  

(28) Преходните Евротарифа за гласови услуги, Евро-SMS тарифа и Евротарифа 

за данни, които ще се предлагат на роуминг клиентите, следва да съответстват 

на разумен марж над разходите на едро за предоставяне на роуминг услуга, 

като същевременно на доставчиците на роуминг се дава свобода да се 

конкурират, като разграничават предложенията си и приспособяват ценовите 

си структури към пазарните условия и предпочитанията на потребителите. 

Такива защитни тавани следва да се определят на равнища, на които няма да 

засегнат предимствата за конкуренцията от структурните мерки и биха могли 

да бъдат премахнати, след като структурните мерки са имали възможността да 

осигурят конкретни ползи за клиентите. Този регулаторен подход не следва да 

се прилага за частта от тарифата, която се начислява за предоставянето 

на услуги с добавена стойност, а само за тарифите за свързване с такива 

услуги. 
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(29) Този регулаторен подход следва да бъде прост за прилагане и наблюдаване, за 

да се намали административната тежест както за операторите и доставчиците 

на роуминг, засегнати от свързаните с него изисквания, така и за националните 

регулаторни органи, натоварени с надзора и прилагането му. Той следва също 

така да бъде прозрачен и незабавно разбираем за всички клиенти на мобилни 

услуги в рамките на Съюза. Освен това той следва да осигурява сигурност и 

предвидимост за операторите, предоставящи роуминг услуги на едро и на 

дребно. По тази причина в настоящия регламент следва да се определят в 

парично изражение максималните цени на минута за търговия на едро и на 

дребно. 

(30) В така определената максимална средна цена на едро за минута следва да са 

отчетени различните елементи, включени в осъществяването на роуминг 

повикване в рамките на Съюза, и по-специално разходите за генериране и 

терминиране на повиквания в мобилните мрежи, включително режийни 

разходи, сигнализиране и транзитиране. Най-подходящият ориентир при 

генериране на повикване и при терминиране на повикване е средната цена за 

терминиране в мобилна мрежа на операторите на мобилни мрежи в Съюза, 

основаваща се на информацията, предоставена от националните регулаторни 

органи и публикувана от Комисията. Следователно максималната средна цена 

за минута, установена с настоящия регламент, следва да се определи, като се 

вземе предвид средната цена за терминиране в мобилна мрежа, която 

предоставя ориентир за включените разходи. Максималната средна цена на 

едро за минута следва да се намалява ежегодно, за да се отчитат намаленията в 

цените за терминиране в мобилни мрежи, налагани периодично от 

националните регулаторни органи. 
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(31) Преходната Евротарифа за гласови услуги, приложима за предоставяне на 

дребно, следва да гарантира на роуминг клиентите, че при осъществяване или 

приемане на регулирано роуминг повикване те няма да бъдат таксувани по 

прекомерно висока цена, като същевременно на доставчицика на роуминг се 

оставя достатъчен марж, даващ възможност за разграничаване на продуктите, 

които предлагат на клиентите. 

(32) През преходния период на прилагане на защитни тавани всички потребители 

следва да бъдат информирани и да разполагат с възможността да изберат без 

допълнителни такси или предварителни условия проста тарифа за роуминг, 

която да не превишава максималните цени. Разумната разлика между 

разходите на едро и цените на дребно следва да гарантира на доставчиците на 

роуминг покриването на всички техни специфични разходи за роуминга на 

дребно, включително съответна част от разходите за маркетинг и субсидиране 

на предоставянето на мобилни телефонни апарати, и да им осигурява 

достатъчен остатък за реализиране на разумна възвръщаемост. Преходните 

Евротарифа за гласови услуги, Евро-SMS тарифа и Евротарифа за данни са 

подходящо средство за осигуряване на защита за потребителите и 

същевременно на гъвкавост за доставчиците на роуминг. В съответствие с 

цените на едро максималните равнища на Евротарифата за гласови услуги, 

Евро-SMS тарифата и Евротарифата за данни следва да намаляват 

ежегодно. 
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(33) По време на преходния период на прилагане на защитните тавани новите 

роуминг клиенти следва да бъдат изцяло информирани по ясен и разбираем 

начин за набора от съществуващи тарифи за роуминг в рамките на Съюза, 

включително за тарифите, съобразени с преходните Евротарифа за гласови 

услуги, Евро-SMS тарифа и Евротарифа за данни. Съществуващите роуминг 

клиенти следва да имат възможността в рамките на определен период от време 

да изберат нова тарифа в съответствие с преходните Евротарифа за гласови 

услуги, Евро-SMS тарифа и Евротарифа за данни или всяка друга роуминг 

тарифа. Ако съществуващите роуминг клиенти не са направили своя избор в 

рамките на този период от време, целесъобразно е да се направи разграничение 

между тези, които вече са избрали определена роуминг тарифа или пакет преди 

влизането в сила на настоящия регламент, и тези, които не са направили това. 

Последните следва автоматично да бъдат прехвърлени към тарифа, която 

отговаря на изискванията на настоящия регламент. Роуминг клиенти, които 

вече се ползват от специални роуминг тарифи или пакети, които съответстват 

на личните им изисквания и които те са избрали на тази основа, следва да 

продължат да се ползват от вече избраната от тях тарифа или пакет, ако 

направят избор да останат на тази тарифа пред своя доставчик на 

роуминг, след като са им били напомнени действащите тарифни условия и 

приложимите Евротарифи. Такива специални роуминг тарифи или пакети 

биха могли да включват например фиксирани цени за роуминг, необществени 

тарифи, тарифи с допълнителни фиксирани цени за роуминг, тарифи с цени на 

минута, по-ниски от максималната Евротарифа за гласови услуги, Евро-SMS 

тарифа и Евротарифа за данни или тарифи с такси за установяване на 

връзка.  



 

PE476.117v02-00 32/165 RR\900789BG.doc 

BG 

(34) Тъй като настоящият регламент следва да представлява специална мярка по 

смисъла на член 1, параграф 5 от Рамковата директива и тъй като доставчиците 

на роуминг услуги в рамките на Съюза могат да бъдат задължени с настоящия 

регламент да направят промени в тарифите си за роуминг на дребно, така че да 

се съобразят с изискванията му, тези промени не следва да  пораждат за 

мобилните клиенти никакви права по националното законодателство, 

транспониращо регулаторната рамка от 2002 г. за електронните съобщения, да 

прекратят своите договори.  

(35) Настоящият регламент не следва да засяга възможността на потребителите да 

се правят новаторски оферти, които са по-изгодни от определените в 

настоящия регламент преходни Евротарифа за гласови услуги, Евро-SMS 

тарифа и Евротарифа за данни, а по-скоро следва да насърчава новаторските 

оферти за по-ниски тарифи към роуминг клиентите, по-специално в отговор на 

допълнителен конкурентен натиск, породен от структурните разпоредби на 

настоящия регламент. Настоящият регламент не изисква цените за роуминг да 

бъдат отново въведени в случаите, когато те вече са били премахнати изцяло, 

нито изисква съществуващите цени за роуминг да бъдат повишени до 

преходните защитни тавани, определени в настоящия регламент. 
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(36) Когато максималните цени не са посочени в евро, приложимите максимални 

цени за първоначалните горни граници и преразгледаните равнища на тези 

горни граници следва да се определят в съответните валути чрез прилагане на 

референтните обменни курсове, публикувани в Официален вестник на 

Европейския съюз на датата, посочена в настоящия регламент. Когато няма 

издание на посочената дата, следва да се прилагат референтните обменни 

курсове, публикувани в първото издание на Официален вестник на 

Европейския съюз непосредствено след тази дата, в което се съдържат подобни 

референтни обменни курсове. С цел потребителите да бъдат защитени от 

повишаване на цените на дребно за регулираните роуминг услуги 

(регулирани услуги за роуминг на гласови услуги, SMS съобщения или данни) 

в резултат на промени в референтния обменен валутен курс на валути, 

различни от еврото, държавите- членки, чиято парична единица е 

различна от еврото, следва да имат правото да използват средната 

стойност на няколко последователни референтни обменни курса, за да 

определят  максималните цени на дребно в тяхната валута.  
(37) Практиката на някои оператори на мобилни мрежи да таксуват предоставянето 

на едро на повиквания при роуминг на база минимални периоди за таксуване 

до 60 секунди вместо при период на таксуване на база секунда, каквато е 

обичайната практика за други таксувания на едро за взаимно свързване, 

нарушава условията за конкуренция между тези оператори и операторите, 

които прилага различни методи на таксуване, а също така засяга 

последователното прилагане на максималните цени на едро, въведени от 

настоящия регламент. В допълнение това представлява допълнително 

таксуване, което, повишавайки разходите на едро, има неблагоприятни 

последици за цените на дребно на гласовите роуминг услуги. Следователно от 

операторите на мобилни мрежи следва да се изисква таксуването на 

предоставянето на едро на регулираните роуминг повиквания да бъде на база 

една секунда. 
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(38) Според предшественика на ОЕРЕС - ГЕР, практиката на мобилните оператори 

да използват интервали за таксуване, които са над една секунда при таксуване 

на роуминг услуги на дребно увеличава с 24 % обичайната сметка за изходящи 

повиквания по Евротарифата за гласови услуги и с 19 % за входящи 

повиквания. Освен това ГЕР посочи, че тези увеличения са форма на скрито 

таксуване, тъй като не са достатъчно прозрачни за повечето потребители. По 

тази причина ГЕР препоръча да бъдат взети спешни мерки спрямо различните 

практики на таксуване на равнище цени на дребно по Евротарифата за 

гласови услуги. 

(39) Въпреки че с въвеждането на Евротарифата в Съюза, Регламент (ЕО) 

№ 717/2007 установи общ подход, чрез който да се гарантира, че роуминг 

клиентите не са таксувани по прекалено високи цени за регулираните роуминг 

повиквания, различните практики за определяне на базата за таксуване, 

използвани от мобилните оператори, сериозно накърняват последователното 

прилагане на регламента. Това също така означава, че въпреки че 

трансграничния характер на роуминг услугите на територията на Съюза, 

съществуват различни подходи при таксуването на регулирани роуминг 

повиквания, които нарушават условията на конкуренция на вътрешния пазар. 

(40) Ето защо следва да бъде въведен нов набор от правила относно определянето 

на базата за таксуване по Евротарифата за гласови услуги на равнище цени 

на дребно, за да се укрепи допълнително вътрешният пазар и за да се осигури 

еднакво високо равнище на защита на потребителите на роуминг услуги в 

рамките на целия Съюз. 
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(41) Следователно от доставчиците на дребно на регулирани роуминг повиквания 

следва да бъде изисквано да таксуват своите клиенти на база една секунда за 

всички повиквания по Евротарифата за гласови услуги, с изключение 

единствено на възможността за прилагане на минимален първоначален период 

за таксуване от не повече от 30 секунди за изходящи повиквания. Това ще 

позволи на доставчиците на роуминг да покриват всички оправдани разходи за 

установяване на връзка и ще им даде възможност за гъвкавост в 

конкуренцията, като предлагат по-къси минимални периоди за таксуване. В 

същото време никакъв минимален първоначален период за таксуване не е 

оправдан при входящите повиквания по Евротарифата за гласови услуги, тъй 

като стойността на направените разходи за предоставяне на едро се определя 

на база една секунда, а каквито и да било други специфични разходи за 

първоначално установяване на връзката вече са покрити от таксите за 

терминиране в мобилни мрежи. 

(42) Клиентите не следва да са принудени да заплащат получаването на съобщения 

по гласовата поща в посетената мрежа, тъй като те не могат да контролират 

времетраенето на тези съобщения. Това не следва да засяга други приложими 

такси за съобщения по гласовата поща, например за прослушване на такива 

съобщения. 

(42a) Клиентите, живеещи в граничните райони, не следва да получават 

ненужно високи сметки поради неосъзнато използване на роуминг. Ето 

защо доставчиците на роуминг следва да предприемат разумни мерки, с 

които да защитят клиентите от заплащане на роуминг, когато се 

намират в собствената си държава членка. Това следва да включва 

подходящи мерки за информиране, за да се даде възможност на клиентите 

активно да се предпазват от подобни случаи на неосъзнато използване на 

роуминг. Националните регулаторни органи следва да осъзнават 

положението на клиентите, които се сблъскват с проблема да заплащат 

за роуминг , въпреки че се намират на територията на собствената си 

държава- членка, и следва да предприемат подходящи мерки за 

ограничаването на този проблем.  
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(43) По отношение на роуминг услугите за SMS съобщения, подобно на случая с 

гласовите роуминг повиквания, има значителен риск, ако бъдат въведени 

задължения само във връзка с цените на едро, това да не доведе автоматично до 

по-ниски равнища на цените за клиентите на дребно. От друга страна, ако се 

предприемат действия за понижаване на равнището на цените на дребно, без да 

се отдели внимание на равнището на разходите на едро, свързани с 

предоставянето на тези услуги, това може да затрудни положението на някои 

доставчици на роуминг, по-специално на по-малките доставчици на роуминг, 

като увеличи риска от ценови натиск. 

(44) Освен това, поради особената структура на пазара на роуминг услуги и неговия 

презграничен характер, регулаторната рамка от 2002 г. за електронните 

съобщения не предостави на националните регулаторни органи подходящи 

инструменти за ефективно справяне с проблемите с конкуренцията, които са в 

основата на високите равнища на цените на едро и на дребно за регулираните 

роуминг услуги за SMS съобщения. По този начин не се осигурява доброто 

функциониране на вътрешния пазар и това следва да бъде коригирано. 

(45) Ето защо следва да бъдат наложени регулаторни задължения по отношение на 

регулираните роуминг услуги за SMS съобщения на равнище цени на едро, за 

да се установи по-разумна връзка между цените на едро и направените разходи 

за предоставяне на услугата, а на равнище цени на дребно — за преходен 

период, за да се защитят интересите на роуминг клиентите, докато 

структурните мерки започнат да дават резултат.
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(46) Докато структурните мерки не доведат до достатъчна конкуренция на пазара 

на роуминг услуги, най-ефективният и пропорционален подход за регулиране 

на равнището на цените на едро за регулирани SMS съобщения при роуминг е 

определянето, на равнището на Съюза, на максимална средна цена за 

изпращане на SMS от посетена мрежа. Средната цена на едро следва да се 

прилага между всеки два оператора в Съюза за определен период. 

(47) Максималната цена на едро за регулирани SMS съобщения при роуминг следва 

да включва всички разходи, направени от доставчика на услугата на едро, 

включително, inter alia, за генерирането, транзита и непокритите разходи за 

терминиране на SMS съобщения при роуминг в посетената мрежа. 

Следователно на доставчиците на едро на регулирани роуминг услуги за SMS 

съобщения следва да бъде забранено да налагат отделна такса за 

терминирането на SMS съобщения при роуминг в тяхната мрежа, за да се 

гарантира последователното прилагане на правилата, установени с настоящия 

регламент. 

(48) За да се гарантира, че максималните цени за роуминг услуги за SMS съобщения 

на едро са близки до равнищата, които съответстват на направените разходи за 

предоставяне на услугата, и че при предлагането на дребно може да се развива 

конкуренция, максималните цени на едро за регулирани SMS съобщения 

следва да претърпят последователни намаления.
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(49) В Регламент (ЕО) № 544/2009 бе отчетено че, при липса на структурни 

елементи, чрез които да се въведе конкуренция на пазара на роуминг услуги, 

най-ефективният и пропорционален подход за регулиране на равнището на 

цените на дребно за SMS съобщения при роуминг в рамките на Съюза е 

въвеждането на изискване мобилните оператори да предлагат на своите 

роуминг клиенти Евро-SMS тарифа, която не надхвърля определена 

максимална цена. 

(50) Докато структурните мерки станат ефективни, преходната Евро-SMS тарифа 

следва да бъде задържана на защитно равнище, което осигурява запазване на 

съществуващите предимства за потребителите, като същевременно гарантира 

достатъчен марж за доставчиците на роуминг и отразява по-разумно 

съответните разходи за предоставяне на услугата.  

(51) Ето защо преходната Евро-SMS тарифа, която може да се предлага на роуминг 

клиентите, следва да отразява един разумен марж над разходите за 

предоставяне на регулирани роуминг услуги за SMS съобщения, като 

същевременно на доставчиците на роуминг се предоставя свобода да се 

конкурират, като диференцират предложенията си и приспособяват ценовите 

си структури към пазарните условия и предпочитанията на потребителите. 

Този защитен таван следва да се определи на равнище, на което няма да засегне 

предимствата за конкуренцията от структурните мерки и би могъл да бъде 

премахнат, след като структурните мерки започнат да дават резултат. Този 

регулаторен подход не следва да се прилага към SMS услугите с добавена 

стойност. 



 

RR\900789BG.doc 39/165 PE476.117v02-00 

 BG 

(52) От роуминг клиентите не следва да се изисква да плащат каквито и да било 

допълнителни такси за получаване на регулирано SMS съобщение или 

съобщение по гласовата поща при роуминг в посетена мрежа, тъй като подобни 

разходи за терминиране вече са покрити от цената на дребно, определена за 

изпращане на SMS съобщение или съобщение по гласовата поща при роуминг. 

(53) Евро-SMS тарифата следва да се прилага автоматично за всеки нов или вече 

съществуващ роуминг клиент, който не е избрал изрично или не избира 

изрично специална роуминг тарифа за SMS съобщения или пакет за роуминг 

услуги, включващ регулирани роуминг услуги за SMS съобщения. 

(54) SMS съобщението представлява кратко текстово съобщение (Short Message 

Service) и се различава ясно от други съобщения като MMS съобщенията или 

съобщенията по електронната поща. За да се гарантира, че настоящият 

регламент продължава да запазва своята ефективност и да постига напълно 

своите  цели, следва да бъдат забранени каквито и да е промени в техническите 

параметри на SMS съобщението при роуминг, които биха го разграничили от 

вътрешно SMS съобщение. 



 

PE476.117v02-00 40/165 RR\900789BG.doc 

BG 

(55) Данните, събрани от националните регулаторни органи, показват, че се 

запазват високите равнища на средните цени на едро за услуги за роуминг на 

данни, налагани от операторите на посетената мрежа на доставчиците на 

роуминг, обслужващи роуминг клиентите. Въпреки че изглежда, че съществува 

тенденция към намаляване на тези цени на едро, те все още са много високи 

спрямо направените разходи. 

(56) Устойчиво високите цени на едро за услуги за роуминг на данни се дължат 

най-вече на високите цени на едро, налагани от операторите на 

непредпочитани мрежи. Подобни цени се обясняват с ограниченията в 

управлението на трафика, които не насърчават операторите да намаляват 

едностранно своите стандартни цени на едро, тъй като трафикът ще бъде 

получаван независимо от начислената цена. Това води до изключително големи 

различия в разходите на едро. В някои случаи цените на едро за роуминг на 

данни, прилагани за непредпочитани мрежи, са шест пъти по-високи от 

прилаганите за предпочитана мрежа. Тези прекомерно високи цени на едро за 

услуги за роуминг на данни водят до сериозни нарушения на условията за 

конкуренция между доставчиците на роуминг в рамките на Съюза, което пречи 

на доброто функциониране на вътрешния пазар. Те също така ограничават 

възможностите на доставчиците на роуминг да предвидят своите разходи на 

едро и следователно да осигуряват на своите клиенти прозрачни и конкурентни 

пакети на цени на дребно. С оглед на ограничените възможности на 

националните регулаторни органи да решават ефективно тези проблеми на 

национално равнище, следва да се прилага максимална цена на едро за услуги 

за роуминг на данни. Поради това следва да бъдат наложени регулаторни 

задължения по отношение на регулираните услуги за роуминг на данни на 

едро, за да се установи по-разумна връзка между цените на едро и направените 

разходи за предоставяне на услугата, а на равнище цени на дребно - да се 

защитят интересите на роуминг клиентите. 
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(57) Доставчиците на роуминг не следва да налагат такси на роуминг клиента за 

каквато и да е регулирана услуга за роуминг на данни, докато роуминг 

клиентът не приеме предоставянето на тази услуга.  

(58) Приложното поле на настоящия регламент следва да включва предоставянето в 

рамките на Съюза на услуги за роуминг на данни на дребно. Специалните 

характеристики на пазарите на роуминг услуги, обосновали приемането на 

Регламент (ЕО) № 717/2007 и налагането на задължения на мобилните 

оператори във връзка с предоставянето на гласови роуминг повиквания и SMS 

съобщения в рамките на Съюза, намират приложение и при предоставянето в 

рамките на Съюза на услуги за роуминг на данни на дребно. Подобно на 

гласовите услуги и услугите за SMS съобщения при роуминг, услугите за 

роуминг на данни не се закупуват отделно на национално равнище, а 

представляват част от по-голям търговски пакет от услуги на дребно, купуван 

от клиентите от техния доставчик на роуминг, като по този начин се 

ограничават действащите конкурентни сили. Също така поради 

трансграничния характер на съответните услуги националните регулаторни 

органи, отговорни за защитата и подкрепата на интересите на пребиваващите 

на тяхна територия клиенти на мобилни оператори, не могат да контролират 

поведението на операторите на посетените мрежи, намиращи се в други 

държави-членки. 
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(59) Както при вече въведените регулаторни мерки за гласови услуги и услуги за 

SMS съобщения, докато структурните мерки не доведат до достатъчна 

конкуренция, най-ефективният и пропорционален подход за регулиране на 

равнището на цените на услугите за роуминг на данни на дребно в рамките на 

Съюза през преходен период е да се въведе изискване към доставчиците на 

роуминг да предлагат на своите роуминг клиенти преходна Евротарифа за 

данни, която не надхвърля определена максимална цена. Евротарифата за 

данни следва да бъде установена на защитно равнище, което осигурява защита 

на потребителите, докато структурните мерки започнат да дават резултат, като 

същевременно гарантира достатъчен марж за доставчиците на роуминг и 

отразява по-разумно направените разходи за предоставяне на услугата. 

(60) Ето защо преходната Евротарифа за данни, която може да се предлага на 

роуминг клиентите, следва да отразява един разумен марж над разходите за 

предоставяне на регулирани услуги за роуминг на данни, като същевременно 

на доставчиците на роуминг се предоставя свобода да се конкурират, като 

диференцират предложенията си и приспособяват ценовите си структури към 

пазарните условия и предпочитанията на потребителите. Този защитен таван 

следва да се определи на равнище, на което няма да засегне предимствата за 

конкуренцията от структурните мерки и може да бъде премахнат, след като 

структурните мерки са могли да осигурят конкретни и дълготрайни ползи за 

потребителите. Подобно на подхода, следван при роуминг на гласови услуги и 

SMS съобщения, предвид планираните намаления на разходите за предоставяне 

на услуги за роуминг на данни на дребно, максималните регулирани цени за 

преходната Евротарифа за данни следва плавно да намаляват. 
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(61) Преходна Евротарифа за данни следва да се прилага автоматично за всеки нов 

или вече съществуващ роуминг клиент, който не е избрал изрично или не 

избира изрично специална тарифа за роуминг на данни или пакет роуминг 

услуги, включващ регулирани услуги за роуминг на данни. 

(62) За да се гарантира, че клиентите заплащат услугите за пренос на данни, които 

действително използват, и да се избегнат проблемите, наблюдавани с 

гласовите услуги след въвеждането на Регламент (ЕО) № 717/2007 със 

скритите такси за потребителя, дължащи се на прилаганите от операторите 

ценови механизми, преходната Евротарифа за данни следва да се прилага на 

килобайт. Такова таксуване съответства на ценовия механизъм, който вече се 

прилага за търговията на едро. 

(63) Доставчиците на роуминг могат да предлагат справедлива и включваща всички 

услуги месечна фиксирана цена, за която не се прилагат никакви максимални 

цени, и която може да включва всички роуминг услуги в рамките на Съюза. 

(64) За да се гарантира, че всички ползватели на мобилна гласова телефония могат 

да се възползват от разпоредбите на настоящия регламент, преходните ценови 

изисквания за търговията на дребно следва да се прилагат независимо от това, 

дали роуминг клиентите имат с доставчика си на роуминг договор за 

предплатена услуга или за абонамент, и независимо от това, дали доставчикът 

на роуминг разполага със собствена мрежа или е оператор на виртуална 

мобилна мрежа, или е препродавач на мобилни гласови телефонни услуги. 
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(66) Когато доставчиците на мобилни телефонни услуги в Съюза счетат, че 

предимствата от оперативната съвместимост и възможностите за връзка от 

край до край за техните клиенти са застрашени от прекратяването или от 

опасността от прекратяване на техните договори за роуминг с оператори на 

мобилни мрежи в други държави- членки, или когато нямат възможност да 

предоставят на своите клиенти обслужване в друга държава -членка поради 

липсата на договор с поне един мрежови доставчик на едро, националните 

регулаторни органи следва да използват, при необходимост, правомощията по 

член 5 от Директивата за достъп, за да осигурят съответния достъп и взаимното 

свързване, така че да се гарантира такава връзка от край до край и оперативната 

съвместимост на услугите, като се вземат предвид целите по член 8 от 

Рамковата директива, и по-специално създаването на пълноценно 

функциониращ вътрешен пазар на електронни съобщителни услуги. 

(67) За да се повиши прозрачността на цените на дребно за роуминг услугите и за 

да се улеснят роуминг клиентите при вземането на решения относно 

използването на мобилните им устройства, докато се намират в чужбина, 

доставчиците на мобилни съобщителни услуги следва да предоставят на 

своите роуминг клиенти безплатна информация за приложимите за тях цени за 

роуминг при използване на роуминг услуги в посетената държава членка. 

Тъй като е възможно някои групи клиенти да са добре информирани за 

цените на роуминга, доставчиците на роуминг следва да предоставят 

възможност за лесен отказ от тази услуга за автоматични съобщения. 

Нещо повече, доставчиците следва активно да предоставят на своите 

клиенти, при условие че последните се намират в Съюза, при поискване и 

безплатно, допълнителна информация за цените на минута, на SMS или на 

мегабайт 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. ▌ 
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(68) Прозрачността изисква също така доставчиците да предоставят информация 

относно цените за роуминг, и по-специално относно Евротарифата за 

гласови услуги, Евро-SMS тарифата и Евротарифата за данни и 

включващата всички услуги на фиксирана цена, ако предлагат такава, при 

сключване на абонаментен договор, както и при всяка  промяна в цените за 

роуминг. Доставчиците на роуминг 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. Цялата информация и 

офертите следва да бъдат ясни, разбираеми,  позволяващи сравнение и 

прозрачни по отношение на предлаганите цени и услуги. Рекламирането на 

оферти за роуминг и предлагането им на потребителите следва да се 

извършва в пълно съответствие със законодателството за защита на 

потребителите, по-специално Директива 2005/29/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета от 11 май 2005 г. относно нелоялни търговски 

практики от страна на търговци към потребители на вътрешния пазар 

("Директива за нелоялни търговски практики")1. Доставчиците на роуминг 

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 обективно писмено съобщение, в което се описват условията 

на Евротарифата за гласови услуги, Евро-SMS тарифата и Евротарифата 

за данни и правото на преминаване към тях и на прекратяване на използването 

им. 

                                                 
1 ОВ L 149, 11.6.2005 г., стр. 22. 
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(69) Освен това следва да бъдат взети мерки за подобряване на прозрачността на 

цените на дребно за всички услуги за роуминг на данни, по-специално — да 

бъде преодолян проблемът „шок от сметката“, който представлява пречка пред 

доброто функциониране на вътрешния пазар, а на роуминг клиентите да се 

предоставят средствата, от които те се нуждаят, за да проследяват и 

контролират своите разходи за услуги за роуминг на данни. Също така следва 

да няма пречки пред появата на приложения или технологии, които могат да 

заменят или да съставляват алтернатива на роуминг услугите като например 

услугите Wi-Fi. ▌ 

(70) Доставчиците на роуминг следва по-специално да предоставят на своите 

роуминг клиенти безплатна персонализирана информация относно цените, на 

които ще им бъдат предоставяни услуги за роуминг на данни, винаги, когато 

тези клиенти започнат да ползват услуга за роуминг на данни при влизането си 

в друга държава. Такава информация следва да бъде предоставяна до 

▌тяхното мобилно устройство по начина, който е най-подходящ за нейното 

получаване и разбиране и който позволява лесен последващ достъп до нея. 

(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, преди и след 

сключването на договор доставчиците на роуминг следва да предоставят 

на своите клиенти информация за цените за регулираните услуги за 

роуминг на данни. Тази информация би могла да включва примери за 

приблизителния обем данни, които са използвани например за  изпращане 

на съобщение по електронната поща, изпращане на изображение, уеб-

браузинг и използване на мобилни приложения.
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(72) Освен това, за да се избегнат шоковете от сметката, доставчиците на роуминг 

следва да определят една или повече парични максимална граница и/или 

максимална граница по отношение на обема данни за дължимите им суми за 

услуги за роуминг на данни, изразени във валутата, в която роуминг клиентът 

получава фактури, които мобилните оператори следва да предлагат безплатно и 

със съответното съобщение във форма, която позволява последващ достъп 

до него, на всички свои роуминг клиенти при наближаване на тази горна 

граница. При достигане на определената максимална граница клиентите следва 

да спрат да получават или да бъдат таксувани за такива услуги, освен ако те 

изрично поискат  тези услуги да продължат да бъдат предоставяни в 

съответствие с реда и условията, посочени в съобщението. В този случай те 

следва да получат безплатно потвърждение във форма, която позволява 

последващ достъп до него. Роуминг клиентите следва да получат 

възможността да изберат която и да е от тези максимални граници — парична 

максимална граница или максимална граница по отношение на обема данни — 

в рамките на разумен срок или да изберат към тях да не се прилага подобна 

горна граница. Освен ако клиентите заявят друго, към тях следва да се прилага 

система за определяне на горна граница по подразбиране. 
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(73) Тези мерки за повишаване на прозрачността следва да бъдат разглеждани като 

минимални защитни мерки в полза на роуминг клиентите и следва да не 

ограничават доставчиците на роуминг в предлагането на клиентите на други 

механизми, които ще им помогнат да предвидят и да контролират своите 

разходи за услуги за роуминг на данни. Така например много доставчици на 

роуминг разработват нови оферти с фиксирана цена на дребно, които 

позволяват роуминг на данни за определена цена през определен период от 

време в рамките на "разумна" горна граница по отношение на обема . Също 

така някои доставчици на роуминг разработват системи, позволяващи на 

техните роуминг клиенти да получават актуализирана информация в реално 

време относно натрупаните дължими суми за роуминг на данни. За да се 

осигури доброто функциониране на вътрешния пазар, това развитие на 

местните пазари следва да бъде отразено в хармонизираните правила. 

(74)  Клиентите, ползващи предплатени тарифи, могат също да пострадат от шок 

от сметката при използването на услуги за роуминг на данни ▌. Поради тази 

причина разпоредбите за определяне на горни граници следва да се прилагат и 

по отношение на тези клиенти ▌. 
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(74a) Съществуват значителни различия между регулираните тарифи за 

роуминг в рамките на Съюза и тарифите за роуминг, налагани на 

клиентите, когато пътуват извън Съюза, и които са съществено по-

високи от тарифите в Съюза. Поради отсъствието на последователен 

подход по отношение на прозрачността и защитните мерки във връзка с 

роуминга извън територията на Съюза, потребителите нямат сигурност 

относно своите права и поради това често се страхуват да използват 

мобилни услуги при пътуване в чужбина. Предоставянето на прозрачна 

информация на потребителите би могло не само да им помогне да вземат 

решение как да използват мобилното си устройство при пътувания в 

чужбина (в рамките на Съюза и извън него), но и да изберат измежду 

доставчиците на роуминг.  Следователно е необходимо да се разреши 

проблемът с липсата на прозрачност и защитата на потребителите чрез 

прилагането на някои мерки за прозрачност и защитни мерки и по 

отношение на роуминг услугите, предоставяни извън Съюза. Тези мерки 

биха улеснили конкуренцията и биха подобрили функционирането на 

вътрешния пазар.  

(74б) Ако операторът на посетената мрежа в посетената държава извън 

Съюза не позволява на доставчика на роуминг да наблюдава потреблението 

на своите клиенти в реално време, доставчикът на роуминг не следва да 

бъде задължен да предоставя максималната парична граница или 

максималната граница по отношение на обема данни с цел защита на 

клиентите. 
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(75) Националните регулаторни органи, отговарящи за изпълнението на задачите, 

предвидени в регулаторната рамка от 2002 г. за електронните съобщения, 

следва да разполагат с необходимите правомощия за контрол и прилагане на 

предвидените в настоящия регламент задължения в рамките на своята 

териториална компетентност. Те следва да следят и развитието на цените за 

гласови услуги и за услуги за пренос на данни за  роуминг клиентите при 

пътуване в рамките на Съюза, включително, когато е целесъобразно, 

специфичните разходи, свързани с осъществявани и приемани повиквания при 

роуминг в най-отдалечените региони на Съюза, и необходимостта да се 

гарантира, че тези разходи могат в достатъчна степен да се възстановяват на 

пазара на едро и че не са използвани техники за управление на трафика за 

ограничаване на избора във вреда на клиентите. Те следва да осигуряват на 

заинтересованите лица актуална информация за прилагането на настоящия 

регламент и да публикуват резултатите от тези наблюдения на всеки шест 

месеца. Информацията следва да се предоставя отделно за корпоративни 

клиенти, за клиенти, сключили договори за абонамент, и за клиенти на 

предплатена услуга. 

(76) Вътрешният роуминг в най-отдалечените региони на Съюза, в които 

лицензите за мобилна телефония се различават от лицензите, издавани в 

останалата част от националната територия, би могъл да се ползва с намаления 

в цените, равняващи се на намаленията, приложени на вътрешния пазар за 

роуминг услуги. Прилагането на настоящия регламент не следва да води до по-

неблагоприятно ценово третиране за клиенти, които ползват вътрешни роуминг 

услуги, в сравнение с клиенти, които ползват роуминг услуги в рамките на 

Съюза. За тази цел националните органи могат да предприемат допълнителни 

мерки, съобразени с правото на Съюза. 
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(76a) При определяне на системата от санкции, приложими за нарушения на 

настоящия регламент, държавите -членки следва, inter alia, да отчитат 

възможността доставчиците на роуминг да компенсират клиентите си 

за всяко забавяне или пречка да преминат към алтернативен доставчик на 

роуминг, в съответствие с тяхното национално законодателство. 
▌(78) Тъй като целите на настоящия регламент, а именно създаване на общ подход, 

чрез който да се гарантира, че при пътуване в рамките на Съюза ползвателите 

на обществени мобилни съобщителни мрежи не заплащат прекомерно високи 

цени за роуминг услуги в рамките на Съюза, с което да се постигне висока 

степен на защита на потребителите чрез повишаване на кокуренцията между 

доставчиците на роуминг, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от 

държавите- членки по сигурен, хармонизиран и своевременен начин, поради 

което могат да бъдат постигнати по-добре на равнището на Съюза, Съюзът 

може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в 

член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на 

пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля 

необходимото за постигането на тези цели. 

(79) Регулаторните задължения относно цените на едро за роуминг на гласови 

услуги, SMS и данни следва да бъдат запазени, докато структурните мерки 

започнат да дават резултати и конкуренцията на пазарите на едро се развие в 

достатъчна степен. Освен това тенденциите в развитието на пазара 

понастоящем сочат, че услугите за пренос на данни постепенно ще се 

превърнат в най-важния сегмент от мобилните услуги, а при услугите за 

роуминг на данни на едро се наблюдава най-голяма динамика, с цени, които са 

значително под сегашните регулирани нива. 
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(80) Защитните тавани за цените на дребно следва да се установят на достатъчно 

високо равнище, което да не нарушава потенциалните конкурентни предимства 

на структурните мерки, и могат изцяло да бъдат премахнати, след като тези 

мерки започнат да дават резултат и осигурят развитието на същински вътрешен 

пазар. Поради това защитните тавани за цените на дребно следва непрекъснато 

да се понижават и впоследствие да отпаднат.  

(81) Комисията следва да направи преглед на ефективността на настоящия 

регламент с оглед на неговите цели и принос за прилагането на регулаторната 

рамка от 2002 г. за електронните съобщения и доброто функциониране на 

вътрешния пазар. Във връзка с това Комисията следва да разгледа 

въздействието върху конкурентното положение на доставчиците на мобилни 

съобщителни услуги с различна големина и от различни части от Съюза, 

развитието, тенденциите и степента на прозрачност на цените на дребно и на 

едро и тяхната връзка с действителните разходи, степента, до която 

допусканията, направени в оценката на въздействието,придружаваща 

настоящия регламент, са се потвърдили, разходите за привеждане в 

съответствие, както и въздействието върху инвестициите. Комисията следва 

също така да разгледа, като отчита технологичното развитие, наличието и 

качеството на услугите, които представляват алтернатива на роуминга (като 

например достъп чрез Wi-Fi). 
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(81a) Регулаторните задължения за цените на едро и дребно за роуминг на 

гласови услуги, SMS и данни следва да бъдат запазени, за да бъдат 

защитени потребителите, докато конкуренцията при цените на едро и на 

дребно не се е развила достатъчно. За тази цел до 30 юни 2016 г. 

Комисията следва да направи оценка дали целите на настоящия 

регламент са били постигнати, включително дали структурните мерки са 

били приложени напълно и дали конкуренцията се е развила достатъчно 

на вътрешния пазар на роуминг услуги. Ако Комисията стигне до извода, че 

конкуренцията не се е развила достатъчно, Комисията следва да 

представи подходящи предложения на Европейския парламент и Съвета, 

за да гарантира, че потребителите ще бъдат защитени в подходяща 

степен от 2017 година нататък. 
(82) След извършването на посочения преглед и за да се гарантира непрекъснатото 

наблюдение на роуминг услугите в Съюза, Комисията следва да подготвя на 

всеки две години доклад до Европейския парламент и Съвета, който да 

включва обобщение на последните тенденции в областта на роуминг услугите 

и междинна оценка на напредъка в постигането на целите на настоящия 

регламент, както и възможни алтернативи за постигането на тези цели, 

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ: 
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Член 1 

Предмет и приложно поле 

1. С настоящия регламент се въвежда общ подход, за да се гарантира, че при 

пътуване в рамките на Съюза ползвателите на обществени мобилни 

съобщителни мрежи не заплащат прекомерни цени за роуминг услуги в Съюза 

в сравнение с конкурентните национални цени, когато осъществяват или 

приемат повиквания, когато изпращат и получават SMS съобщения и когато 

използват съобщителни услуги за пренос на данни с пакетна комутация, като 

по този начин се допринася за доброто функциониране на вътрешния пазар и 

същевременно се постига висока степен на защита на потребителите, 

насърчават се конкуренцията и прозрачността на пазара и се предоставят както 

стимули за иновации, така и възможности за избор на потребителите. 

В него се установяват правила, позволяващи продажбата на регулирани 

роуминг услуги отделно от националните мобилни съобщителни услуги, и се 

определят условията за достъп на едро до обществени мобилни съобщителни 

мрежи с цел предоставяне на регулирани роуминг услуги. В него също така се 

установяват преходни правила за цените, които доставчиците на роуминг могат 

да начисляват за предоставянето на регулирани роуминг услуги за гласови 

повиквания и за SMS съобщения, които се генерират и терминират в рамките 

на Съюза, и за съобщителни услуги за пренос на данни с пакетна комутация от 

роуминг клиентите при роуминг в мобилна съобщителна мрежа в рамките на 

Съюза. Той се прилага както за цените на едро, начислявани от мрежовите 

оператори, така и за цените на дребно, начислявани от доставчиците на 

роуминг. 
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1a. Отделната продажба на регулирани роуминг услуги от националните 

мобилни съобщителни услуги е необходима междинна стъпка за 

увеличаване на конкуренцията, за да се намалят тарифите за роуминг за 

клиенти, за  да се постигне вътрешен пазар за мобилни съобщителни 

услуги, и като краен резултат,, за да  няма разлика между национални 

тарифи и тарифи за роуминг. 
2. В настоящия регламент се установяват и правила за увеличаване на 

прозрачността на цените и за подобряване на предоставянето на информация за 

цените на ползвателите на ▌роуминг услугите. 

3 Настоящият регламент представлява специална мярка по смисъла на член 1, 

параграф 5 от Рамковата директива. 

4. Максималните цени, установени в настоящия регламент, са посочени в евро.  

5. Когато максималните цени по членове  6, 8, и 11 са изразени в парични 

единици, различни от еврото, първоначалните граници съгласно тези членове 

се определят в тези парични единици чрез прилагане на референтните обменни 

курсове, публикувани на 1 май 2012 г. от Европейската централна банка в 

Официален вестник на Европейския съюз. 



 

PE476.117v02-00 56/165 RR\900789BG.doc 

BG 

За целите на последващите граници, предвидени в член 6, параграф 2, член 8, 

параграф 1 и член 11, параграф 1, преразгледаните стойности се определят чрез 

прилагане на референтните обменни курсове, както са публикувани на 1 май 

през съответната календарна година. За максималните цени по член 6, 

параграф 2, член 8, параграф 1 и член 11, параграф 1, границите, изразени в 

парични единици, различни от еврото, се преразглеждат ежегодно след 

2015 г. Преразглежданите ежегодно граници, изразени в тези парични 

единици, се прилагат от 1 юли, като се използват референтните обменни 

курсове, публикувани на 1 май на същата година. 

6. Когато максималните цени по членове 7, 9 и 12 са изразени в парични 

единици, различни от еврото, първоначалните граници съгласно тези 

членове се определят в тези парични единици чрез прилагане на 

усреднените референтни обменни курсове, публикувани на 1 март, 1 април 

и 1 май  2012 г. от Европейската централна банка в Официален вестник на 

Европейския съюз. 

 За целите на последващите граници, предвидени в член 7, параграф 2, 

член 9, параграф 2 и член 12, параграф 2, преразгледаните стойности се 

определят чрез прилагане на усреднените референтни обменни курсове, 

както са публикувани на 1 март, 1 април и 1 май през съответната 

календарна година. За максималните цени  по член 7, параграф 2, член 9, 

параграф 2 и член 12, параграф 2, границите, изразени в  парични единици, 

различни от еврото, се преразглеждат ежегодно след 2015 г. Ежегодно 

преразгледаните граници в тези парични единици се прилагат от 1 юли, 

като се използват усреднените референтни обменни курсове, публикувани 

на 1 март, 1 април и 1 май от същата година. 
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Член 2 

Определения 

1. За целите на настоящия регламент се прилагат определенията, посочени в 

член 2 от Директивата за достъп, член 2 от Рамковата директива и член 2 от 

Директивата за универсалната услуга. 

2. В допълнение към определенията по параграф 1 се прилагат следните 

определения: 

 ▌ 

б) „доставчик на роуминг“ означава предприятие, което предоставя 

регулирани роуминг услуги на дребно на роуминг клиент; 

ба) „местен доставчик“ означава предприятие, което предоставя на 

роуминг клиент национални мобилни съобщителни услуги; 

бб) „алтернативен доставчик на роуминг“ означава доставчик на 

роуминг, различен от местния доставчик; 
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в) „местна мрежа“ означава ▌ обществена ▌ съобщителна мрежа, която се 

намира в държава -членка и се използва от доставчика на роуминг за 

предоставяне на регулирани роуминг услуги на дребно на роуминг 

клиент; 

ва) „посетена мрежа“ означава наземна обществена мобилна 

съобщителна мрежа, намираща се в държава- членка, различна от 

тази, в която се намира местният доставчик на роуминг клиента, и 

позволяваща на роуминг клиент да осъществява или приема 

повиквания, да изпраща или получава SMS съобщения или да използва 

услуги за пренос на данни с пакетна комутация съгласно 

договорености с оператора на местната мрежа; 
г) „роуминг в рамките на Съюза “ означава използването на мобилно ▌ 

устройство от роуминг клиент за осъществяване или приемане на 

вътрешни за Съюза повиквания, за изпращане или за получаване на 

вътрешни за Съюза SMS съобщения или за използване на съобщения за 

пренос на данни с пакетна комутация, по време на пребиваването на този 

клиент в държава- членка, различна от тази, в която се намира мрежата 

на местния доставчик,  посредством договорености между ▌оператора 

на местната мрежа и ▌оператора на посетената мрежа; 
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га) „роуминг клиент“ означава клиент на доставчик на роуминг, който 

предоставя регулирани роуминг услуги посредством наземна 

обществена мобилна съобщителна мрежа, разположена в Съюза, 

чийто договор или договореност с този доставчик на роуминг 

позволява роуминг в рамките на Съюза; 
д) „регулирано роуминг повикване“ означава мобилно гласово телефонно 

повикване, осъществено от роуминг клиент, което е генерирано в 

посетена мрежа и е терминирано в обществена съобщителна мрежа в 

рамките на Съюза, или е прието от роуминг клиент, като е генерирано в 

обществена съобщителна мрежа в рамките на Съюза и е терминирано в 

посетена мрежа; 

 ▌ 

да) „Евротарифа за гласови услуги“ означава всяка тарифа, която не 

превишава максималната цена по член 7, която доставчикът на 

роуминг може да определи за предоставянето на регулирани роуминг 

повиквания в съответствие със същия член; 
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и) „SMS съобщение“ означава кратко текстово съобщение (Short Message 

Service), което се състои основно от буквени и/или цифрови знаци и което 

може да бъде изпращано между мобилни и/или стационарни номера, 

предоставени в съответствие с националните номерационни планове; 

й) „регулирано SMS съобщение при роуминг“ означава SMS съобщение, 

изпратено от роуминг клиент, което е генерирано в посетена мрежа и е 

терминирано в обществена съобщителна мрежа в рамките на Съюза или е 

получено от роуминг клиент, като е генерирано в обществена 

съобщителна мрежа в рамките на Съюза и е терминирано в посетена 

мрежа; 

з) „Евро-SMS тарифа“ означава всяка тарифа, непревишаваща 

максималната цена по член 9, която доставчикът на роуминг може да 

определи за предоставянето на регулирани SMS съобщения при роуминг 

в съответствие със същия член; 

к) „регулирана услуга за роуминг на данни“ означава роуминг услуга, 

която позволява използването на съобщения за пренос на данни с 

пакетна комутация от роуминг клиент чрез неговото ▌мобилно 

устройство, когато е свързано 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; 



 

RR\900789BG.doc 61/165 PE476.117v02-00 

 BG 

л) „Евротарифа за данни“ означава всяка тарифа, непревишаваща 

максималната цена по член 12, която доставчикът на роуминг може 

да определи за предоставянето на регулирани услуги за роуминг на 

данни в съответствие със същия член; 

ла) „роуминг достъп на едро“ означава пряк роуминг достъп на едро или 

достъп до препродажбата на роуминг на едро; 

 ▌ н) „пряк роуминг достъп на едро“ означава предоставянето на съоръжения 

и/или услуги от оператор на мобилна мрежа на друго предприятие при 

определени условия с цел това друго предприятие да предоставя 

регулирани роуминг услуги на роуминг клиенти; 

на) „достъп до препродажба на роуминг на едро“ означава 

предоставянето на роуминг услуги на едро от оператор на мобилна 

мрежа, различен от оператора на посетената мрежа, на друго 

предприятие с цел това друго предприятие да предоставя регулирани 

роуминг услуги на роуминг клиенти. 
 

▌ 
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Член 3 

Роуминг достъп на едро 

1. Операторите на мобилни мрежи изпълняват всички разумни искания за 

роуминг достъп на едро ▌. 

1a. Операторите на мобилни мрежи могат да отхвърлят искания за роуминг 

достъп на едро само въз основа на обективни критерии. 

2. Роуминг достъпът на едро обхваща достъпа до всички мрежови елементи и 

свързани с тях съоръжения, съответните услуги, софтуер и информационни 

системи, необходими за предоставянето на регулирани роуминг услуги на 

клиентите. 

2a. Правилата за регулираните цени за роуминг на едро, предвидени в 

членове 6, 8 и 11, се прилагат за предоставянето на достъп до всички 

съставни елементи на роуминг достъп на едро, посочени в параграф 2.  

Без да се засягат разпоредбите на първа алинея, в случай на  достъп до 

препродажба на роуминг на едро операторите на мобилни мрежи могат да 

прилагат справедливи и разумни цени за  съставните елементи извън 

приложното поле на параграф 2. 
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2б. Операторите на мобилни мрежи публикуват примерна оферта, съобразена 

с насоките на ОЕРЕС, посочени в параграф 4, и я предоставят на 

разположение на предприятието, което иска роуминг достъп на едро. 

Операторите на мобилни мрежи предоставят на предприятието, което 

иска достъп, съобразен с настоящия член проект за договор за такъв 

достъп най-късно един месец след първоначалното получаване на искането 

от оператора на мобилна мрежа. Роуминг достъпът на едро се предоставя 

в разумен срок, който не надвишава три месеца след сключването на 

договора. Операторите на мобилни мрежи, които получат искане за 

роуминг достъп на едро, и предприятията, които искат достъп, се 

договарят добросъвестно. 

2в. Примерната оферта, посочена в параграф 2б, е достатъчно подробна и  

съдържа всички съставни елементи, необходими за роуминг достъп на 

едро, както е определено в параграф 2, като включва и  описание на 

предложенията, свързани с прекия роуминг достъп на едро и с достъпа до 

препродажба на роуминг на едро, както и на свързаните с тях условия. При 

необходимост националните регулаторни органи налагат промени в 

примерните оферти с цел осигуряване изпълнението на задълженията, 

предвидени в настоящия член. 
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2г. Когато предприятието, което иска достъп, желае да започне търговски 

преговори за добавяне на съставни елементи, които не са включени в 

примерната оферта, операторите на мобилни мрежи отговарят на 

такова искане в разумен срок, който не надвишава два месеца от 

първоначалното му получаване. За целите на настоящия 

параграфпараграфи 1а и 2б не се прилагат. 

▌ 

4. В срок до 30 септември 2012 г. и с цел да допринесе за последователното 

прилагане на настоящия член, ОЕРЕС установява насоки за роуминг 

достъпа на едро, след като се консултира със заинтересованите страни и 

в тясно сътрудничество с Комисията. 

5. Параграфи 2б – 2г се прилагат от 1 януари 2013 г. 

Член 4 

Отделна продажба на регулирани роуминг услуги на дребно 

1. Местните доставчици дават на своите клиенти възможност за достъп до 

регулираните роуминг услуги за гласови услуги, SMS и данни, предоставяни 

като пакет от всеки алтернативен доставчик на роуминг. 
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Нито местните доставчици, нито доставчиците на роуминг не 

възпрепятстват клиентите да ползват регулирани роуминг услуги за 

данни, предоставяни пряко в посетена мрежа от алтернативен доставчик 

на роуминг. 

1a. Роуминг клиентите имат право във всеки един момент да преминат към 

друг доставчик на роуминг. Когато роуминг клиент избере да премине към 

друг доставчик на роуминг, преминаването се извършва без необосновано 

забавяне и, при всички случаи, в най-кратък възможен срок предвид 

избраното техническо решение за прилагането на отделна продажба на 

регулирани роуминг услуги на дребно, но при никакви обстоятелства не по-

късно от три работни дни след сключването на споразумението с новия 

доставчик на роуминг. 

▌ 

3. Преминаването към алтернативен доставчик на роуминг или между два 

доставчика на роуминг е безплатно за клиентите и е възможно при всички 

тарифни планове. То не е свързано с абонамент или допълнителни 

фиксирани или периодични такси, отнасящи се до различни от роуминга 

елементи на абонамента, в сравнение с условията, преобладаващи преди 

преминаването.  
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3a. Местните доставчици информират всички свои роуминг клиенти в ясна, 

разбираема и леснодостъпна форма за възможността да изберат услугите, 

посочени в параграф 1, първа алинея. 

▌ 

По-специално, по време на сключването или подновяването на договор за 

мобилни съобщителни услуги, местните доставчици предоставят поотделно 

на всички свои клиенти пълна информация относно възможността за избор на 

алтернативен доставчик на роуминг и не възпрепятстват сключването на 

договор с такъв алтернативен доставчик. Клиенти, сключили договор с местен 

доставчик за регулирани роуминг услуги, изрично потвърждават, че са били 

информирани за тази възможност. Местните доставчици не възпрепятстват, 

разубеждават или възпират търговците на дребно, които служат като техни 

точки за продажба, да предлагат договори за отделни роуминг услуги с 

алтернативни доставчици на роуминг.  

▌ 

6. Техническите характеристики на регулираните роуминг услуги не се 

изменят, така че да се различават от техническите характеристики на 

регулираните роуминг услуги, включително параметрите за качество, които 

са били предоставяни на клиента преди преминаването. Когато 

преминаването не засяга всички регулирани роуминг услуги, тези услуги, 

които не са прехвърлени към новия доставчик, продължават да се 

предоставят на същата цена и, във възможно най- пълна степен, със 

същите технически характеристики, включително със същите 

параметри за качество. 
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7. Настоящият член се прилага от 1 юли 2014 г. 

Член 5 

Въвеждане на отделна продажба на регулирани роуминг услуги на дребно 

 ▌ 

1. Местните доставчици въвеждат отделна продажба на регулирани 

роуминг услуги на дребно, установена в член 4, , която позволява на 

клиентите да използват местни мобилни съобщителни услуги и отделни 

регулирани роуминг услуги. Местните доставчици изпълняват всички 

разумни искания за достъп до механизмите и съответните услуги по 

поддръжка, свързани с отделната продажба на регулирани роуминг услуги 

на дребно. Достъпът до тези механизми и услуги по поддръжка, които са 

необходими за отделната продажба на регулирани роуминг услуги, 

включително услугите за идентификация на ползвателя, е безплатен и не 

води до пряко таксуване на клиентите. 
 ▌ 
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2. За да се гарантира съгласувано и едновременно въвеждане в целия Съюз на 

отделната продажба на регулирани роуминг услуги на дребно, Комисията, 

посредством актове за изпълнение и след като се консултира с ОЕРЕС, 

приема в срок до 31 декември 2012 г. подробни правила за задълженията по 

отношение на информацията, предвидени в член 4, параграф 3а, както и за 

техническото решение за въвеждане на отделна продажба на регулирани 

роуминг услуги на дребно. Тези актове за изпълнение се приемат в 

съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 5а, параграф 

2, и се прилагат от 1 юли 2014 г. 

3. Техническото решение за въвеждане на отделна продажба на регулирани 

роуминг услуги на дребно отговаря на следните критерии: 

а) съобразеност с потребителите, и по-специално позволява на 

потребителите лесно и бързо да преминат към алтернативен 

доставчик на роуминг, като същевременно запазят своя мобилен 

телефонен номер и използват същото мобилно устройство; 

б) способност да се обслужват всички категории потребителско 

търсене при конкурентни условия, включително интензивно ползване 

на услуги за пренос на данни; 
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в) способност за ефективно насърчаване на конкуренцията, като също 

така е съобразено с възможностите операторите да използват 

своите инфраструктурни активи или търговски договорености; 

г) ефективност на разходите, като се взема предвид разпределянето на 

разходите между местни доставчици и алтернативни доставчици 

на роуминг; 

д) способност за привеждане в действие на задълженията по член 4, 

параграф 1 по ефикасен начин; 

е) допускане на максимална степен на оперативна съвместимост; 

ж) съобразеност с ползвателите, по-специално по отношение на 

техническата работа с крайното мобилно устройство при смяна на 

мрежите; 

з) гарантиране, че не се затруднява роумингът на клиенти от Съюза в 

трети държави, нито на клиенти от трети държави в Съюза; 

и) гарантиране, че се  спазват правилата за неприкосновеност на 

личния живот и защита на личните данни, за сигурност и цялост на 

мрежите и за прозрачност съгласно Рамковата директива и 

специалните директиви;  
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й) съобразяване със стремежа на националните регулаторни органи да 

насърчават възможността крайните ползватели да имат достъп до 

информация и да разпространяват такава, както и да ползват 

приложения и услуги по свой избор, в съответствие с член 8, 

параграф 4, буква ж) от Рамковата директива; 

к) гарантиране, че доставчиците прилагат еднакви условия при еднакви 

обстоятелства; 

4. Техническото решение може да съчетава една или няколко технически 

възможности, така че да бъдат изпълнени предвидените в параграф 3 

критерии. 
5. При необходимост Комисията възлага на Европейския орган по 

стандартизация задача по адаптирането на съответните стандарти, които са 

нужни за хармонизираното въвеждане на отделна продажба на регулирани 

роуминг услуги на дребно. 

6. Параграфи 1, 3, 4 и 5 от настоящия член се прилагат от 1 юли 2014 г.. 
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Член 5а 

Процедура на комитет 

1. Комисията се подпомага от Комитета по съобщенията, създаден съгласно 

член 22 от Рамковата директива. Този комитет е комитет по смисъла на 

Регламент (ЕС) № 182/2011. 

2. При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от 

Регламент (ЕС) № 182/2011. 
Член 6 

Цени на едро за осъществяване на регулирани роуминг повиквания 

1. Считано от 1 юли 2012 г., средната цена на едро, която операторът на 

посетена мрежа може да начисли на доставчика на роуминг на клиента за 

предоставянето на регулирано роуминг повикване, генерирано в тази посетена 

мрежа, включваща, inter alia, разходите по генериране, транзитиране и 

терминиране на повикването, не превишава 0,14 EUR на минута. 
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2. Средната цена на едро, посочена в параграф 1, се прилага между всеки два 

оператора и се изчислява за период от 12 месеца или за всякакъв по-кратък 

период, оставащ до края на периода на прилагане на максималната средна цена 

на едро, посочена в настоящия параграф, или преди 30 юни 2022 г. 

Максималната средна цена на едро се понижава до 0,10 EUR на 1 юли 2013 г. и 

до 0,05 EUR на 1 юли 2014 г., и остава 0,05 EUR до 30 юни 2022 г., без да се 

засягат разпоредбите на член 19. 

3. 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, 

изчислено на база секунда, коригирано така, че да се вземе предвид 

възможността за оператора на посетената мрежа да прилага първоначален 

минимален период на таксуване, който не надвишава 30 секунди. 
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Член 7 

Цени на дребно за регулирани роуминг повиквания 

1. Доставчиците на роуминг осигуряват на разположение и активно предлагат на 

всички свои роуминг клиенти по ясен и прозрачен начин Евротарифа за 

гласови услуги, както е предвидено в параграф 2. Тази тарифа не е свързана с 

абонамент или други фиксирани или периодични такси и може да се 

комбинира с всяка тарифа на дребно. 

При отправянето на такава оферта доставчиците на роуминг напомнят на всеки 

от своите роуминг клиенти, който е избрал конкретна тарифа за роуминг или 

пакет, приложимите условия към съответната тарифа или пакет. 

2. Считано от 1 юли 2012 г. , цената на дребно (без ДДС) по Евротарифата за 

гласови услуги, която един доставчик на роуминг може да определи за своите 

роуминг клиенти за предоставяне на регулирано роуминг повикване, може да е 

различна за всяко роуминг повикване, но не превишава 0,29 EUR на минута за 

всяко изходящо повикване или 0,08 EUR на минута за всяко входящо 

повикване. Максималната цена на дребно за изходящи повиквания се понижава 

на 0,24 EUR на 1 юли 2013 г. и на 0,19 EUR на 1 юли 2014 г., а максималната 

цена на дребно за входящи повиквания се понижава на 0,07 EUR на 1 юли 

2013 г. и на  0,05 EUR на 1 юли 2014 г. Без да се засяга член 19, максималните 

цени на дребно по Евротарифата за гласови услуги се запазват до 30 юни 

2017 г. 
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Доставчиците на роуминг не налагат на своите роуминг клиенти никакви такси 

за получаването от тях на съобщение по гласовата поща при роуминг. Това не 

засяга другите приложими такси, например таксите за прослушване на такива 

съобщения.  

Всеки доставчик на роуминг таксува своите роуминг клиенти за 

предоставянето на каквото и да било регулирано роуминг повикване, за което 

се прилага Евротарифа за гласови услуги, независимо от това дали е изходящо 

или входящо, при отчитане на база секунда. 

Доставчикът на роуминг може да прилага първоначална минимален период за 

таксуване до 30 секунди към изходящите повиквания, към които се прилага 

Евротарифа за за гласови услуги. 

 ▌ 

3. Доставчиците на роуминг автоматично прилагат Евротарифа за гласови 

услуги за всички съществуващи роуминг клиенти, с изключение на тези от тях, 

които вече са направили изричен избор на конкретна тарифа за роуминг или 

пакет, чрез който се възползват от тарифа за регулирани роуминг повиквания, 

която е различна от тази, която биха ползвали, ако не бяха направили този 

избор. 
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4. Доставчиците на роуминг прилагат Евротарифа за гласови услуги за всички 

нови роуминг клиенти, които не са избрали изрично различна тарифа за 

роуминг или тарифен пакет за роуминг услуги, който включва различна тарифа 

за регулирани роуминг повиквания. 

5. Всеки роуминг клиент може по всяко време да поиска да премине към 

Евротарифа за гласови услуги или да преустанови използването на такава 

тарифа. Преминаването или преустановяването се извършва безплатно в срок 

от един работен ден от получаването на искането и не е обвързано с условия 

или ограничения, свързани с други елементи от абонамента, освен в случаите, 

когато роуминг клиент, абониран за специален роуминг пакет, който включва 

повече от една регулирана роуминг услуга , пожелае да премине към 

Евротарифа за гласови услуги, при което доставчикът на роуминг може да 

изиска от клиента, извършващ преминаването, да се откаже от ползите от 

другите елементи от този пакет. Доставчикът на роуминг може да отложи 

такова преминаване или преустановяване до изтичането на определен 

минимален период, не по-дълъг от два месеца, от началото на прилагането на 

предишната роуминг тарифа. Евротарифата за гласови услуги може винаги 

да бъде комбинирана с Евро-SMS тарифа и Евротарифа за данни. 
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Член 8 

Цени на едро за регулирани SMS съобщения при роуминг 

1. Считано от 1 юли 2012 г. средната цена на едро, която операторът на 

посетена мрежа може да начисли▌за предоставянето на регулирано SMS 

съобщение при роуминг, генерирано в тази посетена мрежа, не превишава 

0,03 EUR на SMS съобщение ▌и се понижава на 0,02 EUR на 1 юли 2013 г. , 

като остава 0,02 EUR до 30 юни 2022 г., без да се засягат разпоредбите на 

член 19. 

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

оператора и се изчислява за период от 12 месеца или за всякакъв по-кратък 

период, оставащ до 30 юни 2022 г. 
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3. Средната цена на едро, посочена в параграф 1, се изчислява, като общите 

приходи по цени на едро, получени от оператора на ▌посетената мрежа ▌или 

от оператора на местна мрежа за генериране и предаване на регулирани SMS 

съобщения при роуминг в рамките на Съюза за съответния период, се разделят 

на общия брой на тези SMS съобщения, генерирани и предадени от името на 

съответния доставчик на роуминг или оператор на местна мрежа в рамките 

на същия период. 

4. Операторът на посетената мрежа не налага на доставчика на роуминг на 

роуминг клиент, нито на оператора на местната мрежа на такъв клиент такси, 

отделно от посочените в параграф 1, за терминирането на регулирано SMS 

съобщение при роуминг, изпратено на роуминг клиент, при роуминг в същата 

посетена мрежа. 

Член 9 

Цени на дребно за регулирани SMS съобщения при роуминг 

1. Доставчиците на роуминг осигуряват на разположение и активно предлагат 

на всички свои роуминг клиенти по ясен и прозрачен начин Евро-SMS тарифа, 

както е предвидено в параграф 2. Тази Евро-SMS тарифа не е свързана с 

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. 
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2. Считано от 1 юли 2012 г., цената на дребно (без ДДС) по Евро-SMS тарифата, 

която доставчик на роуминг може да определи за свой роуминг клиент за 

регулирано SMS съобщение при роуминг, изпратено от този клиент, може да е 

различна за всяко регулирано SMS съобщение при роуминг, но  не надвишава 

0,09 EUR.. Тази максимална цена се понижава на 0,08 EUR на 1 юли 2013 г. 

и на 0,06 EUR на 1 юли 2014 г. , като остава 0,06 EUR до 30 юни 2017 г., без да 

се засягат разпоредбите на член 19.  

3. Доставчиците на роуминг не налагат на своите роуминг клиенти такси за 

получаването от тях на регулирани SMS съобщения при роуминг. 

4. Доставчиците на роуминг прилагат автоматично Евро-SMS тарифа за всички 

съществуващи роуминг клиенти, с изключение на тези от тях, които вече са 

направили изричен избор на конкретна тарифа за роуминг или пакет, чрез 

който се възползват от тарифа за регулирани SMS съобщения при роуминг, 

която е различна от тази, която биха ползвали, ако не бяха направили този 

избор. 
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5. Доставчиците на роуминг прилагат Евро-SMS тарифа за всички нови роуминг 

клиенти, 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. 

6. Всеки роуминг клиент може по всяко време да поиска да премине към Евро-

SMS тарифа или да преустанови използването на такава тарифа. 

Преминаването или преустановяването се извършва безплатно в срок от един 

работен ден от получаването на искането и не е обвързано с условия или 

ограничения, свързани с други елементи на абонамента, различни от роуминга. 

Доставчикът на роуминг може да отложи такова преминаване или 

преустановяване до изтичането на определен минимален период, не по-дълъг 

от два месеца, от началото на прилагането на предишната роуминг тарифа. 

Евро-SMS тарифата може винаги да бъде комбинирана с Евротарифа за 

гласови услуги и с Евротарифа за данни. 

Член 10 

Технически характеристики на регулираните SMS съобщения при роуминг 

Доставчиците на роуминг, местните доставчици, операторите на местни мрежи 

или операторите на посетени мрежи нямат право да променят техническите 

характеристики на регулираните SMS съобщения при роуминг по начин, който ще ги 

направи различни от техническите характеристики на SMS съобщенията, доставяни в 

рамките на техния местен пазар. 
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Член 11 

Цени на едро за регулирани услуги за роуминг на данни 

1. Считано от 1 юли 2012 г., средната цена на едро, която операторът на 

посетена мрежа ▌може да определи за местния доставчик на роуминг клиент 

за предоставянето на регулирани услуги за роуминг на данни чрез посетената 

мрежа, не превишава защитната граница от 0,25 EUR за мегабайт пренесени 

данни. Защитната граница се понижава на 0,15 EUR за мегабайт 

пренесени данни на 1 юли 2013 г. и на 0,05 EUR за мегабайт пренесени данни 

на 1 юли 2014 г., като остава 0,05 EUR за мегабайт пренесени данни до 30 юни 

2022 г., без да се засягат разпоредбите на член 19. 

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

оператора и се изчислява за период от 12 месеца или за всякакъв по-кратък 

период, оставащ до 30 юни 2022 г.. 
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3. Средната цена на едро, посочена в параграф 1, се изчислява, като общите 

приходи по цени на едро, получени от ▌оператора на посетената мрежа или 

оператора на местната мрежа за предоставянето на регулирани услуги за 

роуминг на данни за съответния период, се разделят на общия обем в 

мегабайти на данните, реално потребени при предоставянето на тези услуги в 

рамките на този период, изчислени на база килобайт пренесени данни от 

страна на съответния доставчик на роуминг или оператор на местна 

мрежа в рамките на този период. 

Член 12 

Цени на дребно за регулирани услуги за роуминг на данни 

1. Доставчиците на роуминг осигуряват на разположение и активно предлагат 

на всички свои роуминг клиенти по ясен и прозрачен начин Евротарифа за 

данни, както е предвидено в параграф 2. Тази Евротарифа за данни не е 

свързана с абонамент или други фиксирани или периодични такси и може да се 

комбинира с всяка тарифа на дребно. 

При отправянето на тази оферта доставчиците на роуминг напомнят на тези 

свои роуминг клиенти, които ▌са избрали конкретна тарифа за роуминг или 

пакет, приложимите условия към съответната тарифа или пакет. 
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2. Считано от 1 юли 2012 г., цената на дребно (без ДДС) по Евротарифа за данни, 

която доставчик на роуминг може да начисли на своите роуминг клиенти за 

предоставяне на регулирана ▌услуга за роуминг на данни, не превишава 

0,70 EUR за потребен мегабайт. Максималната цена на дребно за потребени 

данни се понижава на 0,45 EUR за потребен мегабайт на 1 юли 2013 г.и на 

0,20 EUR за потребен мегабайт на 1 юли 2014 г., като остава 0,20 EUR за 

потребен мегабайт до 30 юни 2017 г., без да се засягат разпоредбите на член 19. 

Всеки доставчик на роуминг таксува своите роуминг клиенти за предоставяне 

на регулирана услуга за роуминг на данни, за която се прилага Евротарифа за 

данни, на база килобайт пренесени данни, освен за мултимедийните 

съобщения (ММS), които може да се таксуват на бройка. В този случай 

цената на дребно, която доставчик на роуминг може да начисли на свой 

роуминг клиент за изпращане или получаване на MMS съобщение при 

роуминг, не надвишава максималната цена на дребно, установена в 

първата алинея.  



 

RR\900789BG.doc 83/165 PE476.117v02-00 

 BG 

3. От 1 юли 2012 г. доставчиците на роуминг прилагат автоматично Евротарифа 

за данни за всички съществуващи роуминг клиенти, с изключение на тези от 

тях, които вече са направили изричен избор на конкретна тарифа за роуминг 

или които вече ползват значително по-ниска тарифа от Евротарифата за 

данни, или които вече са направили избор на пакет, чрез който се възползват 

от тарифа за регулирани услуги за роуминг на данни, която е различна от тази, 

която биха ползвали, ако не бяха направили този избор. 

4. От 1 юли 2012 г. доставчиците на роуминг прилагат Евротарифа за данни за 

всички нови роуминг клиенти, 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. 

5. Всеки роуминг клиент може по всяко време да поиска да премине към 

Евротарифа за данни или да преустанови използването на такава тарифа, като 

спазва договорните условия. Преминаването или преустановяването се 

извършва безплатно в срок от един работен ден от получаването на искането и 

не е обвързвано с условия или ограничения, свързани с други елементи на 

абонамента, различни от роуминга в рамките на Съюза. Доставчикът на 

роуминг може да отложи такова преминаване или преустановяване до 

изтичането на определен минимален период, не по-дълъг от два месеца, от 

началото на прилагането на предишната роуминг тарифа. Евротарифата за 

данни може винаги да бъде комбинирана с Евро-SMS тарифа и Евротарифа за 

гласови услуги. 
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6. До 30 юни 2012 г. доставчиците на роуминг информират лично всички свои 

роуминг клиенти по ясен и разбираем начин и на траен носител относно 

Евротарифата за данни и за това, че тя ще започне да се прилага най-късно от 

1 юли 2012 г. за всички роуминг клиенти, които не са направили изричен избор 

на специална тарифа или пакет, приложими към регулираните услуги за 

роуминг на данни, както и за правото да преминат към тази тарифа или да 

преустановят нейното използване в съответствие с параграф 5. 

 ▌ 

Член 14 

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

1. За да обърнат внимание на роуминг клиентите за това, че ще им бъде 

начислена цена за роуминг при осъществяване или приемане на повикване или 

при изпращане на SMS съобщение, всеки доставчик на роуминг, освен ако 

клиентът не го е уведомил, че не желае тази услуга, предоставя на клиента при 

влизането му в държава-членка, различна от тази на неговия местен 

доставчик, автоматично, без неоснователно забавяне и безплатно 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. 

Тази основна персонализирана информация за цените включва максималните 

цени (изразени в паричната единица, използвана за целите на местната 

сметка, предоставяна от местния доставчик на клиента), които може да 

бъдат наложени на клиента съгласно неговата тарифна схема за: 
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а) осъществяване на изходящи регулирани роуминг повиквания, в рамките 

на на посетената държава-членка и обратно към държавата -членка на 

неговия местен доставчик, както и за приетите регулирани  роуминг 

повиквания; както и 

б) изпращане на регулирани SMS съобщения при роуминг при престоя в 

посетената държава членка. 

Тази информация включва и безплатния номер, посочен в параграф 2, за 

получаване на по-подробна информация и информация относно възможността 

за достъп до службите за спешни случаи чрез безплатно набиране на 

европейския номер за спешни повиквания „112“. 

При всяко съобщение клиентът трябва да има възможност безплатно и лесно да 

уведоми доставчика на роуминг, 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 

доставчика на роуминг тази услуга да му бъде предоставена отново. 

Доставчиците на роуминг предоставят основната персонализирана информация 

за цените, посочена в първата алинея, автоматично и безплатно чрез гласово 

повикване на незрящи клиенти и на клиенти с частично нарушено зрение, ако 

те поискат това. 

Първа, втора, четвърта и пета алинея  се прилагат и по отношение на 

гласовите и SMS услугите при роуминг, използвани от пътуващи извън 

Съюза роуминг клиенти и предоставяни от доставчик на роуминг.  



 

PE476.117v02-00 86/165 RR\900789BG.doc 

BG 

2. В допълнение към параграф 1, клиентите имат правото да поискат и да 

получат, безплатно и независимо от местонахождението им в рамките на 

Съюза, по-подробна персонализирана ценова информация за цените за 

роуминг, които се прилагат в посетената мрежа за гласови повиквания и SMS 

съобщения, ▌както и информация относно мерките за прозрачност, 

приложими съгласно настоящия регламент, чрез мобилно гласово повикване 

или чрез SMS. Това искане се отправя на безплатен номер, определен за целта 

от доставчика на роуминг. Задълженията, предвидени в параграф 1, не се 

отнасят за устройства, които не поддържат SMS функционалност. 

3. При сключване на договор за абонамент доставчиците на роуминг предоставят 

на всички ползватели пълна информация за приложимите цени за роуминг, и 

по-специално за Евротарифата за гласови услуги и Евро-SMS тарифата ▌. 

Освен това те предоставят на роуминг клиентите си и актуализирана 

информация за приложимите цени за роуминг без неоснователно забавяне при 

всяка промяна в тези цени. 
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Доставчиците на роуминг предприемат необходимите мерки за осведомяване 

на всички свои роуминг клиенти за наличието на Евротарифата за гласови 

услуги и на Евро-SMS тарифата ▌. По-специално, те уведомяват по ясен и 

обективен начин всички роуминг клиенти за условията на Евротарифата за 

гласови услуги и за условията на Евро-SMS тарифата ▌. Впоследствие те 

изпращат съобщение за напомняне в разумни интервали от време на всички 

клиенти, които са избрали друга тарифа. 

Предоставената информация е достатъчно подробна, така че клиентите 

да могат да преценят дали преминаването към дадена Евротарифа е в 

тяхна полза.  

4. Доставчиците на роуминг осигуряват на своите клиенти информация 

относно начините за избягване на неосъзнат роуминг в граничните 

райони. Доставчиците на роуминг вземат подходящи мерки, за да 

защитят своите клиенти от заплащане за несъзнателно използване на 

роуминг услуги, докато се намират в своята държава -членка. 
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Член 15 

Прозрачност и защитни механизми за услуги на дребно за роуминг на данни 

1. Доставчиците на роуминг гарантират, че техните роуминг клиенти са 

подходящо 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 подобно използване на услугите и който им позволява да 

проследяват и контролират своите разходи за регулирани услуги за роуминг на 

данни в съответствие с параграфи 2 и 3. ▌ 

Когато е целесъобразно, доставчиците на роуминг информират своите клиенти, 

преди сключването на договор и редовно след това, относно риска от 

автоматично и неконтролирано свързване и изтегляне на данни при роуминг. 

Освен това доставчиците на роуминг уведомяват своите клиенти безплатно и 

по ясен и лесно разбираем начин относно начините за изключване на тези 

автоматични връзки за данни при роуминг с цел да се избегне 

неконтролираното потребление на услуги за роуминг на данни. ▌ 
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2. Доставчикът на роуминг информира роуминг клиента с автоматично 

съобщение за това, че последният е обслужван чрез роуминг, и му предоставя 

основна персонализирана тарифна информация относно цените (изразена в 

паричната единица, използвана за целите на местната сметка, 

предоставяна от местния доставчик на клиента), изразени в цена за 

мегабайт, приложими при предоставянето на регулирани услуги за роуминг на 

данни за конкретния роуминг клиент в конкретната държава -членка, освен ако 

клиентът е уведомил своя доставчик на роуминг, че не желае тази информация. 

Тази основна персонализирана тарифна информация се предоставя на 

мобилното устройство на роуминг клиента, например чрез SMS съобщение, 

съобщение по електронната поща или в работен прозорец на неговото мобилно 

устройство, всеки път, когато роуминг клиентът влезе в държава- членка, 

различна от държавата -членка на неговия местен доставчик, и за първи път 

започне да ползва ▌услуга за роуминг на данни в тази конкретна държава -

членка. Информацията се осигурява безплатно и по подходящ начин, който 

улеснява нейното получаване и лесно разбиране, в момента, в който роуминг 

клиентът започне да ползва регулирана услуга за роуминг на данни. 

Клиент, който е уведомил своя доставчик на роуминг, че не желае да получава 

автоматичната тарифна информация, има право по всяко време и безплатно да 

поиска от доставчика на роуминг тази услуга да му бъде предоставена отново. 
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3. Всеки доставчик на роуминг предоставя на всички свои роуминг клиенти 

възможността да избират изрично и безплатно услуга, чрез която се предоставя 

информация относно извършеното потребление, изразено като обем или в 

паричната единица, в която роуминг клиентът получава сметките си, за 

дължимите суми за регулираните услуги за роуминг на данни, като тази 

информация гарантира, че без изрично съгласие на клиента извършеното 

потребление на регулирани услуги за роуминг на данни за определен период на 

използване на услугите, с изключение на MMS съобщенията, таксувани на 

бройка, не превишава определена парична граница. 

За тази цел доставчиците на роуминг осигуряват една или повече парични 

максимални граници за определени периоди на използване на услугите, при 

условие че клиентът е предварително информиран за съответните обеми. Една 

от тези граници (паричната граница по подразбиране) се доближава до сумата 

от 50 EUR за дължими такси за период на фактуриране от един месец (без 

ДДС), но не я надхвърля. 

Друга възможност е доставчикът на роуминг да може да определя граници, 

изразени в обем, при условие че клиентът е предварително информиран за 

съответните парични суми. Една от тези граници (границата по отношение на 

обем по подразбиране) съответства на парична сума, която не надхвърля 

50 EUR за дължими такси за период на фактуриране от един месец (без ДДС). 
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Освен това доставчикът на роуминг може да предложи на своите роуминг 

клиенти други граници, с различни, тоест по-високи или по-ниски, месечни 

горни парични граници. 

Границите по подразбиране, посочени във втора и трета алинея, се прилагат за 

всички клиенти, които не са избрали друга граница. 

Всеки доставчик на роуминг осигурява и изпращането на подходящо 

съобщение до мобилното устройство на роуминг клиента, например чрез SMS 

съобщение, съобщение по електронната поща или в работен прозорец на 

неговия компютър, когато услугите за роуминг на данни достигнат 80 % от 

договорената парична граница или граница по отношение на обема. Всеки 

клиент има правото да поиска от своя доставчик на роуминг да преустанови 

изпращането на такива съобщения, както и правото по всяко време и безплатно 

да поиска от своя доставчик ▌ тази услуга да му бъде предоставена отново. 
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Когато тази парична граница или граница по отношение на обем изглежда, че 

ще бъде превишена, се изпраща съобщение до мобилното устройство на 

роуминг клиента. В съобщението се посочва процедурата, която трябва да се 

следва, ако клиентът желае предоставянето на тези услуги да продължи, и 

разноските, свързани с всяка допълнително използвана единица данни. Ако 

роуминг клиентът не отговори, както е приканен в полученото съобщение, 

доставчикът на роуминг незабавно спира предоставянето и таксуването на 

регулираните услуги за роуминг на данни за този клиент, докато роуминг 

клиентът не поиска продължаване или подновяване на предоставянето на тези 

услуги.  

Всеки път, когато роуминг клиент поиска да ползва или да се откаже от 

услугата „парична горна граница или горна граница по отношение на обема“, 

промяната се извършва безплатно в срок от един работен ден от получаване на 

искането и не е обвързана с условия или ограничения, свързани с други 

елементи от абонамента. 

4. Параграфи 2 и 3 не се прилагат за устройства от вида „машина до 

машина“, използващи мобилни съобщения. 

5. Доставчиците на роуминг предприемат разумни мерки, за да защитят 

своите клиенти от заплащане за несъзнателен достъп  до роуминг услуги, 

докато се намират в своята държава- членка. Това включва 

предоставянето на информация на клиентите относно начините за 

избягване на несъзнателен роуминг в граничните райони. 



 

RR\900789BG.doc 93/165 PE476.117v02-00 

 BG 

6. Настоящият член, с изключение на параграф 5, и при спазване на втора и 

трета алинея от настоящия параграф, се прилага и за услугите за роуминг 

на данни, използвани от пътуващи извън Съюза роуминг клиенти и 

предоставяни от доставчик на роуминг. 

Когато клиентът избере услугата, предвидена в параграф 3, първа алинея, 

изискванията по параграф 3 не се прилагат, ако операторът на 

посетената мрежа в посетената държава извън Съюза не позволява на 

доставчика на роуминг да наблюдава потреблението на своите клиенти в 

реално време.  

В този случай при влизането си в тази държава клиентът се уведомява 

незабавно и безплатно чрез SMS съобщение, че няма информация относно 

извършеното от него потребление, нито гаранция, че няма да бъде 

превишена определена парична граница.  
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Член 16 

Контрол и прилагане 

1. Националните регулаторни органи наблюдават и осъществяват надзор за 

спазването на разпоредбите на настоящия регламент в рамките на своята 

териториална компетентност. 

2. Националните регулаторни органи предоставят публично актуална 

информация за прилагането на настоящия регламент, и по-специално на 

членове 6,7,8, 9, 11 и 12 по начин, който позволява на заинтересованите лица да 

получат лесен достъп до нея. 

3. При подготовката на прегледа по член 19 националните регулаторни органи 

наблюдават тенденциите при цените на едро и дребно за предоставяне на 

гласови съобщителни услуги и съобщителни услуги за пренос на данни, 

включително SMS и MMS, на роуминг клиенти, включително в най-

отдалечените региони, посочени в член 349 от Договора за функционирането 

на Европейския съюз. Националните регулаторни органи също така обръщат 

внимание конкретно на случаите на несъзнателен роуминг в граничните 

райони на съседни държави-членки и наблюдават дали не се използват техники 

за управление на трафика във вреда на клиентите.  

Националните регулаторни органи наблюдават и събират информация 

относно случаите на несъзнателен роуминг и вземат подходящи мерки.  



 

RR\900789BG.doc 95/165 PE476.117v02-00 

 BG 

4. Националните регулаторни органи разполагат с правомощието да изискват от 

предприятията, спрямо които се прилагат задълженията, предвидени в 

настоящия регламент, да предоставят всякаква информация, необходима за 

изпълнението и прилагането на настоящия регламент. Тези предприятия 

предоставят такава информация своевременно, при поискване и в съответствие 

със сроковете и степента на подробност, изисквани от националния 

регулаторен орган. 

5. Националните регулаторни органи могат да предприемат действия по 

собствена инициатива, за да гарантират спазването на настоящия регламент. По 

специално, при необходимост те упражняват правомощията по член 5 от 

Директивата за достъп, за да гарантират подходящ достъп и взаимно свързване, 

така че да осигурят свързаност от край до край и оперативна съвместимост на 

роуминг услугите, например в случаите, в които клиентите не могат да 

разменят регулирани SMS съобщения при роуминг с клиентите на наземна 

обществена мобилна съобщителна мрежа в друга държава -членка поради 

отсъствието на споразумение, позволяващо доставката на тези съобщения. 

6. Когато национален регулаторен орган констатира нарушение на задълженията 

по настоящия регламент, той разполага с правомощието да изисква 

незабавното преустановяване на това нарушение. 
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Член 17 

Разрешаване на спорове 

1. Споровете между предприятия, предоставящи електронни съобщителни мрежи 

или услуги в държава -членка, във връзка със задълженията, предвидени в 

настоящия регламент, се уреждат съгласно процедурите за решаване на 

спорове, установени в членове 20 и 21 от Рамковата директива. 

2. При нерешени спорове, в които участва потребител или краен потребител и 

които засягат въпрос, попадащ в приложното поле на настоящия регламент, 

държавите- членки осигуряват извънсъдебни процедури за уреждане на 

спорове съгласно член 34 от Директивата за универсалната услуга. 
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Член 18 

Санкции 

Държавите -членки определят система от санкции, приложими при нарушаване на 

настоящия регламент и вземат всички необходими мерки, за да гарантират тяхното 

прилагане. Предвидените санкции са ефективни, пропорционални и възпиращи. 

Държавите- членки уведомяват Комисията за тези разпоредби до 30 юни 2013 г., като я 

уведомяват своевременно за всякакви последващи промени, свързани с тях. 

Член 19 

Преглед 

1. Комисията прави преглед на действието на настоящия регламент и, след 

публична консултация, представя доклад на Европейския парламент и на 

Съвета до 30 юни 2016 г. По- специално, Комисията преценява дали целите на 

настоящия регламент са били постигнати. По този начин Комисията прави 

преглед, inter alia, на следните въпроси: 

а) дали конкуренцията се е развила достатъчно, за да оправдае 

прекратяване на прилагането на максималните цени на дребно; 

б) дали конкуренцията ще бъде достатъчна за отпадане на 

максималните  цени на едро; 
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в) развитието и очакваните бъдещи тенденции в цените на едро и дребно 

за предоставянето на роуминг клиенти на гласови услуги, SMS и данни в 

сравнение с цените на мобилните съобщителни услуги на национално 

равнище в различните държави- членки, поотделно за клиенти с 

предплатени карти и клиенти с абонамент, както и в качеството и 

бързината на тези услуги; 

г) наличието и качеството на услугите, включително услугите, които 

представляват алтернатива на роуминга на гласови услуги, SMS и данни, 

по-специално с оглед на технологичното развитие; 

д) степента, в която клиентите са извлекли ползи посредством действителни 

намаления на цените на роуминг услугите ▌,  множеството тарифи и 

продукти, налични за потребителите с различни навици на използване, 

както и разликата между тарифите за роуминг и националните 

тарифи, включително наличието на оферти за единна тарифа за 

национални и роуминг услуги; 
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е) 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 

конкуренцията върху търговските споразумения и степента на взаимно 

свързване между операторите; 

ж) степента, в която въвеждането на структурните мерки, предвидени в 

членове 3 и 4, е дало резултати за развитие на конкуренцията на 

вътрешния пазар на роуминг услуги до степен, в която разликата 

между тарифите за роуминг и националните тарифи се е 

приближила до нула; 
з) степента, в която равнищата на максималните цени на едро и 

дребно са осигурили подходящи защитни мерки срещу прекомерни 

цени за клиентите, като същевременно са позволили развитието на 

конкуренцията на вътрешния пазар на роуминг услуги.  
2. Ако докладът покаже, че предвидените в настоящия регламент структурни 

мерки не са били достатъчни, за да се насърчи конкуренцията на вътрешния 

пазар на роуминг услуги в полза на всички европейски потребители, или че 

разликите между тарифите за роуминг и националните тарифи не са се 

приближили до нула, Комисията прави подходящи предложения към 

Европейския парламент и Съвета, за да се преодолее тази ситуация и по пози 

начин да се постигне вътрешен пазар на мобилните съобщителни услуги, 

на който в крайна сметка няма да има разлика между националните 

тарифи и тарифите за роуминг. Комисията разглежда по-специално дали е 

необходимо: 
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а) да се предвидят допълнителни технически и структурни мерки; 

б) да се изменят структурните мерки; 

в да се удължи срокът на действие и евентуално да се преразгледа 

равнището на максималните цени на дребно, предвидени в 

членове 7, 9 и 12;  

г) да се измени срокът на действие или да се преразгледа равнището на 

максималните цени на едро, предвидени в членове 6, 8 и 11; 

д да се въведат други необходими изисквания, включително да не се 

допуска разграничение между тарифите за роуминг и националните 

тарифи. 
3. Освен това, на всеки две години след доклада, посочен в параграф 1, 

Комисията представя на Европейския парламент и Съвета доклад ▌. Всеки 

доклад включва обобщение на резултатите от наблюдението върху 

предоставянето на роуминг услуги в Съюза и оценка на напредъка в постигане 

на целите на настоящия регламент, включително по отношение на въпросите, 

посочени в параграфи 1 и 2. 
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4. С цел да се оцени развитието на конкуренцията на пазарите на роуминг 

услуги в рамките на Съюза ОЕРЕС редовно събира данни от националните 

регулаторни органи за тенденциите при цените на едро и дребно на 

роуминг на гласови услуги, SMS и данни. Тези данни се съобщават на 

Комисията най-малко два пъти годишно. Комисията ги оповестява 

публично.  

ОЕРЕС също така ежегодно събира от националните регулаторни органи 

информация относно прозрачността и сравнимостта на различните 

тарифи, предлагани от операторите на техните клиенти. Комисията 

оповестява публично тези данни и констатации. 

Член 20 

Изисквания за нотифициране 

Държавите- членки нотифицират Комисията относно националните регулаторни 

органи, отговорни за изпълнението на задачите по настоящия регламент. 
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Член 21 

Отмяна 

Регламент (ЕО) № 717/2007 се отменя в съответствие с приложението, считано 

от…* , с изключение на членове 3, 4, 4a, 4б и член 6a, параграф 4 от посочения 

регламент, които се отменят, считано от 1 юли 2012 г. 

Позоваванията на отменения регламент се считат за позовавания на настоящия 

регламент и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение ІІ.  

Член 22 

Влизане в сила и срок на действие 

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален 

вестник на Европейския съюз и неговите разпоредби  сe прилaгат от тази дата, 

освен ако не е предвидено друго в отделни членове.  
Неговият срок на действие изтича на 30 юни 2022 г. 

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички 

държави членки. 

Съставено в 

За Европейския парламент За Съвета 

Председател Председател 

 ▌ 

 

  

                                                 
*  OВ: моля да попълните  датата на влизане в сила на настоящия регламент. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ І 

Отмененият регламент и неговото изменение 

(посочени в член 21) 

Регламент (ЕО) № 717/2007 на Европейския парламент и 

на Съвета(ОВ L 171, 29.6.2007 г., стр. 32) 

 

Регламент (ЕО) № 544/2009 на Европейския парламент и 

на Съвета (ОВ L 167, 29.6.2009 г., стр. 12) 

Само член 1 

_____________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ ІІ 

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО 

Регламент (ЕО) № 717/2007 Настоящият регламент 

Член 1 Член 1 

- Член 1, параграф 1а 

Член 1, параграф 2 Член 1, параграф 2 

Член 1, параграф 3 Член 1, параграф3 

Член 1, параграф 4, първа алинея, първо 

изречение 

Член 1, параграф 4 

 

Член 1, параграф 4, първа алинея, второ 

изречение 

Член 1, параграф 4, първа алинея 

 

Член 1, параграф 4, първа алинея, трето 

изречение 

Член 1, параграф 5, втора алинея 

 

- Член 1, параграф 6 

Член 2, параграф 1 Член 2, параграф 1 

Член 2, параграф 2, уводни думи Член 2, параграф 2, уводни думи 

  

  

Член 2, параграф 2, буква а) Член 2, параграф 2, буква да) 

Член 2, параграф 2, буква б) Член 2, параграф 2, буква б) 

- Член 2, параграф 2, буква ба) 

- Член 2, параграф 2, буква бб) 

Член 2, параграф 2, буква в Член 2, параграф 2, буква в 

Член 2, параграф 2, буква ж) Член 2, параграф 2, буква ва) 

Член 2, параграф 2, буква г) Член 2, параграф 2, буква г) 

Член 2, параграф 2, буква е) Член 2, параграф 2, буква га) 

  

Член 2, параграф 2 буква д) Член 2, параграф 2, буква д 

Член 2, параграф 2 буква и) Член 2, параграф 2 буква и) 

Член 2, параграф 2 буква й) Член 2, параграф 2 буква й) 

Член 2, параграф 2 буква з) Член 2, параграф 2 буква з) 

Член 2, параграф 2, буква к) Член 2, параграф 2 буква к) 

- Член 2, параграф 2 буква л) 
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- Член 2, параграф 2 буква ла) 

- Член 2, параграф 2 буква н) 

- Член 2, параграф 2 буква на) 

- Членове 3, 4, 5 и 5а 

Член 3, параграф 1 Член 6, параграф 1 

Член 3, параграф 2 Член 6, параграф 2 

Член 3, параграф 3, първа алинея - 

Член 3, параграф 3, втора алинея Член 6, параграф 3 

Член 4, параграф 1 Член 7, параграф 1 

Член 4, параграф 2 Член 7, параграф 2 

Член 4, параграф 3, първа алинея - 

Член 4, параграф 3, втора алинея Член 7, параграф 3 

Член 4, параграф 3, трета алинея Член 7, параграф 4 

Член 4, параграф 4 Член 7, параграф 5 

Член 4а Член 8 

Член 4б Член 9 

Член 4б, параграф 7 - 

Член 4в Член 10 

- Член 11 

- Член 12 

-  

  

Член 6, параграф 1, първа до пета алинея Член 14, параграф 1, първа до пета алинея 

- Член 14, параграф 1, шеста алинея 

Член 6, параграф 2 Член 14, параграф 2 

Член 6, параграф 3, първа и втора алинея Член 14, параграф 3, първа и втора алинея 

- Член 14, параграф 3, трета алинея 

- Член 14, параграф 4 

Член 6а Член 15 

- Член 15, параграф 4 

- Член 15, параграф 5 

- Член 15, параграф 6 

Член 6а, параграф 4 - 

Член 7 Член 16 

- Член 16, параграф 3, втора алинея 

Член 8 Член 17 

Член 9 Член 18 

Член 10 - 

Член 11, параграф 1, уводни думи Член 19, параграф 1, уводни думи 

- Член 19, параграф 1, букви а) и б) 

Член 11, параграф 1, първа алинея, първо - 

четвърто тире 

Член 19, параграф 1, първа алинея, букви в) – 

е) 

- Член 19, параграф 1, букви ж) и з) 

Член 11, параграф 1, втора алинея - 

- Член 19, параграф 2 

Член 11, параграф 2 Член 19, параграф 3 

- Член 19, параграф 4 

Член 12 Член 20 



 

PE476.117v02-00 106/165 RR\900789BG.doc 

BG 

- Член 21 

Член 13 Член 22 

_____________ 
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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 

Европа от 2010 г.4 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 

 

Още през юни 2007 г. Европейският парламент съвместно със Съвета приеха един 

първи регламент относно роуминга в обществени мобилни телефонни мрежи в рамките 

                                                 
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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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 

роуминг услугите в ЕС. Докладчикът приветства този нов и новаторски подход, но 

вижда възможности за подобрения с оглед на предложените начини за прилагане.  

                                                 
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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a) 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 

съобщения и 0,50 EUR на мегабайт за прехвърляне на данни и сърфиране в интернет в 

чужбина. 

                                                 
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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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 данни1. 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 едро2. 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 

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 

                                                 
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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предплатени услуги, но и за абонатите.  
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СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР И ЗАЩИТА НА 
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 

на вниманието на комисия по промишленост, изследвания и енергетика 

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно 

роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза (преработен 

текст) 

(COM(2011)0402 – C7-0190/2011 – 2011/0187(COD)) 

Докладчик по становище: Eija-Riitta Korhola 

 

 

КРАТКА ОБОСНОВКА 

Настоящият регламент относно роуминга (от 2007 г., изменен през 2009 г.) предвижда 

регулирани такси за роуминг повиквания и SMS, като неговото действие ще изтече на 

30 юни 2012 г. Регламентът е ефективен, тъй като значително понижи цената както на 

роуминг повикванията, така и на текстовите съобщения. Цените на дребно обаче се 

колебаят около максималните, установени от Съюза тарифи, като все още липсва 

конкуренция.  

 

Докладчикът би искал да напомни, че Комисията е посочила в целите на Програмата в 

областта на цифровите технологии за Европа, че до 2015 г. разликите между роуминг и 

националните тарифи следва да се приближат към нула. Докладчикът счита, че, за да се 

доближим до тази цел е необходимо да се намери решение, което да гарантира 

конкуренция и ефективно функциониране на пазара на роуминг услуги и след 

определената дата. Той напомня също така, че усилията, вложени за създаване на 

широколентови мрежи, биха могли да подпомогнат възникването на инструменти, 

които представляват алтернатива на роуминг услугите. 

 

Новото предложение за регламент (Роуминг ІІІ) продължава да регулира разходите за 

роуминг повиквания и текстови съобщения и въвежда един нов съществен елемент: 
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Евротарифа за данни за услуги за роуминг на данни на дребно. Предложението въвежда 

и структурни мерки за засилване на конкуренцията, въпреки, че горните граници на 

потребителските цени се поддържат като временна „предпазна мрежа“, която ще 

действа докато конкуренцията от само себе си не свали цените.  

 

От 1 юли 2014 г. на клиентите ще бъде позволено да подписват договор за мобилен 

роуминг, отделен от договора за предоставяне на национална мобилна услуга. Това 

насърчава конкуренцията на пазара на роуминг услуги и представлява стъпка напред в 

развитието. Регулирането на цените на дребно трябва да продължи до 1 юни 2016 г., но 

може да бъде удължено, докато заложените структурните мерки не станат напълно 

ефективни. 

 

Относно горните граници на цените и структурните мерки 

 

Докладчикът желае да подчертае, че съществуват възможности за занижаване на 

горните граници на цените, предложени от Комисията. Високите цени обаче се дължат 

на липсата на конкуренция на пазара на роуминг услуги, което от своя страна е 

породено от структурните проблеми на пазара. Поради тази причина изходът от 

сегашното положение ще се основава на структурни мерки, подкрепени от временно 

регулиране на цените. Горните граници на цените (на едро и дребно) следва да 

предоставят достатъчно възможности за нови доставчици да стъпят на пазара и като 

следствие да се повиши конкуренцията. 

 

Въпреки това, тъй като технологията се развива бързо и всички обсъждани до момента 

технически решения се характеризират с големи предимства, но също така и с 

недостатъци и неясноти, докладчикът счита, че регламентът не следва да насърчава 

едно единствено техническо решение. Вместо това следва да се обособят и запазят 

определени ключови елементи (в това число запазване на мобилния номер), на които 

трябва да отговаря техническото решение, като окончателния избор относно неговата 

форма следва да бъде оставено на техническите експерти в тази област. Това гарантира 

ефективното функциониране на новия регламент, тъй като потребителите не се 

натоварват от използването на нови услуги поради прекомерната сложност. Това 

предотвратява използването на вече остаряло законодателство при неговото прилагане. 

 

Защита на потребителите и прозрачност 

 

В няколко доклада беше отбелязано, че ценовата прозрачност значително се е 

подобрила чрез прилагането на предишните разпоредби относно роуминг услугите. 

Докладчикът обаче желае да напомни, че напредъкът в тази област трябва да продължи.  

 

Предложените структурни промени трябва да бъдат изработени като се отдава най-

голямо внимание на удобството на потребителите и на прозрачността; на 

потребителите се гарантира предоставянето на информация по ясен и разбираем начин, 

което улеснява възможностите за сравняване на цените и евентуална смяна на 

доставчиците на роуминг услуги.  

 

Потребителите трябва да получават текстови съобщения с подробно описани цени за 

роуминг, когато влизат в друга държава, както в рамките на, така и извън Съюза. Освен 
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това, за да се предотврати получаването на шокираща сметка, действието на 

„предпазната горна граница“ от 50 евро или на предпазна горна граница от персонално 

посочена друга сума, се разширява и върху роуминга в трети страни. В допълнение 

потребителят следва да получи съобщение от оператора, когато се доближи до лимита 

на „предпазната горна граница“. 

 

Като обща бележка докладчикът подчертава, че Комисията следваше да се възползва от 

възможността, която предоставя тази преработена версия, за създаването на по-ясна 

структура на регламента чрез консолидиране на всички разпоредби относно защитата 

на потребителите (в това число относно шокиращи сметки) и относно изискванията за 

прозрачност, приложими за всички роуминг услуги и допълнени от конкретни мерки за 

гласови повиквания, SMS, MMS и услуги за роуминг на данни. Това би дало на 

гражданите по-ясна картина за правата им, като същевременно превърне регламента 

по-разбираем и насърчи подобряване на законодателството. 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 

по промишленост, изследвания и енергетика да включи в доклада си следните 

изменения: 

Изменение  1 

Предложение за регламент 

Съображение 1 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (1a) Целта за намаляване на 

разликата между националните и 

роуминг тарифи, включена в 

„Рамката за сравнителен анализ 

2011-2015“1 на Комисията, одобрена 

впоследствие от държавите членки 

през ноември 2009 г. и включена в 

Съобщението на Комисията 

озаглавено „Програма в областта на 

цифровите технологии за Европа“2, 

следва да остане цел също и на 

настоящия регламент. Предвидената 

отделна продажба на роуминг услуги 

и на вътрешни услуги следва да 

повиши конкуренцията и 

следователно да намали цените за 

клиентите, както и да създаде общ 

пазар за роуминг в Съюза без 
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съществени разлики между 

националните тарифи и тарифите за 

роуминг. 

 __________________ 

 1 

http://ec.europa.eu/information_society/ee

urope/i2010/docs/benchmarking/benchma

rking_digital_europe_2011-2015.pdf 

 2 COM(2010)0245. 

 

Изменение  2 

Предложение за регламент 

Съображение 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (Не се отнася до българската езикова 

версия). 

 

Изменение  3 

Предложение за регламент 

Съображение 2 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (2a) Високите цени за роуминг услуги 

представляват значителна бариера за 

гражданите, които учат или 

работят в държава, различна от 

държавата ― членка по произход. 

 

Изменение  4 

Предложение за регламент 

Съображение 16 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(16) Данните за развитието на цените за 

гласовите услуги, SMS  услугите и 

услугите по пренос на данни с 

използване на роуминг  на територията 

(16) Данните за развитието на цените за 

гласовите услуги, SMS  услугите и 

услугите по пренос на данни с 

използване на роуминг  на територията 
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на Съюза  за периода след влизането в 

сила на Регламент (ЕО) № 717/2007 и 

неговия изменящ Регламент (ЕО) 

№ 544/2009  , включително по-

конкретно данните, събрани от 

националните регулаторни органи и 

докладвани на тримесечна база чрез 

ОЕРЕС  , не съдържат факти, които да 

водят до заключението, че 

конкуренцията при цените на едро и на 

дребно се е развила достатъчно и  

вероятно ще бъде устойчива от юни 

2012 г.  нататък при липсата на 

регулаторни мерки. Подобни данни 

показват, че равнищата на цените на 

дребно и на едро продължават да  са 

съсредоточени или близки до горните 

граници, определени от Регламент (ЕО) 

№ 717/2007 , изменен с Регламент (ЕО) 

№ 544/2009  , като конкуренцията под 

тези равнища е ограничена. 

на Съюза  за периода след влизането в 

сила на Регламент (ЕО) № 717/2007 и 

неговия изменящ Регламент (ЕО) 

№ 544/2009  , включително по-

конкретно данните, събрани от 

националните регулаторни органи и 

докладвани на тримесечна база чрез 

ОЕРЕС  , не съдържат факти, които да 

водят до заключението, че 

конкуренцията при цените на едро и на 

дребно се е развила достатъчно и  

вероятно ще бъде устойчива от юни 

2012 г.  нататък при липсата на 

регулаторни мерки. Подобни данни 

показват, че равнищата на цените на 

дребно и на едро все още продължават 

да са доста по-високи от 

националните цени и продължават да 

са съсредоточени или близки до горните 

граници, определени от Регламент (ЕО) 

№ 717/2007, изменен с Регламент (ЕО) 

№ 544/2009, като конкуренцията под 

тези равнища е ограничена. 

 

Изменение  5 

Предложение за регламент 

Съображение 17 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(17) Следователно изтичането през юни 

2012  г. на срока на регулаторните 

предпазни механизми, прилагани към 

гласовите роуминг услуги на 

територията на Съюза  на равнище цени 

на едро и цени на дребно по силата на 

Регламент (ЕО) № 717/2007 , изменен с 

Регламент (ЕО) № 544/2009  , би 

създало сериозен риск от завръщане на 

цените на едро и на дребно за роуминга 

в Съюза  към равнища, които не 

отразяват по разумен начин направените 

разходи във връзка с предоставянето на 

услугата поради липса на конкурентен 

натиск на пазара на роуминг и поради 

стремежа на мобилните оператори да 

(17) Следователно изтичането през юни 

2012  г. на срока на регулаторните 

предпазни механизми, прилагани към 

гласовите роуминг услуги на 

територията на Съюза  на равнище цени 

на едро и цени на дребно по силата на 

Регламент (ЕО) № 717/2007 , изменен с 

Регламент (ЕО) № 544/2009  , би 

създало сериозен риск от завръщане на 

цените на едро и на дребно за роуминга 

в Съюза  към равнища, които не 

отразяват по разумен начин направените 

разходи във връзка с предоставянето на 

услугата поради липса на конкурентен 

натиск на пазара на роуминг и поради 

стремежа на мобилните оператори да 
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увеличат максимално приходите си от 

предоставянето на роуминг услуги, като 

по този начин изпълнението на целите 

на настоящия  регламент би било 

застрашено. Следователно 

регулаторната намеса на пазара за 

мобилни роуминг услуги  следва да 

бъде удължена след 30 юни 2012  г., за 

да се осигури доброто функциониране 

на вътрешния пазар, като се позволи 

на конкуренцията да се развие, а в 

същото време  на потребителите се 

гарантира, че ще продължат да се 

ползват от увереността, че няма да 

бъдат таксувани по завишени цени в 

сравнение с конкурентните 

национални цени . 

увеличат максимално приходите си от 

предоставянето на роуминг услуги, като 

по този начин изпълнението на целите 

на настоящия  регламент би било 

застрашено. Следователно 

регулаторната намеса на пазара за 

мобилни роуминг услуги следва да бъде 

удължена след 30 юни 2012 г., за да се 

осигури съществено намаляване на 

цените с цел през 2015 г. да няма вече 

никакви разлики в националните цени 

и цените за роуминг, както е посочено 

в Програмата в областта на 

цифровите технологии за Европа . 

 

Изменение  6 

Предложение за регламент 

Съображение 17 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (17а) Защитата на принципите за 

неутралност и откритост на 

интернет и възможността крайните 

потребители да имат достъп до и да 

изпращат информация, да ползват 

приложения и услуги по техен избор, 

следва да придобие още по-голямо 

значение със създаването на цифров 

единен пазар особено чрез роуминг 

услугите. 

 

Изменение  7 

Предложение за регламент 

Съображение 17 б (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (17б) Съгласно Съобщението на 

Комисията озаглавено „Програма в 

областта на цифровите технологии 

за Европа“ се цели покритие с 



 

RR\900789BG.doc 117/165 PE476.117v02-00 

 BG 

„основен широколентов достъп“ за 

100% от гражданите на Съюза до 

2013 г. Освен това, Комисията в 

своето съобщение озаглавено: 

„Европейският широколентов 

достъп: да инвестираме в 

стимулиран от цифровите 

технологии растеж“1 очерта по 

какъв начин най-добре да се насърчи 

разгръщането и използването на 

високоскоростен и много високо 

скоростен широколентов достъп в 

Съюза, с цел стимулиране на 

развитието на цифровата икономика, 

което ще даде възможност за възхода 

на нови видове услуги. 

 _____________ 

 1COM(2010)0472. 

 

Изменение  8 

Предложение за регламент 

Съображение 17 в (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (17в) Създаването на безжични 

широколентови мрежи, които 

позволяват достъп до интернет и 

други иновативни приложения, 

представлява ключова цел за Съюза и 

в тези рамки първата 

мултинационална Програма за 

политика в областта на 

радиочестотния спектър, установена 

посредством [Решение №.../.../EС на 

Европейския парламент и Съвета...], 

се стреми своевременно да отпуска 

достатъчен и подходящ честотен 

спектър, за да подкрепи целите на 

политиките на Съюза и по най-

добрия начин да задоволи 

нарастващото търсене на безжичен 

трафик на данни. В своята резолюция 

от 6 юли 2011 г. озаглавена 

„Европейския широколентов достъп: 

да инвестираме в стимулиран от 
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цифровите технологии растеж“1 

Европейският парламент призовава 

Комисията да координира най-

добрите практики сред държавите-

членки в областта на публично 

достъпни, безплатни, 

високоскоростни, безжични мрежи в 

обществения транспорт. 

 _____________ 

 1 приети текстове, P7_TA(2011)0322. 

 

Изменение  9 

Предложение за регламент 

Съображение 17 г (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (17г) В своето Съобщение, озаглавено: 

„Относно междинния доклад за 

развитието на услугите за роуминг в 

рамките на Европейския съюз“1, 

Комисията отбелязва, че 

техническото развитие и/или 

алтернативите на роуминг услугите, 

като например наличието на 

интернет телефония (VoIP) или 

безжичен достъп до интернет, могат 

да направят пазара на роуминг услуги 

в Съюза по-конкурентоспособен; 

въпреки, че тези услуги, по-конкретно 

услугите на интернет телефонията 

(VoIP), се използват все по-често на 

национално равнище, не се 

констатира значимо развитие при 

тяхното използване при роуминг. 

 _____________ 

 1COM(2010)0356. 

 

Изменение  10 

Предложение за регламент 

Съображение 19 
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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 със 

съответните разпоредби на 

Директива 2002/19/ЕО, която включва 

правила за недискриминация и 

оперативна съвместимост, 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. 

 

Изменение  11 

Предложение за регламент 

Съображение 22 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(22) Потребителите следва да имат 

правото да купуват роуминг услуги 

отделно от своя национален пакет от 

мобилни услуги. Следва да се определят 

(22) Потребителите следва да имат 

правото да купуват роуминг услуги 

отделно от своя национален пакет от 

мобилни услуги в Съюза. Следва да се 
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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. 

определят основни принципи по 

отношение на осигуряването на 

отделната продажба на роуминг услуги 

и да се въведат координирано в целия 

Съюз. Условията, предлагани от 

местните доставчици на роуминг 

услуги, следва да бъдат лесно 

сравними за потребителите. За тази 

цел Комисията следва да предложи 

уеднаквени критерии за 

предоставянето на тази информация. 

За тази цел на Комисията следва да 

бъде делегирано правомощието да 

приема актове в съответствие с 

член 290 от Договора за 

функционирането на Европейския 

съюз. От съществено значение 

Комисията да проведе необходимите 

консултации с ОЕРЕС и със 

заинтересованите страни, в това 

число и на експертно равнище. При 

подготовката и изготвянето на 

делегираните актове Комисията 

следва да осигури едновременното и 

своевременно предаване на 

съответните документи по подходящ 

начин на Европейския парламент и 

Съвета. Докато бъдат приети тези 

критерии, националните регулаторни 

органи следва да насърчават 

предоставянето на сравнима 

информация, като например чрез 

справочници, които използват за 

основа регулираните тарифи, 

прилагани към съответните роуминг 

услуги. Клиентите следва да могат да 

избират различен доставчик на роуминг 

услуги без да си сменят номера, по 

начин, който осигурява оперативна 

съвместимост на услугите и в рамките 

на кратък период от време, като 

роуминг услугите се предоставят 

навсякъде в Съюза и са с едно и също 

ниво на качество. 
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Изменение  12 

Предложение за регламент 

Съображение 22 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (22а) Клиентите следва да могат да 

преминават лесно, във възможно най-

кратък срок, без санкции и безплатно, 

към алтернативен доставчик да 

роуминг услуги или да избират сред 

алтернативни доставчици на роуминг 

услуги. 

 

 

Изменение  13 

Предложение за регламент 

Съображение 24 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (24а) Операторите следва да се 

насърчават да изпълнят целите, 

поставени от Програма в областта 

на цифровите технологии за Европа 

дори в по-кратки срокове. По-

специално трябва да се насърчава 

постигането на целта разликите 

между националните и роуминг 

тарифите да бъдат сведени почти до 

нула до 2015 година. Следователно, 

под формата на стимул, 

операторите, изразили готовност да 

направят оферти относно роуминг 

услугите, които са с еднакви или с 

незначително по-високи цени от 

своите национални тарифи, следва да 

бъдат освободени от задължението 

да въвеждат структурни мерки по 

отношение на отделната продажба 

на роуминг услуги. Националните 

регулатори на далекосъобщителни 

услуги следва да разрешават подобно 

освобождаване от задължения, но при 

спазване на строги условия. Те също 

така следва да са в състояние да 
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отнемат правото на освобождаване в 

случай на неизпълнение на условията. 

Освен това тази система би дала 

възможност за повече новаторски 

предложения като например 

"роуминг цена като у дома" или 

месечни пакетни предложения, които 

ще са по-прозрачни за потребителите 

и няма да изискват от 

потребителите предприемането на 

каквито и да било действия. 

 

Изменение  14 

Предложение за регламент 

Съображение 33 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(33) През преходния период на защитни 

горни граници  новите роуминг клиенти 

следва да бъдат изцяло информирани за 

набора от съществуващи тарифи за 

роуминг в Съюза  , включително за 

тарифите, съвместими с преходната  

Евротарифа. Съществуващите роуминг 

клиенти следва да имат възможността 

да изберат нова тарифа, съвместима с 

преходната  Евротарифа, или всяка 

друга роуминг тарифа, в рамките на 

определен период от време. Ако 

съществуващи роуминг клиенти не са 

направили своя избор в рамките на този 

период от време, е целесъобразно да се 

направи разграничение между тези, 

които вече са избрали определена 

роуминг тарифа или пакет преди 

влизането в сила на настоящия 

регламент, и тези, които не са избрали. 

Последните, следва автоматично да 

бъдат прехвърлени към тарифа, която 

отговаря на изискванията на настоящия 

регламент. Роуминг клиенти, които вече 

се ползват от специални роуминг 

тарифи или пакети, които подхождат на 

личните им изисквания и които те са 

избрали на тази основа, следва да 

(33) През преходния период на 

защитните пределни граници новите 

роуминг клиенти следва да бъдат изцяло 

информирани по ясен и разбираем 

начин за набора от съществуващи 

тарифи за роуминг в Съюза, 

включително за тарифите, съвместими с 

преходната Евротарифа. 

Съществуващите роуминг клиенти 

следва да имат възможността да изберат 

нова тарифа, съвместима с преходната  

Евротарифа, или всяка друга роуминг 

тарифа, в рамките на определен период 

от време. Ако съществуващи роуминг 

клиенти не са направили своя избор в 

рамките на този период от време, е 

целесъобразно да се направи 

разграничение между тези, които вече 

са избрали определена роуминг тарифа 

или пакет преди влизането в сила на 

настоящия регламент, и тези, които не 

са избрали. Последните, следва 

автоматично да бъдат прехвърлени към 

тарифа, която отговаря на изискванията 

на настоящия регламент. Роуминг 

клиенти, които вече се ползват от 

специални роуминг тарифи или пакети, 

които подхождат на личните им 
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продължат да се ползват от вече 

избраната от тях тарифа или пакет, ако, 

след като са им били напомнени 

настоящите тарифни условия, не 

направят избор в рамките на 

съответния период от време. Такива 

специални роуминг тарифи или пакети 

биха могли да включват например 

фиксирани роуминг такси, 

необществени тарифи, тарифи с 

допълнителни фиксирани роуминг 

такси, тарифи с цени на минута, по-

ниски от максималната Евротарифа или 

тарифи с такси за активиране. 

изисквания и които те са избрали на 

тази основа, следва да продължат да се 

ползват от вече избраната от тях тарифа 

или пакет, ако, след като са им били 

напомнени настоящите тарифни 

условия и приложимите Евротарифи, 

те направят избор пред своя оператор. 

Такива специални роуминг тарифи или 

пакети биха могли да включват 

например фиксирани роуминг такси, 

необществени тарифи, тарифи с 

допълнителни фиксирани роуминг 

такси, тарифи с цени на минута, по-

ниски от максималната Евротарифа или 

тарифи с такси за активиране. 

 

Изменение  15 

Предложение за регламент 

Съображение 34 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(34) Тъй като настоящият регламент 

предвижда, че директивите, 

съставляващи регулаторната рамка от 

2002 г. за електронните съобщения, не 

засягат нито една специфична мярка, 

приета за регулиране на цените за 

роуминг в Съюза  за мобилни гласови 

телефонни повиквания и тъй като 

доставчиците на роуминг услуги в 

Съюза  могат да бъдат задължени от 

настоящия регламент да направят 

промени в тарифите си за роуминг на 

дребно, така че да се съобразят с 

изискванията му, тези промени не 

следва да задействат никакви права на 

мобилни клиенти да се оттеглят от 

своите договори, възникнали в 

съответствие с националното 

законодателство, транспониращо 

регулаторната рамка от 2002 г. за 

електронните съобщения. 

(34) Тъй като настоящият регламент 

предвижда, че директивите, 

съставляващи регулаторната рамка от 

2002 г. за електронните съобщения, не 

засягат нито една специфична мярка, 

приета за регулиране на цените за 

роуминг в Съюза  за мобилни гласови 

телефонни повиквания и тъй като 

доставчиците на роуминг услуги в 

Съюза  могат да бъдат задължени от 

настоящия регламент да направят 

промени в тарифите си за роуминг на 

дребно, така че да се съобразят с 

изискванията му, тези промени не 

следва да задействат никакви права на 

мобилни клиенти да се оттеглят от 

своите договори, възникнали в 

съответствие с националното 

законодателство, транспониращо 

регулаторната рамка от 2002 г. за 

електронните съобщения. По подобен 

начин, свободата да сменят 

доставчиците на роуминг не засяга 

правата и задълженията, приложими 
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за националните услуги по силата на 

договорни и регулаторни задължения.  

Обосновка 

Правото да сменят доставчиците на роуминг услуги не поражда право за оттегляне 

от национални договори. Съответните национални разпоредби следва да останат в 

сила. 

 

Изменение  16 

Предложение за регламент 

Съображение 40 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(40) Следователно следва да бъде 

въведен нов пакет от правила относно 

периодите за таксуване по 

Евротарифата на равнище цени на 

дребно, за да се укрепи допълнително 

единният пазар и за да се подсигури 

общо равнище на защита на 

потребителите на роуминг услуги от 

Съюза  на територията на целия Съюз  . 

(40) Следователно следва да бъде 

въведен нов пакет от правила относно 

периодите за таксуване по 

Евротарифата на равнище цени на 

дребно, за да се укрепи допълнително 

единният пазар и за да се подсигури 

еднакво високо равнище на защита на 

потребителите на роуминг услуги от 

Съюза на територията на целия Съюз . 

Обосновка 

Освен предоставянето на равностойна защита на потребителите в Европейския 

съюз, тези нови правила трябва да са насочени към осигуряване на високо ниво на 

защита. 

 

Изменение  17 

Предложение за регламент 

Съображение 42 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (42а) Операторите следва да вземат 

необходимите мерки техните 

презгранични клиенти да не се 

сблъскват с проблеми, свързани с 

презграничното си местоположение, 

като например начисляване на такси 

за роуминг, докато се намират все 
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още на територията на своята 

държава. 

 

Изменение  18 

Предложение за регламент 

Съображение 55 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(55) Данните, събрани от националните 

регулаторни органи, показват, че 

високите равнища на  средните цени на 

едро за услуги за роуминг на данни, 

налагани от операторите на посетената 

мрежа на местните за потребителя 

роуминг доставчици , се запазват, 

независимо че тези цени на едро  

изглежда се понижават. 

(55) Данните, събрани от националните 

регулаторни органи, показват, че 

високите равнища на средните цени на 

едро за услуги за роуминг на данни, 

налагани от операторите на посетената 

мрежа на местните за потребителя 

роуминг доставчици, се запазват. 

Независимо че тези цени на едро 

изглежда се понижават, те все още са 

твърде високи и несъответстващи на 

реалните производствени разходи. 

 

Изменение  19 

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 между 

горните граници на цените и 

действителните им равнища. Счита се, 

(65) С цел да се гарантира, че 

регулаторните задължения по цените на 

едро и дребно за гласови и SMS 

роуминг услуги и услуги за роуминг на 

данни няма да се запазят по-дълго от 

необходимото след пълното въвеждане 

на структурните решения и 

достатъчното развитие на 

конкуренцията на пазара за роуминг, 

следва да се определят условия, при 

които да се прекрати прилагането на 

максималните цени на едро и на дребно 

още преди предвидените крайни 

срокове. Тези условия следва да се 

основават на значителна разлика между 

горните граници на цените и 

действителните им равнища. Счита се, 
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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). 

че значителна разлика ще бъде 

постигната, ако средно за Съюза цените 

представляват 50 % от горните граници. 

За горните граници на цените на едро 

критерият за 50 % 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 50 % 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). 

 

Изменение  20 

Предложение за регламент 

Съображение 67 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(67) За да се повиши прозрачността на 

цените на дребно за осъществяване и 

приемане на регулирани роуминг 

повиквания в рамките на Съюза, и за 

да се улеснят роуминг клиентите при 

вземането на решения относно 

използването на мобилните им 

телефони, докато се намират в чужбина, 

доставчиците на мобилни телефонни 

услуги следва да предоставят на 

клиентите си, ползващи роуминг, 

възможност лесно да получават 

безплатна информация за приложимите 

за тях цени за роуминг при 

осъществяване или приемане на 

гласови повиквания в посетената 

държава-членка. Нещо повече, 

доставчиците следва да предоставят на 

своите клиенти, при поискване и 

безплатно, допълнителна информация за 

цените на минута или на единица данни 

(с включен ДДС) за осъществяване или 

приемане на гласови повиквания и за 

изпращане и получаване на SMS, MMS 

и други услуги за пренос на данни в 

(67) За да се повиши прозрачността на 

цените на дребно за използване на 

роуминг услуги, и за да се улеснят 

роуминг клиентите при вземането на 

решения относно използването на 

мобилните им телефони, докато се 

намират в чужбина, когато пътуват в 

рамките на Съюза или извън него, 

доставчиците на мобилни телефонни 

услуги следва да предоставят на 

клиентите си, ползващи роуминг, 

възможност лесно да получават 

безплатна информация за приложимите 

за тях цени за роуминг при използване 

на роуминг услуги в посетената 

държава. Нещо повече, доставчиците 

следва да предоставят на своите 

клиенти, при условие че те са 

установени в Съюза, при поискване и 

безплатно, допълнителна информация за 

цените на минута или на единица данни 

(с включен ДДС) за осъществяване или 

приемане на гласови повиквания и за 

изпращане и получаване на SMS, MMS 

и други услуги за пренос на данни в 
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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. 

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. 

 

Изменение  21 

Предложение за регламент 

Съображение 68 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(68) Прозрачността изисква също така 

доставчиците да предоставят 

информация относно цените за роуминг, 

и по-специално относно Евротарифата и 

включващата всичко фиксирана такса, 

ако предлагат такава, при сключване на 

абонаменти, и всеки път, когато има 

промяна в цените за роуминг. Местните 

доставчици следва да предоставят 

информация относно цените за роуминг 

по подходящ начин, като например с 

фактури, по интернет, с телевизионни 

реклами или с пряка пощенска реклама. 

Местните доставчици следва да 

гарантират, че всички техни роуминг 

клиенти са запознати с наличието на 

регулирани тарифи през съответния 

период и следва да им изпратят ясно и 

безпристрастно съобщение, в което се 

описват условията на Евротарифата и 

правото на преминаване към нея и 

излизане от нея. 

(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. 

Цялата информация и офертите 

следва да бъдат ясни, разбираеми, 

лесни за сравняване и прозрачни по 

отношение на предлаганите цени и 

услуги. Рекламирането на оферти за 

роуминг услуги и предлагането им на 

потребителите следва да се извършва 

в съответствие със 

законодателството за защита на 

потребителите, по-специално 

Директива 2005/29/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета от 11 май 

2005 г. относно нелоялни търговски 

практики от страна на търговци към 

потребители на вътрешния пазар 

("Директива за нелоялни търговски 

практики")1 Местните доставчици 

следва да гарантират, че всички техни 

роуминг клиенти са запознати с 
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наличието на регулирани тарифи през 

съответния период и следва да им 

изпратят ясно и безпристрастно 

писмено съобщение, в което се описват 

условията на Евротарифата и правото на 

преминаване към нея и излизане от нея. 

 _____________ 

 1 ОВ L 149, 11.6.2005 г., стр. 22. 

 

Изменение  22 

Предложение за регламент 

Съображение 69 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(69) Освен това  , следва да бъдат взети 

мерки за подобряване на прозрачността 

на цените на дребно за услуги за 

роуминг на данни, по-специално — да 

бъде елиминиран проблемът „шок от 

сметката“, който представлява пречка 

пред доброто функциониране на 

вътрешния пазар, а на клиентите, 

използващи услугата роуминг, да се 

предоставят средствата, от които те се 

нуждаят, за да проследяват и 

контролират своите разходи за услуги за 

роуминг на данни. Също така не следва 

да има пречки пред появата на 

приложения или технологии, които 

могат да заместят или да са алтернатива 

на роуминг услугите, като услугите 

WiFi. Потребителите следва да 

разполагат с тази информация, като по 

този начин те могат да направят 

информиран избор. 

(69) Освен това следва да бъдат взети 

мерки за подобряване на прозрачността 

на цените на дребно за всички услуги за 

роуминг, по-специално — да бъде 

елиминиран проблемът „шок от 

сметката“, който представлява пречка 

пред доброто функциониране на 

вътрешния пазар, а на клиентите, 

използващи услугата роуминг, да се 

предоставят средствата, от които те се 

нуждаят, за да проследяват и 

контролират своите разходи за услуги за 

роуминг на данни. Също така не следва 

да има пречки пред появата на 

приложения или технологии, които 

могат да заместят или да са алтернатива 

на роуминг услугите, като например 

услугите WiFi или механизмите за 

локално терминиране. Потребителите 

следва да разполагат с тази информация, 

като по този начин те могат да направят 

информиран избор. 

 

Изменение  23 

Предложение за регламент 

Съображение 70 
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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, безплатна 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. това 

изискване следва да се прилага едва от 

1 януари 2013 г. за държави извън 

Съюза. Такава информация следва да 

бъде предоставяна до техния мобилен 

телефон или до друго мобилно 

устройство по начин, най-подходящ за 

нейното получаване и разбиране, и по 

начин, който позволява лесен 

последващ достъп до нея. 

Обосновка 

"Изскачащите" прозорци не са добър начин за информиране на потребителите 

относно приложимите тарифи, тъй като ако потребителят е зает в момента на 

получаване на съобщението, той ще го затвори, без да обърне внимание на 

съдържанието, за да приключи работата си. 

 

Изменение  24 

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 

(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, при 

сключване на договора и впоследствие 

при поискване от страна на клиента, 
местните доставчици следва да дават 

безплатни примери за приложения за 
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посочват приблизителния им обем по 

отношение на използването на данни. 

роуминг на данни, например електронна 

поща, изображения и уеб-браузинг, като 

посочват приблизителния им обем по 

отношение на използването на данни. 

 

Изменение  25 

Предложение за регламент 

Съображение 72 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(72) Освен това, за да се избегнат 

шоковете от сметката, мобилните 

оператори следва да определят една или 

повече финансова горна граница и/или 

горна граница по отношение на обема 

данни за дължимите им суми за услуги 

за роуминг на данни, изразени във 

валутата, в която клиентът, използващ 

услугата роуминг, получава фактури, 

които мобилните оператори следва да 

предлагат безплатно и със съответното 

уведомление на всички свои клиенти, 

използващи услугата роуминг, при 

наближаване на тази горна граница. При 

достигане на определената горна 

граница клиентите следва да спрат да 

получават и да бъдат таксувани за 

такива услуги, освен ако те изрично 

поискат продължаване на тези услуги в 

съответствие с реда и условията, 

посочени в уведомлението. Клиентите, 

използващи роуминг услуги, следва да 

получат възможността да изберат която 

и да е от тези горни граници — 

финансова горна граница и/или горна 

граница по отношение на обема данни 

— в рамките на разумен срок или да 

изберат към тях да не се прилага 

подобна горна граница. Освен ако 

клиентите заявят друго, към тях следва 

автоматично да се прилага система за 

определяне на горна граница. 

(72) Освен това, за да се избегнат 

шоковете от сметката за услуги за 

роуминг на данни както в Съюза, така 

и извън него, считано от 1 януари 

2013 г., мобилните оператори следва да 

определят една или повече финансова 

горна граница и/или горна граница по 

отношение на обема данни за 

дължимите им суми за услуги за 

роуминг на данни, изразени във 

валутата, в която клиентът, използващ 

услугата роуминг, получава фактури, 

които мобилните оператори следва да 

предлагат безплатно и със съответното 

уведомление във формат, който 

позволява последващ достъп до него, 
на всички свои клиенти, използващи 

услугата роуминг, при наближаване на 

тази горна граница. При достигане на 

определената горна граница клиентите 

следва да спрат да получават и да бъдат 

таксувани за такива услуги, освен ако те 

изрично поискат продължаване на тези 

услуги в съответствие с реда и 

условията, посочени в уведомлението. В 

този случай, те трябва да получат 

безплатно потвърждение във 

формат, който позволява 

потвърждението да бъде достъпно 

по-късно. Клиентите, използващи 

роуминг услуги, следва да получат 

възможността да изберат която и да е от 

тези горни граници — финансова горна 

граница и/или горна граница по 

отношение на обема данни — в рамките 
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на разумен срок или да изберат към тях 

да не се прилага подобна горна граница. 

Освен ако клиентите заявят друго, към 

тях следва автоматично да се прилага 

система за определяне на горна граница. 

Обосновка 

"Изскачащите" прозорци не са добър начин за информиране на потребителите за 

достигане на горната граница, тъй като ако потребителят е зает в момента на 

получаване на съобщението, той го затваря, без да го прочете, за да продължи 

работата си. Освен това, от съществено значение потребителите да получат 

потвърждение за тяхното съгласие да използват предложената услуга, въпреки че са 

надхвърлили нивото на защита. Целта е да се гарантира, че потребителите няма да 

щракнат върху бутона, без да са наясно с последствията от своето действие. 

 

Изменение  26 

Предложение за регламент 

Съображение 72 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (72a) Тъй като настоящото 

законодателство на Съюза не 

съдържа разпоредби относно 

ограничаване на шоковете от 

сметката за роуминг извън Съюза, в 

бъдеще потребителите следва да 

бъдат информирани за съответните 

цени на роуминг услугите извън 

Съюза, както и да бъдат обхванати 

от разпоредбите относно шоковете 

от сметката, приложими при 

роуминг в рамките на Съюза. 

 

Изменение  27 

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 

(74) Клиентите, ползващи предплатени 

тарифи, могат също да пострадат от 

шок от сметката при използването на 

услуги за роуминг на данни. Поради 
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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. 

тази причина разпоредбите за 

определяне на горни граници следва 

също да се прилагат за тези клиенти. 

В допълнение към това, клиентите с 

договори за предплатена услуга следва 

да получават своевременно 

предупреждение, в което се посочва, 

че те се приближават към изчерпване 

на своя кредитен лимит. 

Обосновка 

Клиентите, ползващи предплатена услуга, се нуждаят от същото равнище на 

защита, както и другите клиенти, особено когато договорите за предплатена услуга 

позволяват използването на съобщителни услуги отвъд кредитния лимит или 

включват възможността за "автоматично допълване". В допълнение към това, тъй 

като използването на роуминг услуги може да води до бързо изчерпване на кредита, 

доставчиците следва да изпращат на клиентите ранно предупреждение, за да бъде 

предотвратено рязкото и неочаквано изчерпване на кредита. 

 

 

Изменение  28 

Предложение за регламент 

Съображение 81 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(81) Комисията следва да преразгледа 

ефективността на настоящия  регламент 

с оглед на неговите цели и принос за 

прилагането на регулаторната рамка и 

доброто функциониране на вътрешния 

пазар. В този контекст, Комисията 

следва да разгледа влиянието върху 

конкурентното положение на 

доставчиците на мобилни съобщителни 

услуги с различна големина и от 

различни части от Съюза , развитието, 

тенденциите и степента на прозрачност 

на цените на дребно и на едро и тяхната 

(81) Комисията следва да преразгледа 

ефективността на настоящия  регламент 

с оглед на неговите цели и принос за 

прилагането на регулаторната рамка и 

доброто функциониране на вътрешния 

пазар. В този контекст, Комисията 

следва да разгледа влиянието върху 

конкурентното положение на 

доставчиците на мобилни съобщителни 

услуги с различна големина и от 

различни части от Съюза , развитието, 

тенденциите и степента на прозрачност 

на цените на дребно и на едро и тяхната 
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връзка с действителните разходи, 

степента, до която направените в 

оценката на въздействието 

предположения към настоящия 

регламент са се потвърдили, и разходите 

на операторите за привеждане в 

съответствие, както и влиянието върху 

инвестициите. Комисията следва да 

разглежда също наличието и качеството 

на услугите, които представляват 

алтернатива на роуминга (като достъп 

чрез WiFi  ), по-специално с оглед на 

технологичното развитие. 

връзка с действителните разходи, 

степента, до която направените в 

оценката на въздействието 

предположения към настоящия 

регламент са се потвърдили, и разходите 

на операторите за привеждане в 

съответствие, както и влиянието върху 

инвестициите. Комисията следва да 

разглежда също наличието и качеството 

на услугите, които представляват 

алтернатива на роуминга (като 

например достъп чрез WiFi или чрез 

маршрутизация на данните чрез 

местна мрежа), по-специално с оглед 

на технологичното развитие. 

 

Изменение  29 

Предложение за регламент 

Член 1 - параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. В настоящия регламент се 

установяват и правила за увеличаване на 

прозрачността на цените и за 

подобряване на предоставянето на 

информация на ползвателите за цените 

на роуминг услугите в Съюза. 

2. В настоящия регламент се 

установяват и правила за увеличаване на 

прозрачността на цените и за 

подобряване на предоставянето на 

информация на ползвателите за цените 

на роуминг услугите в рамките на 

Съюза и считано от 1 януари 2013 г., 

извън Съюза. 

 

Изменение  30 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 4 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Ценовите граници, установени в 

настоящия регламент, са посочени в 

евро. Когато цените, уредени в членове  

6, 7, 8, 9, 11 и 12  са изразени в други 

валути, първоначалните граници 

съгласно тези членове се определят в 

тези валути чрез прилагане на 

Ценовите граници, установени в 

настоящия регламент, са посочени в 

евро. Когато цените, уредени в членове 

6, 7, 8, 9, 11 и 12 са изразени в други 

валути, първоначалните граници 

съгласно тези членове се определят в 

тези валути чрез прилагане на 
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референтните обменни курсове, 

публикувани на 30 май 2012 г. от 

Европейската централна банка в 

Официален вестник на Европейския 

съюз. 

референтните обменни курсове, 

публикувани на 30 май 2012 г. от 

Европейската централна банка в 

Официален вестник на Европейския 

съюз, или чрез прилагане на средната 

стойност на референтните обменни 

курсове, публикувани на 30 май 2012 г. 

от Европейската централна банка в 

Официален вестник на Европейския 

съюз, или чрез прилагане на средната 

стойност на референтните обменни 

курсове, публикувани от 

Европейската централна банка в 

Официален вестник на Европейския 

съюз шест месеца преди влизането в 

сила на настоящия регламент, в 

зависимост от това кои 

първоначални граници на цените са 

по-ниски след конвертирането във 

валути, различни от еврото. 

Обосновка 

Целта на тази промяна е да се намали рискът от възникване на ситуация, в която 

въпреки понижаването на цените въз основа на приетите изменения на регламента, в 

резултат на промени в обменния курс няма понижаване на цените в страните, които 

не използват еврото. Предложението не премахва този риск, а само предоставя 

алтернативен метод за конвертиране от евро в други валути. 

 

Изменение  31 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 2 – буква б) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) „местен доставчик“ означава 

предприятие, което предоставя на 

клиент роуминг услуги в целия Съюз  

или чрез своя собствена мрежа, или като 

оператор на виртуална мобилна мрежа, 

или като препродавач; 

б) „местен доставчик“ означава 

оператор, който предоставя на клиент 

роуминг услуги в целия Съюз или чрез 

своя собствена мрежа, или като 

оператор на виртуална мобилна мрежа, 

или като препродавач, или като всеки 

друг доставчик на роуминг услуги; 

Обосновка 

Всеки местен доставчик трябва да е деклариран като оператор, както е определен 
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от пакета „електронни съобщения“, рамкови директиви и разрешително, за да се 

гарантира, че за всеки, който доставя електронни съобщителни услуги в роуминг до 

крайните потребители, ще важат едни и същи задължения и права. Тази промяна в 

регламента се основава на факта, че поради новото задължение за отделяне, на този 

пазар ще навлязат нови участници. Между другото е необходимо да се поясни, че 

другите доставчици на роуминг услуги съставляват подкатегория на местните 

доставчици, тъй като член 2 м) не е съвсем ясен по този въпрос. Иначе някои 

разпоредби на регламента ще бъдат непоследователни или неясни (например:  в 

тарифните задължения се споменава само за „местен доставчик“). Необходимо е да 

се гарантира, че всички участници се подчиняват на едни и същи правила. 

 

Изменение  32 

Предложение за регламент 

Член 2 - параграф 2 – буква к) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(k) „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; 

(k) „регулирана услуга за роуминг на 

данни“ означава роуминг услуга, която 

позволява използването на съобщения 

за предаване на данни с пакетна 

комутация от клиент, използващ 

услугата роуминг, чрез неговия мобилен 

телефон или друго мобилно устройство, 

когато е свързан с посетена мрежа. 

Регулираната услуга за роуминг на 

данни не включва преноса или 

получаването на регулирани повиквания 

или SMS съобщения при роуминг, 

преноса и получаването на ММS 

съобщения, както и преноса на данни 

от вида (М2М) „машина до машина“. 

Обосновка 

ММS съобщенията следва да бъдат изключени от определението на регулирани услуги 

за роуминг, както това е направено за SMS съобщенията, като се отчете че не могат 

да се сравняват с другите услуги за данни. Преносът на данни от вида „машина до 

машина“ следва да се изключи от определението на регулирана услуга за роуминг на 

данни, тъй като е различна услуга: a) Той не е пряко насочен към масовия 

потребителски пазар (а целта на регулирането на роуминга е да защити масовия 

потребителски пазар от прекомерно високи цени), обикновено представлява 

интегрирана услуга, изискваща специална за случая разработка на операторите на 

мобилни мрежи, която се продава на бизнес или топ клиенти (дружества). 
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Изменение  33 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 2 – буква м) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

м) „алтернативен доставчик на роуминг 

услуги“ означава местен доставчик, 

различен от оператора, предоставящ 

национални мобилни съобщителни 

услуги, който предоставя на клиент, 

ползващ роуминг, роуминг услуги или 

чрез своя собствена мрежа, или като 

оператор на виртуална мобилна мрежа, 

или като препродавач; 

(m) „алтернативен доставчик на 

роуминг услуги“ означава доставчик, 

различен от оператора, предоставящ 

национални мобилни съобщителни 

услуги, който предоставя на клиент, 

ползващ роуминг, роуминг услуги или 

чрез своя собствена мрежа, или като 

оператор на виртуална мобилна мрежа, 

или като препродавач; 

Обосновка 

Както бе заявено от ОЕРЕС, формулировката на регламента следва да бъде 

достатъчно гъвкава, за да допуска индивидуален избор на решение от набор от 

варианти, без да изключва която и да е възможност. Както бе заявено в регламента, 

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

 

Изменение  34 

Предложение за регламент 

Член 2 - параграф 2 – буква н) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(n) „роуминг достъп на едро“ означава 

предоставянето на съоръжения и/или 

услуги на друго предприятие, при 

определени условия, с цел предоставяне 

на роуминг услуги на крайни клиенти; 

(n) „роуминг достъп на едро“ означава 

предоставянето на съоръжения и/или 

услуги на друго предприятие, на 

недискриминационна основа, при 

определени условия, с цел предоставяне 

на роуминг услуги на крайни клиенти; 

 

Изменение  35 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 2 – буква о) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

o) „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. 

Обосновка 

Регламентът следва да бъде неутрален по отношение на технологията с цел 

избягване на законодателство, което вече е остаряло на етапа на прилагането. Това 

се отнася до посоката на "dual imsi", предложено от ЕО като техническо решение. 

 

Изменение  36 

Предложение за регламент 

Член 3 - параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Операторите на мобилни мрежи 

изпълняват всички разумни искания за 

роуминг достъп на едро, включително 

тези от оператори на мобилни 

виртуални мрежи и препродавачи. 

Правилата за регулирани цени на едро 

на роуминг, формулирани в членове 6, 8 

и 11, се прилагат за предоставянето на 

роуминг достъп на едро. 

1. Операторите на мобилни мрежи 

изпълняват всички разумни искания за 

роуминг достъп на едро, включително 

тези от оператори на мобилни 

виртуални мрежи и препродавачи. 

Искането за роуминг достъп на едро 

остава пропорционално и адаптирано 

спрямо страната, искаща достъп. 
Правилата за регулирани цени на едро 

на роуминг, формулирани в членове 6, 8 

и 11, се прилагат за предоставянето на 

роуминг достъп на едро. Тези правила 

не засягат възстановяването на други 

разходи, свързани с предоставянето 

на роуминг достъп на едро от 

операторите на мобилни мрежи. 

Обосновка 

Правото за достът не може да бъде еднакво за оператор на виртуална мобилна 

мрежа и за препродавач. Другите разходи, свързани с доставянето на такъв достъп, 

следва да бъдат възстановени от оператора на мобилната мрежа. 

 

Изменение  37 
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Предложение за регламент 

Член 3 - параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Роуминг достъпът на едро обхваща 

достъпа до всички мрежови елементи и 

свързани с тях съоръжения, съответни 

услуги, софтуер и информационни 

системи, необходими за предоставянето 

на роуминг услуги на клиентите. 

2. Роуминг достъпът на едро обхваща, 

при условие че пропорционалността е 

гарантирана, достъпа до всички 

мрежови елементи и свързани с тях 

съоръжения, съответни услуги, софтуер 

и информационни системи, необходими 

за предоставянето на роуминг услуги на 

клиентите. Разходите, свързани с 

допълнителните услуги, които 

излизат извън основния роуминг 

достъп на едро, например разходите 

за фактуриране или услугите, 

свързани с обслужването на 

клиентите, следва да бъдат 

възстановени. 

Обосновка 

Необходимо е да се гарантира, че не всяко лице, искащо достъп, ще може да изисква 

достъп до всеки вид услуги. Препродавачите без собствени механизми за фактуриране 

могат да поискат от местните мрежови доставчици да осигурят система за 

фактуриране, допълнително към чистия достъп на едро на регулирани цени. 

Разходите на местните доставчици на мрежови услуги следва да бъдат възстановени 

за такива допълнителни услуги. 

 

Изменение  38 

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 своите съществуващи 

роуминг услуги и да изберат роуминг 

услуги от алтернативен доставчик на 

такива. На клиентите, ползващи 

роуминг, се дава срок от два месеца, в 

който те да съобщят избора си на 

2. С действие от 1 май 2014 г., 

клиентите, ползващи роуминг, имат 

право да се откажат от своите 

съществуващи роуминг услуги и да 

изберат роуминг услуги от алтернативен 

доставчик на такива по всяко време, в 

съответствие с параграфи 3 и 4. 

Местните доставчици информират 

всички свои съществуващи клиенти, 

ползващи роуминг, за това тяхно 
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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. 

право преди 1 май 2014 г. 

Обосновка 

Изменението цели да подчертае, че клиентът има изрично право да смени своя 

доставчик на роуминг услуги, което следва да бъде най-важният пункт от настоящия 

параграф. Следователно задължението на доставчиците да информират клиентите 

произтича от този факт. За постигане на бърз ефект от структурната мярка, тя 

следва да бъде въведена преди летния ваканционен период през 2014 г. 

Съществуващите клиенти следва да бъдат информирани предварително за 

промените. 

 

Изменение  39 

Предложение за регламент 

Член 4 - параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Преминаването към или от 

алтернативен доставчик на роуминг 

услуги трябва да е безплатно, да не е 

обвързано с условия или ограничения, 

свързани с елементи на абонамента, 

различни от роуминга, и да се извършва 

в срок от пет работни дни с 

изключение на клиенти, ползващи 

роуминг, които са се абонирали за 

национален пакет от услуги, включващ 

цени за роуминг, различни от 

Евротарифата, Евро-SMS тарифата или 

Евротарифата за данни — за тях 

местният доставчик може да отложи 

преминаването от стария към новия 

абонамент, отнасящ се до роуминг 

услуги, за определен период, не по-

дълъг от три месеца. 

4. Преминаването към или от 

алтернативен доставчик на роуминг 

услуги или между алтернативни 

доставчици на роуминг услуги трябва 

да е безплатно, да не е обвързано с 

условия или ограничения, свързани с 

елементи на абонамента, различни от 

роуминга, и да се извършва във 

възможно най-кратък срок, който не 

превишава три дни и който ще бъде 

определен в насоките на ОЕРЕС, с 

изключение на клиенти, ползващи 

роуминг, които са се абонирали за 

национален пакет от услуги, включващ 

цени за роуминг, различни от 

Евротарифата, Евро-SMS тарифата или 

Евротарифата за данни — за тях 

местният доставчик може да отложи 

преминаването от стария към новия 

абонамент, отнасящ се до роуминг 

услуги, за определен период, не по-

дълъг от един месец. 
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Изменение  40 

Предложение за регламент 

Член 4 - параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. По време на изготвянето или 

подновяването на договор за мобилни 

съобщителни услуги местните 

доставчици трябва да предоставят 

поотделно на всички клиенти пълна 

информация относно възможността за 

избор на алтернативен доставчик на 

роуминг услуги и да улесняват 

сключването на договор с такъв 

алтернативен доставчик. Клиенти, 

сключили договор с местния доставчик 

за роуминг услуги, изрично 

потвърждават, че са били 
информирани за тази възможност. 

Доставчиците на мобилни съобщителни 

услуги не трябва да пречат на 

търговци на дребно, служещи като 

техни места на продажба, да предлагат 

договори за отделни роуминг услуги с 

алтернативни доставчици на роуминг 

услуги. 

5. По време на изготвянето или 

подновяването на договор за мобилни 

съобщителни услуги, местните 

доставчици трябва да предоставят 

поотделно на всички клиенти по ясен и 

разбираем начин и на траен носител 
пълна информация относно 

възможността за избор на алтернативен 

доставчик на роуминг услуги и да не 

възпрепятстват сключването на 

договор с такъв алтернативен 

доставчик. Клиенти, сключили договор 

с местния доставчик за роуминг услуги, 

биват информирани за тази 

възможност. Доставчиците на мобилни 

комуникационни услуги не 

ограничават и не възпрепятстват 

търговците на дребно, служещи като 

техни пунктове за продажба, да 

предлагат договори за отделни роуминг 

услуги с алтернативни доставчици на 

роуминг услуги. 

 

Изменение  41 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 5 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 5a. Доставчиците уведомяват 

клиентите по ясен и разбираем начин 

относно тарифите и офертите за 

роуминг услуги. Комисията се 

оправомощава да приема делегирани 

актове в съответствие с член 17а, за 

да установи единни критерии за 

предоставянето на тази информация 

с цел гарантиране на съвместимост, 

след като е провела консултации с 

ОЕРЕС и със заинтересованите 
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страни. Докато бъдат приети тези 

критерии, националните регулаторни 

органи насърчават предоставянето 

на сравнима информация, като 

например чрез справочници, които 

използват за основа регулираните 

тарифи, прилагани към съответните 

роуминг услуги. 

 

Изменение  42 

Предложение за регламент 

Член 5 - параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

С оглед да се осигури развитието на 

единния пазар, техническите решения за 

предоставяне на възможност за отделна 

продажба на роуминг услуги трябва да 

бъдат осъществени едновременно в 

целия Съюз. 

С оглед да се осигури развитието на 

единния пазар, техническите решения за 

предоставяне на възможност за отделна 

продажба на роуминг услуги трябва да 

бъдат осъществени едновременно в 

целия Съюз и да изпълняват следните 

критерии: 

 a) всяко техническо решение е 

разходно-ефективно; 

 б) изгражда се по начин, удобен за 

клиента; 

 в) позволява максимална степен на 

взаимна съвместимост; 

 г) клиентите могат лесно и бързо да 

се прехвърлят към алтернативен 

доставчик на роуминг услуги или 

между алтернативни доставчици на 

роуминг услуги, запазвайки мобилния 

си телефонен номер; 

 д) ползването на роуминг услуги от 

граждани на Съюза в трети държави 

или от граждани на трети държави 

на територията на Съюза не се 

възпрепятства. 

 

Изменение  43 
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Предложение за регламент 

Член 5 - параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

За целите на отделната продажба на 

роуминг услуги операторите се грижат 

техническите условия да бъдат 

изпълнени не по-късно от 1 юли 2014 г., 

за да се гарантира, че клиентите 

могат да използват национални 

мобилни услуги и отделни роуминг 

услуги, предлагани от алтернативен 

доставчик на роуминг услуги, като 

същевременно запазват своя мобилен 

номер. С оглед да се даде възможност 

роуминг услугите да бъдат продавани 

отделно, операторите могат по-

специално да позволят използването 

на „роуминг профил на ЕС“ върху 

същата SIM карта, както и 

използването на същото крайно 

устройство успоредно с национални 

мобилни услуги. Ценообразуването за 

взаимосвързаността във връзка с 

предоставянето на тази възможност 

трябва да е разходно ориентирано и 

клиентите не следва да бъдат пряко 

таксувани за използването на 

въпросната възможност. 

За целите на отделната продажба на 

роуминг услуги операторите се грижат 

техническите условия да бъдат 

изпълнени не по-късно от 1 май 2014 г. 

и да изпълняват критериите, 

посочени в параграф 1. 
Ценообразуването за 

взаимосвързаността във връзка с 

предоставянето на тази възможност е 

разходно ориентирано и крайните 

потребители не се таксуват пряко за 

използването на възможността за 

отделна продажба на роуминг услуги. 

 

Изменение  44 

Предложение за регламент 

Член 5 - параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

В приемлив срок, не по-дълъг от три 

месеца след приемането на настоящия 

регламент, ОЕРЕС след консултиране 

със заинтересованите страни и в тясно 

сътрудничество с Комисията установява 

насоки относно хармонизираните 

технически решения във връзка с 

техническите условия за отделни 

роуминг услуги и относно 

хармонизираните процедури за промяна 

В срок от шест месеца след 

приемането на настоящия регламент, 

ОЕРЕС след консултиране със 

заинтересованите страни и в тясно 

сътрудничество с Комисията установява 

насоки относно хармонизираните 

технически решения във връзка с 

техническите условия за отделни 

роуминг услуги и относно 

хармонизираните процедури за промяна 
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на доставчика на роуминг услуги. При 

мотивирано искане от страна на ОЕРЕС 

Комисията може да удължи този срок. 

на доставчика на роуминг услуги. Тези 

технически решения и процедури 

изпълняват критериите, посочени в 

параграф 1. При мотивирано искане от 

страна на ОЕРЕС Комисията може да 

удължи този срок веднъж с не повече 

от шест месеца. 

Обосновка 

Поради комплексния характер на задачата, на ОЕРЕС следва да бъде дадено 

допълнително време за изготвяне на първоначалните насоки за прилагане на 

съществените изисквания за механизма за отделна продажба на роуминг услуги. 

Комисията може да разреши удължаването на този срок за подготовка, но той 

следва да остане ограничен. 

 

Изменение  45 

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. 

 

Изменение  46 

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. . 

 

Изменение  47 

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 

0,08  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 едро остава 0,05 EUR за срока на 

действие на настоящия регламент. 

 

Изменение  48 

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 

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 на база една 

секунда. 
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първоначален минимален период на 

таксуване, който не надвишава 

30 секунди. 

Обосновка 

Минимално първоначално таксуване за първите 30 секунди не следва да бъде 

разрешавано, тъй като то не е оправдано по никакъв начин. 

 

Изменение  49 

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 0,21  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 за Евротарифата остават 

0,05 EUR за срока на действие на 

настоящия регламент. 

 

Изменение  50 

Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 2 – алинея 4 
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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 

 

Изменение  51 

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 два месеца, 

включително евентуалния договорен 

срок на предизвестие, от прилагането 

на предишната роуминг тарифа. 

 

Изменение  52 
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Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 5 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 5a. Местните доставчици не 

прекъсват, забраняват или 

възпрепятстват по друг начин 

активни или пасивни повиквания, 

когато предоставят роуминг услуга 

на нови клиенти или на 

съществуващи клиенти по 

Евротарифа, освен ако клиентите 

специално са поискали това или са 

надхвърлили прага на прекъсване. 

 

Изменение  53 

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 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 остава 

0,01 EUR за срока на действие на 

настоящия регламент. 

 

Изменение  54 

Предложение за регламент 

Член 9 - параграф 2 
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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)  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 се намалява на 0,09 EUR 

от 1 юли 2012 г., на 0,06 EUR от 1 юли 

2013 г. и на 0,05 EUR от 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 до 

30 юни 2018 г. 

 

Изменение  55 

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 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, включително 

евентуалния договорен срок на 

предизвестие, от прилагането на 

предишната роуминг тарифа. Евро-SMS 

тарифата може винаги да бъде 
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комбинирана с Евротарифа. 

 

Изменение  56 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 6 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 6a. Местните доставчици не 

прекъсват, забраняват или 

възпрепятстват по друг начин 

изпращането или получаването на 

SMS съобщение, когато предоставят 

роуминг услуга на нови клиенти или 

на съществуващи клиенти по 

Евротарифа, освен ако клиентите 

специално са поискали това или са 

надхвърлили прага на прекъсване. 

 

Изменение  57 

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 0,20 EUR, 0,15 

EUR от 1 юли 2013 г.и 0,10 EUR от 1 

юли 2014 г. за мегабайт пренесени 

данни. Без да се засягат разпоредбите на 

член 13, максималната средна цена на 

едро за предоставянето на регулирани 

услуги за роуминг на данни остава 

0,10 EUR за мегабайт пренесени данни 

за срока на действие на настоящия 

регламент. 
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Изменение  58 

Предложение за регламент 

Член 12 – параграф 2 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Считано от 1 юли 2012 г., цената на 

дребно (без ДДС) по Евротарифа за 

данни, която местен доставчик може да 

изиска от своите роуминг клиенти за 

предоставяне на регулиран роуминг на 

данни, не трябва да превишава 0,90 EUR 

за мегабайт. Ценовият таван за 

потребени данни се понижава на 

0,70 EUR и 0,50 EUR за потребен 

мегабайт съответно от 1 юли 2013 г. и 

1 юли 2014 г. Без да се засягат 

разпоредбите на членове 13 и 19, 

регулираната максимална цена на 

дребно за остава 0,50 EUR за потребен 

мегабайт до 30 юни 2016 г. 

Считано от 1 юли 2012 г., цената на 

дребно (без ДДС) по Евротарифа за 

данни, която местен доставчик може да 

изиска от своите роуминг клиенти за 

предоставяне на регулиран роуминг на 

данни, не трябва да превишава 0,50 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 2018 г. 

 

Изменение  59 

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. 

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, включително 

евентуалния договорен срок на 
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Евротарифата за данни може винаги да 

бъде комбинирана с Евро-SMS тарифа и 

Евротарифа. 

предизвестие, от прилагането на 

предишната роуминг тарифа. 

Евротарифата за данни може винаги да 

бъде комбинирана с Евро-SMS тарифа и 

Евротарифа. 

 

Изменение  60 

Предложение за регламент 

Член 12 - параграф 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Най-късно до 30 юни 2012 г. местните 

доставчици на роуминг услуги 

информират лично всички свои клиенти 

относно Евротарифата за данни и за 

това, че тя ще започне да се прилага 

най-късно от 1 юли 2012 г. за всички 

клиенти, използващи услугата роуминг, 

които не са направили изричен избор на 

специална тарифа или пакет, 

приложими към регулираните услуги за 

данни, както и за правото да преминат 

към тази тарифа или да преустановят 

нейното използване в съответствие с 

параграф 5. 

6. Най-късно до 30 юни 2012 г. местните 

доставчици на роуминг услуги 

информират лично всички свои клиенти 

по ясен и разбираем начин и на траен 

носител относно Евротарифата за 

данни и за това, че тя ще започне да се 

прилага най-късно от 1 юли 2012 г. за 

всички клиенти, използващи услугата 

роуминг, които не са направили изричен 

избор на специална тарифа или пакет, 

приложими към регулираните услуги за 

данни, както и за правото да преминат 

към тази тарифа или да преустановят 

нейното използване в съответствие с 

параграф 5. 

 

Изменение  61 

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 

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 
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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. 

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. 

 

Изменение  62 

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. 

 

Изменение  63 

Предложение за регламент 

Член 14 – параграф 1 – алинея 1 
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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 държава, различна 

от тази, в която е неговата местна 

мрежа, а считано от 1 януари 2013 г., 

и при влизането му в трета държава, 

основна персонализирана информация 

за цените за роуминг (с включен ДДС и 

във валутата на неговата местна 

сметка), които се прилагат за 

осъществяването и приемането от този 

клиент на повиквания и за изпращането 

на SMS съобщения в посетената 

държава. 

Обосновка 

Тези мерки се прилагат и извън Европейския съюз. 

 

Изменение  64 

Предложение за регламент 

Член 14 – параграф 1 – алинея 2 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Основната персонализирана 

информация включва максималната 

цена, която може да бъде наложена на 

клиента съгласно неговата тарифна 

схема за: 

Основната персонализирана 

информация се изпраща на клиента 

при пътуване както извън, така и в 

рамките на Съюза и включва 

действителната цена (с включен ДДС 

и във валутата на неговата местна 

сметка), която може да бъде наложена 

на клиента съгласно неговата тарифна 

схема за: 
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Изменение  65 

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 регулирани SMS 

съобщения при роуминг по време на 

престоя в посетената държава. 

Обосновка 

Тези мерки се прилагат и извън Европейския съюз. 

 

Изменение  66 

Предложение за регламент 

Член 14 – параграф 1 – алинея 2 – буква б a) (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 бa) използване на регулирани услуги за 

свързване на данни по време на 

престоя в посетената държава 

членка или в трета държава, изразени 

в цена за мегабайт. 

 

 

Изменение  67 

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 

2. В допълнение към параграф 1, 

клиентът има правото да поиска и да 

получи безплатно, където и да се 

намира, но едва считано от 1 януари 

2013 г., ако клиентът се намира извън 

Съюза, по-подробна персонализирана 

ценова информация за цените за 

роуминг, които се прилагат в посетената 



 

RR\900789BG.doc 155/165 PE476.117v02-00 

 BG 

съобщителни услуги за предаване на 

данни, както и информация относно 

мерките за прозрачност, приложими 

чрез настоящия регламент чрез мобилно 

гласово повикване или чрез SMS. Това 

искане се отправя на безплатен номер, 

определен за целта от местния 

доставчик. Задълженията, предвидени в 

параграф 1, не се отнасят за устройства 

от вида „машина до машина“ (M2M), 

използващи мобилни съобщения.  

мрежа за гласови повиквания, SMS, 

MMS и други съобщителни услуги за 

предаване на данни, както и 

информация относно мерките за 

прозрачност, приложими чрез 

настоящия регламент чрез мобилно 

гласово повикване или чрез SMS. Това 

искане се отправя на безплатен номер, 

определен за целта от местния 

доставчик. Задълженията, предвидени в 

параграф 1, не се отнасят за устройства 

от вида „машина до машина“ (M2M) 

или за устройства, които не 

поддържат SMS функционалност. 

Обосновка 

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

 

Изменение  68 

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 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, с изключение на случаите, 

когато те са сключили договор за 

предплатена услуга с условие за 

автоматично увеличаване на 

кредита. Защитните механизми, 
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посочени в параграф 3, не се прилагат 

за услуги от вида „машина до 

машина“ (M2M). Клиентите с 

договори за предплатена услуга също 

получават своевременно 

предупреждение, в което се посочва, 

че те се приближават към изчерпване 

на своя кредитен лимит. 

Обосновка 

Предпазва клиенти с предплатени карти с условие за автоматично подновяване на 

кредита от „шока от сметката“. Първоначално предложеният текст по 

недоглеждане изключва такива клиенти от обхвата. 

 

Изменение  69 

Предложение за регламент 

Член 15 – параграф 1 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Когато това е целесъобразно, местните 

доставчици осведомяват своите 

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. 

Когато това е целесъобразно, местните 

доставчици осведомяват своите 

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 уведомяват безплатно 

своите клиенти, по ясен и лесно 

разбираем начин, относно 

процедурата за изключване на тези 

автоматични връзки за данни при 

роуминг, с цел да се избегне 

неконтролираното потребление на 

услуги за роуминг на данни. 

 

Изменение  70 

Предложение за регламент 

Член 15 – параграф 2 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Местният доставчик информира Местният доставчик информира 
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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. 

клиента, използващ услугата роуминг, с 

автоматично съобщение за това, че е 

обслужван чрез роуминг, и му 

предоставя основна персонализирана 

тарифна информация относно 

действителните приложимите цени (с 

ДДС и във валутата на неговата 

местна сметка) при предоставянето на 

услуги за роуминг на данни за 

конкретния роуминг клиент в 

конкретната държава, с изключение на 

случаите, когато клиентът, който е 

навършил 18 години, е уведомил своя 

местен доставчик, че не желае тази 

информация.  

 

Изменение  71 

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 

първоначално открие сесия 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, 

различна от страната 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. 

Обосновка 

Тези мерки се прилагат и извън Европейския съюз. 
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Изменение  72 

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. 

Най-късно до 1 март 2010 г. всеки 

местен доставчик предоставя на всички 

свои клиенти, използващи услугата 

роуминг, възможността да избират 

съзнателно и безплатно услуга, чрез 

която се предоставя информация 

относно извършеното потребление, 

изразено като обем или във валутата, в 

която клиентът, използващ услугата 

роуминг, получава сметките си за 

дължимите суми за услуги на дребно за 

роуминг на данни, предоставяни както 

на територията на Съюза, така и 

извън него, като тази информация 

гарантира, че без изрично съгласие от 

страна на клиента извършеното 

потребление на услуги на дребно за 

роуминг на данни за определен период 

на използване не превишава конкретна 

финансова горна граница. Това не важи 

в случаите, когато доставчикът на 

мобилни телекомуникационни услуги 

в посетената държава извън Съюза не 

позволява на местния доставчик да 

наблюдава използваните услуги от 

неговите клиенти в реално време. В 

този случай клиентът, когато влиза в 

тази държава, бива уведомяван 

съответно чрез съобщение, безплатно 

и без неоснователно забавяне. 

Обосновка 

Мерките за прозрачност и защита на потребителите следва да се прилагат също 

така и извън Съюза. Остават обаче страни, в които по технически причини 

местните доставчици няма да могат да следят в реално време използваните услуги 

от своите клиенти и ще получават информация за използваните услуги единствено в 

края на месеца. 

 

Изменение  73 
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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 

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. 

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 роуминг 

повикванията, SMS и услугите за 

роуминг на данни достигнат 80 % от 

договорената финансова граница или 

граница за обем. Клиентите 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. 

 

Изменение  74 

Предложение за регламент 

Член 15 – параграф 3 – алинея 7 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Когато тази финансова граница или 

граница за обем е на път 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, използващ услугата роуминг, 

не отговори, както е приканен в 

полученото известие, местният 

доставчик незабавно спира 

предоставянето и таксуването на 

Когато тази финансова граница или 

граница за обем е на път 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, използващ услугата роуминг, 

не отговори, както е приканен в 

полученото известие, местният 

доставчик незабавно спира 

предоставянето и таксуването на 
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регулираните услуги за роуминг на 

данни за клиента, използващ услугата 

роуминг, освен ако клиентът, използващ 

услугата роуминг, поиска удължаване 

или подновяване на предоставянето на 

тези услуги. 

регулираните повиквания, SMS и 

услуги за роуминг на данни за клиента, 

използващ услугата роуминг, освен ако 

клиентът, използващ услугата роуминг, 

поиска удължаване или подновяване на 

предоставянето на тези услуги. 

 

Изменение  75 

Предложение за регламент 

Член 15 – параграф 3 – алинея 8 а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Това правило следва за се прилага за 

клиент, пътуващ както в рамките на 

Съюза, така и извън него. 

 

Изменение  76 

Предложение за регламент 

Член 15 – параграф 3 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3a. Параграф 3 се прилага за клиенти, 

пътуващи както в рамките на Съюза, 

така и извън него. 

 

Изменение  77 

Предложение за регламент 

Член 15 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 15а 

 Сравняване на цените 

 Всяка информация за цени на дребно 

за роуминг услуги за гласова връзка, 

SMS и пренос на данни, предоставяна 

на клиента, е с включен ДДС. 

 Комисията проучва дали различните 
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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 вземането на решение 

дали да преминат от един оператор 

към друг. 

Обосновка 

Понастоящем не е възможно да се сравняват различните тарифи за мобилни 

телефонни услуги, предлагани от различните оператори. Този въпрос следва да се 

проучи от Комисията. Прозрачността също така означава, че цялата информация за 

цените е с включен ДДС. 

 

Изменение  78 

Предложение за регламент 

Член 17 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 17а 

 Упражняване на делегирането 

 1. Правомощието да приема 

делегирани актове се предоставя на 

Комисията при спазване на 

предвидените в настоящия член 

условия. 

 2. Правомощието за приемане на 

делегирани актове, посочено в член 4, 

параграф 5а, се предоставя на 

Комисията в срок от …* до датата, 

посочена в член 22, параграф 2.  

 3. Делегирането на правомощия, 

посочено в член 4, параграф 5а, може 

да бъде оттеглено по всяко време от 

Европейския парламент или от 

Съвета. С решението за оттегляне се 

прекратява посоченото в него 

делегиране на правомощия. То 

поражда действие в деня след 
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публикуването му в Официален 

вестник на Европейския съюз или на 

посочена в него по-късна дата. То не 

засяга действителността на 

делегираните актове, които вече са в 

сила.  

 4. Веднага след като приеме делегиран 

акт, Комисията нотифицира акта 

едновременно на Европейския 

парламент и Съвета. 

 5. Делегиран акт, приет съгласно член 

4, параграф 5а, влиза в сила само в 

случай че нито Европейският 

парламент, нито Съветът са 

повдигнали възражения в срок от два 

месеца от уведомлението до тях за 

съответния акт, или ако преди този 

срок Европейският парламент и 

Съветът съвместно са уведомили 

Комисията, че са решили да не 

повдигат възражения. Този срок се 

удължава с два месеца по инициатива 

на Европейския парламент или на 

Съвета. 
 _____________ 

 * ОВ: моля да въведете датата на 

влизане в сила на настоящия регламент.  
 

Изменение  79 

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, пропорционални и 

възпиращи. Държавите-членки 

уведомяват Комисията за тези 

разпоредби не по-късно от 30 март 

2012  г., като уведомяват своевременно 

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, пропорционални и 

възпиращи. Тези санкции включват 

задължението за компенсиране на 

клиентите от страна на 

доставчиците при забавяне или 
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за каквито и да било последващи 

промени, свързани с тях. 
възпрепятстване на преминаването 

на клиента към алтернативен 

доставчик на роуминг. Държавите-

членки уведомяват Комисията за тези 

разпоредби не по-късно от 30 март 

2012  г., като уведомяват своевременно 

за каквито и да било последващи 

промени, свързани с тях. 

 

Изменение  80 

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 този регламент и, 

след публични консултации, 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: 

Обосновка 

Необходимо е да се определи по-късна дата за преглед, за да се оцени въздействието 

на структурните мерки върху пазара. 

 

Изменение  81 

Предложение за регламент 

Член 22 - параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Срокът му на действие изтича на 30 юни 

1   2022  г. 

Срокът му на действие изтича на 30 

Юни 2022 г. 
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