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Изменение 28
Алекс Аджус Салиба, Кристел Шалдемозе, Силви Гийом, Мария-Мануел Лейтан-
Маркеш, Адриана Малдонадо Лопес, Мария Грапини, Андреас Шидер, Биляна 
Борзан

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Тъй като срокът на действие на 
Регламент (ЕС) № 531/2012 изтича на 30 
юни 2022 г., целта на настоящия 
регламент е той да бъде преработен, 
като същевременно се въведат нови 
мерки за повишаване на прозрачността, 
включително относно използването на 
услуги с добавена стойност при 
роуминг, и за осигуряване на 
действителен РКД по отношение на 
качеството на услугата и достъпа до 
услуги за спешна помощ при роуминг. 
Срокът на действие на настоящия нов 
регламент е 10 години (до 2032 г.), с цел 
да се гарантира сигурност на пазара и да 
се сведе до минимум регулаторната 
тежест, като същевременно се въведе 
механизъм за намеса на равнище 
търговия на едро през този период, ако 
развитието на пазара го изисква.

(4) Тъй като срокът на действие на 
Регламент (ЕС) № 531/2012 изтича на 30 
юни 2022 г., целта на настоящия 
регламент е да се продължи 
прилагането на премахването на 
таксите за роуминг и регламентът да 
бъде преработен, като същевременно се 
въведат нови мерки за повишаване на 
прозрачността и защитата на 
потребителите, включително относно 
използването на услуги с добавена 
стойност при роуминг, използването на 
неназемни мрежи при роуминг на 
плавателни съдове и 
въздухоплавателни средства и за 
осигуряване на действителен РКД по 
отношение на качеството на услугата и 
достъпа до услуги за спешна помощ при 
роуминг. Срокът на действие на 
настоящия нов регламент се удължава с 
периоди за преглед от две години, с цел 
да се гарантира сигурност на пазара и да 
се сведе до минимум регулаторната 
тежест, което следва да включва 
механизъм за намеса на равнище 
търговия на дребно и на едро, ако 
развитието на пазара го изисква.

Or. en

Обосновка

Правилата за роуминг трябва да се прилагат без срок на действие. Затова трябва да 
бъдат променени както член 26, така и съображение 4. За да бъде пропорционална, 
процедурата за преглед (член 21) трябва да гарантира, че регламентът може да бъде 
предмет на изменения при прегледа му на всеки две години. Във времена, в които 
конкуренцията на пазарите на мобилни телекомуникации в няколко държави членки се 
изправя пред предизвикателства, правилата ще продължат да бъдат необходими в 
обозримо бъдеще. Както е споменато в съображение 3 от предложението, 
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„основните условия на конкуренция не са се променили и няма вероятност да се 
променят в обозримо бъдеще.“

Изменение 29
Размус Андрезен

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) 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.

(8) Следва да се използва общ, 
хармонизиран 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 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.

Or. en

Обосновка

Изменение, необходимо за осигуряване на вътрешна логика на текста, както и за да 
бъдат защитени потребителите от неволно свързване с мрежи по време на пътуване 
с плавателен съд и самолет.

Изменение 30
Алекс Аджус Салиба, Кристел Шалдемозе, Силви Гийом, Мария-Мануел Лейтан-
Маркеш, Адриана Малдонадо Лопес, Мария Грапини, Андреас Шидер, Биляна 
Борзан
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Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) 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.

(8) Следва да се използва общ, 
хармонизиран 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 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.

Or. en

Обосновка

Тази промяна е необходима, за да се гарантира, че обхватът на регламента включва и 
мерки за осигуряване на по-голяма прозрачност и предотвратяване на шок от 
прекалено високи сметки, когато потребителите пътуват с кораб или лодка.

Изменение 31
Адам Белан

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Широко разпространената 
употреба на мобилни устройства с 
връзка към интернет означава, че 

(9) Широко разпространената 
употреба на мобилни устройства с 
връзка към интернет означава, че 
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преносът на данни в роуминг е от 
голямо икономическо значение. Това е 
от значение 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, по-специално с 
оглед на очакваното устойчиво 
разгръщане на мрежи и услуги 5G.

преносът на данни в роуминг е от 
голямо икономическо значение, особено 
предвид нарастващото значение на 
интернета на предметите (IoT) и 
факта, че редица устройства се 
преместват по време на пътувания в 
чужбина. Това е от значение 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, по-специално с 
оглед на очакваното устойчиво 
разгръщане на мрежи и услуги 5G.

Or. en

Изменение 32
Алекс Аджус Салиба, Кристел Шалдемозе, Силви Гийом, Мария-Мануел Лейтан-
Маркеш, Адриана Малдонадо Лопес, Мария Грапини, Андреас Шидер, Биляна 
Борзан

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Широко разпространената 
употреба на мобилни устройства с 
връзка към интернет означава, че 
преносът на данни в роуминг е от 
голямо икономическо значение. Това е 
от значение 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, по-специално с 
оглед на очакваното устойчиво 
разгръщане на мрежи и услуги 5G.

(9) 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 или да 
повлияват отрицателно на 
преживяването на клиентите 
„роуминг като у дома“, по-специално с 
оглед на очакваното устойчиво 
разгръщане на мрежи и услуги 5G.

Or. en
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Обосновка

Роумингът на данни продължава да бъде решаващ критерий. Изменението привежда 
съображението в съответствие с настоящото съображение 6 от Регламент (ЕС) 
531/2012. Освен това е важно всяко приложимо таксуване на данни да не влияе 
отрицателно на РКД.

Изменение 33
Алекс Аджус Салиба, Кристел Шалдемозе, Силви Гийом, Мария-Мануел Лейтан-
Маркеш, Адриана Малдонадо Лопес, Мария Грапини, Андреас Шидер, Биляна 
Борзан

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Директива 2002/19/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета60, 
Директива 2002/20/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета61, Директива 
2002/21/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета62, Директива 2002/22/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета63 и 
Директива 2002/58/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета64 имаха 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. Тези директиви бяха 
отменени с Директива (ЕС) 2018/1972 
на Европейския парламент и на 
Съвета65. Целта на Директива (ЕС) 
2018/1972 е да се насърчат 
инвестициите в мрежи с много голям 
капацитет в ЕС и да се разгърнат тези 
мрежи, както и да се установят нови 
правила за спектъра за мобилна 
свързаност и 5G. С Директива (ЕС) 
2018/1972 също така се гарантира, че 
всички граждани имат достъп до 
комуникация на приемливи цени, 
включително интернет. Тя повишава 
защитата и сигурността на 
потребителите и улеснява регулаторната 

(10) Директива 2002/19/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета60, 
Директива 2002/20/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета61, Директива 
2002/21/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета62, Директива 2002/22/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета63 и 
Директива 2002/58/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета64 имаха 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. С изключение на 
Директива 2002/58/ЕО, тези 
директиви бяха отменени с Директива 
(ЕС) 2018/1972 на Европейския 
парламент и на Съвета65. Целта на 
Директива (ЕС) 2018/1972 е да се 
насърчат инвестициите в мрежи с много 
голям капацитет в ЕС и да се разгърнат 
тези мрежи, както и да се установят 
нови правила за спектъра за мобилна 
свързаност и 5G. Директива (ЕС) 
2018/1972 също има за цел да 
допринесе за развитието на 
вътрешния пазар и насърчава 
интересите на гражданите на ЕС. 
Например тя гарантира, че всички 
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намеса. граждани имат достъп до комуникация 
на приемливи цени, включително 
интернет. Тя повишава защитата и 
сигурността на потребителите и 
улеснява регулаторната намеса.

__________________ __________________
60 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 
взаимносвързаността между тях 
(Директива за достъпа) (ОВ L 108, 
24.4.2002 г., стр. 7).

60 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 
взаимносвързаността между тях 
(Директива за достъпа) (ОВ L 108, 
24.4.2002 г., стр. 7).

61 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) (ОВ 
L 108, 24.4.2002 г., стр. 21).

61 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) (ОВ 
L 108, 24.4.2002 г., стр. 21).

62 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) (ОВ L 108, 24.4.2002 г., 
стр. 33).

62 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) (ОВ L 108, 24.4.2002 г., 
стр. 33).

63 Директива 2002/22/EC 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) (ОВ L 108, 
24.4.2002 г., стр. 51).

63 Директива 2002/22/EC 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) (ОВ L 108, 
24.4.2002 г., стр. 51).

64 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) (ОВ L 201, 
31.7.2002 г., стр. 37).

64 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) (ОВ L 201, 
31.7.2002 г., стр. 37).

65 Директива (ЕС) 2018/1972 на 65 Директива (ЕС) 2018/1972 на 
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Европейския парламент и на Съвета от 
11 декември 2018 г. за установяване на 
Европейски кодекс за електронни 
съобщения (ОВ L 321, 17.12.2018 г., 
стр. 36).

Европейския парламент и на Съвета от 
11 декември 2018 г. за установяване на 
Европейски кодекс за електронни 
съобщения (ОВ L 321, 17.12.2018 г., 
стр. 36).

Or. en

Обосновка

С изменението се поправя фактическа грешка в предложението на Комисията. С 
Европейския кодекс за електронни съобщения (ЕКЕС) не се отменя Директивата за 
правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации 
(Директива 2002/58/EО). Понастоящем Директивата за правото на 
неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации се преразглежда от 
Парламента и Съвета. Втората промяна отразява по-добре член 3 от ЕКЕС и 
свързаните с него разпоредби.

Изменение 34
Адам Белан

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) С цел да се позволи развитието 
на по-ефикасен, интегриран и 
конкурентен пазар на роуминг услуги, 
следва да няма 
ограничения, възпрепятстващи 
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. За 
тази цел споразуменията за роуминг 
достъп на едро следва да са съобразени 
с принципа на технологичната 
неутралност и да гарантират на всички 
оператори равни и справедливи 
възможности за достъп до всички 
налични мрежи и технологии, както и да 

(14) С цел да се позволи развитието 
на по-ефикасен, интегриран и 
конкурентен пазар на роуминг услуги, 
следва да няма 
ограничения, възпрепятстващи 
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. За 
тази цел споразуменията за роуминг 
достъп на едро следва да са съобразени 
с принципа на технологичната 
неутралност и да гарантират на всички 
оператори равни и справедливи 
възможности за достъп до всички 
налични мрежи и технологии, както и да 
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са договорени добронамерено, 
позволявайки на доставчика на роуминг 
да предлага роуминг услуги на дребно, 
равностойни на услугите, предлагани в 
националната мрежа. 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. Директива (ЕС) 2018/1972 
не предвижда решаването на този 
проблем чрез налагане на задължения на 
операторите със значителна пазарна 
сила.

са договорени добронамерено, 
позволявайки на доставчика на роуминг 
да предлага роуминг услуги на дребно, 
равностойни на услугите, предлагани в 
националната мрежа, и гарантирайки, 
че операторите на мобилни мрежи не 
могат да поставят клиентите на 
входящ роуминг в неравностойно 
положение в сравнение с местните 
клиенти на тези мобилни мрежи по 
отношение на качеството на 
услугите. 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. Директива (ЕС) 2018/1972 
не предвижда решаването на този 
проблем чрез налагане на задължения на 
операторите със значителна пазарна 
сила.

Or. en

Изменение 35
Марко Кампоменози, Алесандра Басо, Антонио Мария Риналди, Изабела 
Товалиери
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Предложение за регламент
Съображение (14)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) С цел да се позволи развитието 
на по-ефикасен, интегриран и 
конкурентен пазар на роуминг услуги, 
следва да няма 
ограничения, възпрепятстващи 
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. За 
тази цел споразуменията за роуминг 
достъп на едро следва да са съобразени 
с принципа на технологичната 
неутралност и да гарантират на всички 
оператори равни и справедливи 
възможности за достъп до всички 
налични мрежи и технологии, както и да 
са договорени добронамерено, 
позволявайки на доставчика на роуминг 
да предлага роуминг услуги на дребно, 
равностойни на услугите, предлагани в 
националната мрежа. 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 

(14) С цел да се позволи развитието 
на по-ефикасен, интегриран и 
конкурентен пазар на роуминг услуги, 
следва да няма 
ограничения, възпрепятстващи 
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. За 
тази цел споразуменията за роуминг 
достъп на едро следва да са съобразени 
с принципа на технологичната 
неутралност и да гарантират на всички 
оператори равни и справедливи 
възможности за достъп до всички 
налични мрежи и технологии, както и да 
са договорени добронамерено, 
позволявайки на доставчика на роуминг 
да предлага, където е възможно, 
роуминг услуги на дребно, равностойни 
на услугите, предлагани в националната 
мрежа. 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 
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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. Директива (ЕС) 2018/1972 
не предвижда решаването на този 
проблем чрез налагане на задължения на 
операторите със значителна пазарна 
сила.

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. Директива (ЕС) 2018/1972 
не предвижда решаването на този 
проблем чрез налагане на задължения на 
операторите със значителна пазарна 
сила.

Or. en

Изменение 36
Евжен Тошеновски

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Поради това следва да се 
определи задължение 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. Крайните потребители на 
услуги, които се нуждаят от 
съвременни технологии и роуминг 
услуги на дребно, следва да могат да 
ползват услуги със същото качество 
при роуминг, както в националната 
си мрежа. Поради това 
задължението за роуминг достъп на 
едро следва да гарантира, че 
търсещите достъп могат да 
възпроизвеждат услугите на дребно, 
предлагани в националната мрежа, 
освен ако операторите на мобилни 
мрежи, които искат да предоставят 
достъп, могат да докажат, че това е 
технически невъзможно. Достъпът 
следва да се отказва само въз основа на 
обективни критерии, например 

(15) Поради това следва да се 
определи задължение 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 във 
възможно най-голяма степен 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 
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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.

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.

Or. en

Изменение 37
Марко Кампоменози, Алесандра Басо, Антонио Мария Риналди, Изабела 
Товалиери

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Поради това следва да се 
определи задължение 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 

(15) Поради това следва да се 
определи задължение 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 
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поискали. Крайните потребители на 
услуги, които се нуждаят от съвременни 
технологии и роуминг услуги на дребно, 
следва да могат да ползват услуги със 
същото качество при роуминг, както в 
националната си мрежа. Поради това 
задължението за роуминг достъп на 
едро следва да гарантира, че търсещите 
достъп могат да възпроизвеждат 
услугите на дребно, предлагани в 
националната мрежа, освен ако 
операторите на мобилни мрежи, които 
искат да предоставят достъп, могат да 
докажат, че това е технически 
невъзможно. 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.

поискали. Крайните потребители на 
услуги, които се нуждаят от съвременни 
технологии и роуминг услуги на дребно, 
следва да могат да ползват услуги, 
където е възможно, със същото 
качество при роуминг, както в 
националната си мрежа. Поради това 
задължението за роуминг достъп на 
едро следва да гарантира, че търсещите 
достъп могат да възпроизвеждат 
услугите на дребно, предлагани в 
националната мрежа, освен ако 
операторите на мобилни мрежи, които 
искат да предоставят достъп, могат да 
докажат, че това е технически 
невъзможно. 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.

Or. en
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Изменение 38
Алекс Аджус Салиба, Кристел Шалдемозе, Силви Гийом, Мария-Мануел Лейтан-
Маркеш, Адриана Малдонадо Лопес, Мария Грапини, Андреас Шидер, Брандо 
Бенифеи, Биляна Борзан

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) В съответствие с член 109 от 
Директива (ЕС) 2018/1972 всички 
крайни потребители следва да имат 
безплатен достъп до услуги за спешна 
помощ посредством спешни повиквания 
до най-подходящия център за приемане 
на спешни повиквания (PSAP). От 
държавите членки се изисква също така 
да гарантират, че достъпът на крайни 
потребители с увреждания до услуги за 
спешна помощ е възможен чрез спешни 
повиквания и е равностоен на достъпа, 
предоставен на други крайни 
потребители. Държавите членки са тези, 
които трябва да определят вида на 
спешните повиквания, които са 
технически осъществими, за да се 
осигури достъп на роуминг клиентите 
до услуги за спешна помощ. За да се 
гарантира, че роуминг клиентите имат 
достъп до спешни повиквания при 
условията, определени в член 109 от 
Директива (ЕС) 2018/1972, операторите 
на посетените мрежи следва да 
информират доставчика на роуминг чрез 
договора за роуминг на едро за това 
какви видове спешни повиквания са 
възможни съгласно националните 
разпоредби в посетената държава 
членка. Освен това споразуменията за 
роуминг на едро следва да включват 
информация относно техническите 
параметри за осигуряване на достъп до 
услуги за спешна помощ, включително 
за роуминг клиенти с увреждания, както 
и за гарантиране на предаването на 
информация за местоположението на 
обаждащото се лице до най-подходящия 
PSAP в посетената държава членка. 

(19) В Конвенцията на ООН за 
правата на хората с увреждания 
(КООНПХУ) се изисква страните по 
нея да предприемат подходящи мерки, 
за да гарантират, че хората с 
увреждания имат достъп на равна 
основа с останалите до 
информационни и комуникационни 
технологии и системи. Директива 
(ЕС) 2018/1972 цели да осигури 
предоставянето на територията на 
целия Съюз на качествени, достъпни 
и обществени услуги чрез ефективна 
конкуренция и избор, за преодоляване 
на обстоятелствата, при които 
пазарът не удовлетворява 
потребностите на крайните 
ползватели, включително достъпа на 
тези с увреждания до услугите на 
равни начала с останалите, и да 
установи необходимите права на 
крайните ползватели. В съответствие 
с член 109 от Директива (ЕС) 2018/1972 
всички крайни потребители следва да 
имат безплатен достъп до услуги за 
спешна помощ посредством спешни 
повиквания до най-подходящия център 
за приемане на спешни повиквания 
(PSAP). От държавите членки се изисква 
също така да гарантират, че достъпът на 
крайни потребители с увреждания до 
услуги за спешна помощ е възможен 
чрез спешни повиквания и е равностоен 
на достъпа, предоставен на други 
крайни потребители. В резултат на 
това спешните повиквания са 
средство, което включва не само 
услугите за гласови съобщения, но и 
текстовите съобщения, видео или 
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Тази информация следва да позволи на 
доставчика на роуминг да 
идентифицира и предоставя безплатно 
спешните повиквания и 
местоположението на обаждащите се 
лица.

други видове съобщения, например 
текст в реално време, услуги за 
цялостен разговор и услуги за 
предаване. Държавите членки са тези, 
които трябва да определят вида на 
спешните повиквания, които са 
технически осъществими, за да се 
осигури достъп на роуминг клиентите 
до услуги за спешна помощ. За да се 
гарантира, че роуминг клиентите имат 
достъп до спешни повиквания при 
условията, определени в член 109 от 
Директива (ЕС) 2018/1972, операторите 
на посетените мрежи следва да 
информират доставчика на роуминг чрез 
договора за роуминг на едро за това 
какви видове спешни повиквания са 
възможни съгласно националните 
разпоредби в посетената държава 
членка. Освен това споразуменията за 
роуминг на едро следва да включват 
информация относно техническите 
параметри за осигуряване на достъп до 
услуги за спешна помощ, включително 
за роуминг клиенти с увреждания, както 
и за гарантиране на предаването на 
информация за местоположението на 
обаждащото се лице, включително 
информация въз основа на 
телефонния апарат, до най-
подходящия PSAP в посетената държава 
членка. Тази информация следва да 
позволи на доставчика на роуминг да 
идентифицира и предоставя безплатно 
спешните повиквания и 
местоположението на обаждащите се 
лица.

Or. en

Обосновка

Директива (ЕС) 2018/1972 осигурява равен достъп до всички електронни комуникации 
и до спешни комуникации не само чрез гласова комуникация, но и други видове 
комуникации като текст в реално време, цялостен разговор и услуги за предаване. 
Това е важно да се има предвид, тъй като лицата, лишени от слух, от слух и зрение 
или с увреден слух, разчитат на невербална комуникация. Технологиите за текст в 
реално време и цялостен разговор също трябва да се превърнат в основни технологии, 
каквито са гласовите повиквания и SMS днес, вместо да се разглеждат като 
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„алтернативни начини на комуникация“.

Изменение 39
Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) В съответствие с член 109 от 
Директива (ЕС) 2018/1972 всички 
крайни потребители следва да имат 
безплатен достъп до услуги за спешна 
помощ посредством спешни повиквания 
до най-подходящия център за приемане 
на спешни повиквания (PSAP). От 
държавите членки се изисква също така 
да гарантират, че достъпът на крайни 
потребители с увреждания до услуги за 
спешна помощ е възможен чрез спешни 
повиквания и е равностоен на достъпа, 
предоставен на други крайни 
потребители. Държавите членки са тези, 
които трябва да определят вида на 
спешните повиквания, които са 
технически осъществими, за да се 
осигури достъп на роуминг клиентите 
до услуги за спешна помощ. За да се 
гарантира, че роуминг клиентите имат 
достъп до спешни повиквания при 
условията, определени в член 109 от 
Директива (ЕС) 2018/1972, операторите 
на посетените мрежи следва да 
информират доставчика на роуминг чрез 
договора за роуминг на едро за това 
какви видове спешни повиквания са 
възможни съгласно националните 
разпоредби в посетената държава 
членка. Освен това споразуменията за 
роуминг на едро следва да включват 
информация относно техническите 
параметри за осигуряване на достъп до 
услуги за спешна помощ, включително 
за роуминг клиенти с увреждания, както 
и за гарантиране на предаването на 
информация за местоположението на 

(19) Като се има предвид, че 
Съюзът е страна по Конвенцията на 
ООН за правата на хората с 
увреждания (КООНПХУ), 
разпоредбите на Конвенцията са 
неразделна част от правото на Съюза 
и са задължителни за Съюза и 
неговите държави членки. В 
КООНПХУ се изисква страните по 
нея да предприемат подходящи мерки, 
за да гарантират, че хората с 
увреждания имат достъп на равна 
основа с останалите до 
информационни и комуникационни 
технологии и системи. Поради тази 
причина Директива (ЕС) 2018/1972 
има за цел да „осигури 
предоставянето на територията на 
целия Съюз на качествени, достъпни 
и обществени услуги чрез ефективна 
конкуренция и избор, за преодоляване 
на обстоятелствата, при които 
пазарът не удовлетворява 
потребностите на крайните 
ползватели, включително достъпа на 
тези с увреждания до услугите на 
равни начала с останалите, и да 
установи необходимите права на 
крайните ползватели“. В съответствие 
с член 109 от Директива (ЕС) 2018/1972 
всички крайни потребители следва да 
имат безплатен достъп до услуги за 
спешна помощ посредством спешни 
повиквания до най-подходящия център 
за приемане на спешни повиквания 
(PSAP). От държавите членки се изисква 
също така да гарантират, че достъпът на 
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обаждащото се лице до най-подходящия 
PSAP в посетената държава членка. 
Тази информация следва да позволи на 
доставчика на роуминг да 
идентифицира и предоставя безплатно 
спешните повиквания и 
местоположението на обаждащите се 
лица.

крайни потребители с увреждания до 
услуги за спешна помощ е възможен 
чрез спешни повиквания и е равностоен 
на достъпа, предоставен на други 
крайни потребители. Важно е, че 
съгласно тази Директива „спешните 
повиквания са средство, което 
включва не само услугите за гласови 
съобщения, но и текстовите 
съобщения, видео или други видове 
съобщения, например текст в реално 
време, услуги за цялостен разговор и 
услуги за предаване“. Държавите 
членки са тези, които трябва да 
определят вида на спешните 
повиквания, които са технически 
осъществими, за да се осигури достъп 
на роуминг клиентите до услуги за 
спешна помощ. За да се гарантира, че 
роуминг клиентите имат достъп до 
спешни повиквания при условията, 
определени в член 109 от Директива 
(ЕС) 2018/1972, операторите на 
посетените мрежи следва да 
информират доставчика на роуминг чрез 
договора за роуминг на едро за това 
какви видове спешни повиквания са 
възможни съгласно националните 
разпоредби в посетената държава 
членка. Освен това споразуменията за 
роуминг на едро следва да включват 
информация относно техническите 
параметри за осигуряване на достъп до 
услуги за спешна помощ, включително 
за роуминг клиенти с увреждания, както 
и за гарантиране на предаването на 
информация за местоположението на 
обаждащото се лице до най-подходящия 
PSAP в посетената държава членка. 
Тази информация следва да позволи на 
доставчика на роуминг да 
идентифицира и предоставя безплатно 
спешните повиквания и 
местоположението на обаждащите се 
лица.

Or. en
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Изменение 40
Размус Андрезен

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) В съответствие с член 109 от 
Директива (ЕС) 2018/1972 всички 
крайни потребители следва да имат 
безплатен достъп до услуги за спешна 
помощ посредством спешни повиквания 
до най-подходящия център за приемане 
на спешни повиквания (PSAP). От 
държавите членки се изисква също така 
да гарантират, че достъпът на крайни 
потребители с увреждания до услуги за 
спешна помощ е възможен чрез спешни 
повиквания и е равностоен на достъпа, 
предоставен на други крайни 
потребители. Държавите членки са тези, 
които трябва да определят вида на 
спешните повиквания, които са 
технически осъществими, за да се 
осигури достъп на роуминг клиентите 
до услуги за спешна помощ. За да се 
гарантира, че роуминг клиентите имат 
достъп до спешни повиквания при 
условията, определени в член 109 от 
Директива (ЕС) 2018/1972, операторите 
на посетените мрежи следва да 
информират доставчика на роуминг чрез 
договора за роуминг на едро за това 
какви видове спешни повиквания са 
възможни съгласно националните 
разпоредби в посетената държава 
членка. Освен това споразуменията за 
роуминг на едро следва да включват 
информация относно техническите 
параметри за осигуряване на достъп до 
услуги за спешна помощ, включително 
за роуминг клиенти с увреждания, както 
и за гарантиране на предаването на 
информация за местоположението на 
обаждащото се лице до най-подходящия 
PSAP в посетената държава членка. 
Тази информация следва да позволи на 
доставчика на роуминг да 

(19) В Конвенцията на ООН за 
правата на хората с увреждания се 
изисква да се предприемат подходящи 
мерки, за да се гарантира, че хората с 
увреждания имат достъп на равна 
основа с останалите до 
комуникационни технологии и 
системи. В допълнение, член 109 от 
Директива (ЕС) 2018/1972 установява, 
че всички крайни потребители следва да 
имат безплатен достъп до услуги за 
спешна помощ посредством спешни 
повиквания до най-подходящия център 
за приемане на спешни повиквания 
(PSAP). Спешните повиквания 
включват услуги за гласови 
съобщения, текстови съобщения, 
видео или други видове съобщения, 
например текст в реално време, 
услуги за цялостен разговор и услуги за 
предаване. От държавите членки се 
изисква също така да гарантират, че 
достъпът на крайни потребители с 
увреждания до услуги за спешна помощ 
е възможен чрез спешни повиквания и е 
равностоен на достъпа, предоставен на 
други крайни потребители. Държавите 
членки са тези, които трябва да 
определят вида на спешните 
повиквания, които са технически 
осъществими, за да се осигури достъп 
на роуминг клиентите до услуги за 
спешна помощ. За да се гарантира, че 
роуминг клиентите имат достъп до 
спешни повиквания при условията, 
определени в член 109 от Директива 
(ЕС) 2018/1972, операторите на 
посетените мрежи следва да 
информират доставчика на роуминг чрез 
договора за роуминг на едро за това 
какви видове спешни повиквания са 



PE692.867v01-00 20/95 AM\1231742BG.docx

BG

идентифицира и предоставя безплатно 
спешните повиквания и 
местоположението на обаждащите се 
лица.

възможни съгласно националните 
разпоредби в посетената държава 
членка. Освен това споразуменията за 
роуминг на едро следва да включват 
информация относно техническите 
параметри за осигуряване на достъп до 
услуги за спешна помощ, включително 
за роуминг клиенти с увреждания, както 
и за гарантиране на предаването на 
информация за местоположението на 
обаждащото се лице до най-подходящия 
PSAP в посетената държава членка. 
Тази информация следва да позволи на 
доставчика на роуминг да 
идентифицира и предоставя безплатно 
спешните повиквания и 
местоположението на обаждащите се 
лица.

Or. en

Обосновка

Изменение, необходимо за осигуряване на съгласуваност на законодателството в 
целия текст и за даване на възможност на хората с увреждания да ползват 
действителен РКД на равна основа с другите.

Изменение 41
Евжен Тошеновски

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Роуминг клиентите следва във 
възможно най-голяма степен да могат да 
използват услугите на дребно, за които 
се абонират, и да получават същото 
ниво на качество на услугата при 
роуминг в Съюза като у дома. За тази 
цел доставчиците на роуминг следва 
да предприемат необходимите мерки, 
за да гарантират, че регулираните 
роуминг услуги на дребно се 
предоставят при същите условия, 
както ако се потребяват в 

(28) Роуминг клиентите следва във 
възможно най-голяма степен да могат да 
използват услугите на дребно, за които 
се абонират.
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националната мрежа. По-специално, 
когато това е технически 
осъществимо, на клиентите следва да 
се предлага същото качество на 
услугата при роуминг.

Or. en

Изменение 42
Адам Белан

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Роуминг клиентите следва във 
възможно най-голяма степен да могат да 
използват услугите на дребно, за които 
се абонират, и да получават същото 
ниво на качество на услугата при 
роуминг в Съюза като у дома. За тази 
цел доставчиците на роуминг следва да 
предприемат необходимите мерки, за да 
гарантират, че регулираните роуминг 
услуги на дребно се предоставят при 
същите условия, както ако се потребяват 
в националната мрежа. По-специално, 
когато това е технически осъществимо, 
на клиентите следва да се предлага 
същото качество на услугата при 
роуминг.

(28) Роуминг клиентите следва във 
възможно най-голяма степен да могат да 
използват услугите на дребно, за които 
се абонират, и да получават същото 
ниво на качество на услугата при 
роуминг в Съюза като у дома. За тази 
цел доставчиците на роуминг следва да 
предприемат необходимите мерки, за да 
гарантират, че регулираните роуминг 
услуги на дребно се предоставят при 
същите условия, както ако се потребяват 
в националната мрежа. По-специално, 
когато това е технически осъществимо, 
на клиентите следва да се предлага 
същото качество на услугата при 
роуминг каквото е било обявено в 
рекламата. Освен това доставчиците 
на роуминг трябва да предоставят 
възможност на потребителя да 
провери очакваната скорост на 
изтегляне и качване, латентност и 
налична технология за трансфер на 
данни.

Or. en

Изменение 43
Алекс Аджус Салиба, Кристел Шалдемозе, Силви Гийом, Мария-Мануел Лейтан-
Маркеш, Адриана Малдонадо Лопес, Мария Грапини, Андреас Шидер, Биляна 
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Борзан

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Роуминг клиентите следва във 
възможно най-голяма степен да могат 
да използват услугите на дребно, за 
които се абонират, и да получават 
същото ниво на качество на услугата 
при роуминг в Съюза като у дома. За 
тази цел доставчиците на роуминг 
следва да предприемат необходимите 
мерки, за да гарантират, че 
регулираните роуминг услуги на дребно 
се предоставят при същите условия, 
както ако се потребяват в националната 
мрежа. По-специално, когато това е 
технически осъществимо, на клиентите 
следва да се предлага същото качество 
на услугата при роуминг.

(28) Роуминг клиентите следва да 
могат да използват услугите на дребно, 
за които се абонират, и да получават 
същото ниво на качество на услугата 
при роуминг в Съюза като у дома. За 
тази цел доставчиците на роуминг 
следва да предприемат необходимите 
мерки, за да гарантират, че 
регулираните роуминг услуги на дребно 
се предоставят при същите условия, 
както ако се потребяват в националната 
мрежа. По-специално, когато това е 
технически осъществимо, на клиентите 
следва да се гарантира същото 
качество на услугата при роуминг.

Or. en

Обосновка

Тези промени привеждат съображението в съответствие с целта на предложението 
на Комисията и предишните съображения, по-специално съображение 15.

Изменение 44
Алекс Аджус Салиба, Кристел Шалдемозе, Силви Гийом, Мария-Мануел Лейтан-
Маркеш, Мария Грапини, Андреас Шидер, Адриана Малдонадо Лопес, Биляна 
Борзан

Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) Доставчиците на роуминг следва 
да могат да прилагат „политика за 
справедливо ползване“ за 
потреблението на регулирани роуминг 
услуги на дребно, предоставяни на 
приложимите национални цени на 

(29) Доставчиците на роуминг следва 
да могат да прилагат „политика за 
справедливо ползване“ за 
потреблението на регулирани роуминг 
услуги на дребно, предоставяни на 
приложимите национални цени на 



AM\1231742BG.docx 23/95 PE692.867v01-00

BG

дребно. „Политиката за справедливо 
ползване“ има за цел да се избегне 
злоупотребата или неправилното 
използване на регулирани роуминг 
услуги на дребно от страна на роуминг 
клиенти, като например използването 
на такива услуги от роуминг клиенти 
в държава членка, различна от тази 
на техния местен доставчик за цели, 
различни от периодични пътувания. 
Доставчиците на роуминг следва, в 
случай на форсмажорни обстоятелства, 
причинени например от пандемии или 
природни бедствия, които принудително 
удължават срока на временния престой 
на роуминг клиента в друга държава 
членка, да обмислят удължаването на 
приложимия срок за справедливо 
ползване с подходящ период при 
обосновано искане от страна на 
роуминг клиента. Политиката за 
справедливо ползване следва да позволи 
на клиентите на доставчика на роуминг 
да консумират обеми регулирани 
роуминг услуги на дребно на 
приложимите национални цени на 
дребно, които да отговарят на техните 
тарифни планове.

дребно при много ограничени 
обстоятелства. „Политиката за 
справедливо ползване“ следва да се 
отнася само до злоупотребата или 
неправилното използване на регулирани 
роуминг услуги на дребно от страна на 
роуминг клиенти. Доставчиците на 
роуминг следва, в случай на 
форсмажорни обстоятелства, причинени 
например от пандемии или природни 
бедствия, които принудително 
удължават срока на временния престой 
на роуминг клиента в друга държава 
членка, да удължат приложимия срок 
за справедливо ползване с подходящ 
период. Политиката за справедливо 
ползване следва да позволи на 
клиентите на доставчика на роуминг да 
консумират обеми регулирани роуминг 
услуги на дребно на приложимите 
национални цени на дребно, които да 
отговарят на техните тарифни планове.

Or. en

Обосновка

Пандемията демонстрира, че има търсене на по-задълбочен единен пазар, оспорвайки 
идеята, че РКД е само за „периодично пътуване“. В случай на непреодолима сила РКД 
трябва да продължи да се прилага. Не можем да разчитаме на искане на потребител 
да продължи да се възползва от РКД, тъй като потребителят може да не отчете, че 
има това право. Не е ясно как потребителят би могъл да бъде информиран за това 
предварително. В съображението е ясно, че това би било ограничено до случаи на 
непреодолима сила, така че да не се допуска злоупотреба.

Изменение 45
Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Съображение 29
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) Доставчиците на роуминг следва 
да могат да прилагат „политика за 
справедливо ползване“ за 
потреблението на регулирани роуминг 
услуги на дребно, предоставяни на 
приложимите национални цени на 
дребно. „Политиката за справедливо 
ползване“ има за цел да се избегне 
злоупотребата или неправилното 
използване на регулирани роуминг 
услуги на дребно от страна на роуминг 
клиенти, като например използването на 
такива услуги от роуминг клиенти в 
държава членка, различна от тази на 
техния местен доставчик за цели, 
различни от периодични пътувания. 
Доставчиците на роуминг следва, в 
случай на форсмажорни обстоятелства, 
причинени например от пандемии или 
природни бедствия, които принудително 
удължават срока на временния престой 
на роуминг клиента в друга държава 
членка, да разглеждат възможността 
за удължаване на приложимия срок за 
справедливо ползване с подходящ 
период при обосновано искане от страна 
на роуминг клиента. Политиката за 
справедливо ползване следва да позволи 
на клиентите на доставчика на роуминг 
да консумират обеми регулирани 
роуминг услуги на дребно на 
приложимите национални цени на 
дребно, които да отговарят на техните 
тарифни планове.

(29) Доставчиците на роуминг следва 
да могат да прилагат „политика за 
справедливо ползване“ за 
потреблението на регулирани роуминг 
услуги на дребно, предоставяни на 
приложимите национални цени на 
дребно. „Политиката за справедливо 
ползване“ има за цел да се избегне 
злоупотребата или неправилното 
използване на регулирани роуминг 
услуги на дребно от страна на роуминг 
клиенти, като например използването на 
такива услуги от роуминг клиенти в 
държава членка, различна от тази на 
техния местен доставчик за цели, 
различни от периодични пътувания. 
Доставчиците на роуминг следва, в 
случай на форсмажорни обстоятелства, 
причинени например от пандемии или 
природни бедствия, които принудително 
удължават срока на временния престой 
на роуминг клиента в друга държава 
членка, да удължат приложимия срок 
за справедливо ползване с период, 
който обхваща най-малко периода, 
свързан с извънредните 
обстоятелства, при обосновано 
искане от страна на роуминг клиента. 
Политиката за справедливо ползване 
следва да позволи на клиентите на 
доставчика на роуминг да консумират 
обеми регулирани роуминг услуги на 
дребно на приложимите национални 
цени на дребно, които да отговарят на 
техните тарифни планове.

Or. fr

Изменение 46
Марко Кампоменози, Алесандра Басо, Антонио Мария Риналди, Изабела 
Товалиери, Виржини Жорон, Жан-Лен Лакапел

Предложение за регламент
Съображение 29
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) Доставчиците на роуминг следва 
да могат да прилагат „политика за 
справедливо ползване“ за 
потреблението на регулирани роуминг 
услуги на дребно, предоставяни на 
приложимите национални цени на 
дребно. „Политиката за справедливо 
ползване“ има за цел да се избегне 
злоупотребата или неправилното 
използване на регулирани роуминг 
услуги на дребно от страна на роуминг 
клиенти, като например използването на 
такива услуги от роуминг клиенти в 
държава членка, различна от тази на 
техния местен доставчик за цели, 
различни от периодични пътувания. 
Доставчиците на роуминг следва, в 
случай на форсмажорни обстоятелства, 
причинени например от пандемии или 
природни бедствия, които принудително 
удължават срока на временния престой 
на роуминг клиента в друга държава 
членка, да обмислят удължаването на 
приложимия срок за справедливо 
ползване с подходящ период при 
обосновано искане от страна на роуминг 
клиента. Политиката за справедливо 
ползване следва да позволи на 
клиентите на доставчика на роуминг да 
консумират обеми регулирани роуминг 
услуги на дребно на приложимите 
национални цени на дребно, които да 
отговарят на техните тарифни планове.

(29) Доставчиците на роуминг следва 
да могат да прилагат „политика за 
справедливо ползване“ за 
потреблението на регулирани роуминг 
услуги на дребно, предоставяни на 
приложимите национални цени на 
дребно. „Политиката за справедливо 
ползване“ има за цел да се избегне 
злоупотребата или неправилното 
използване на регулирани роуминг 
услуги на дребно от страна на роуминг 
клиенти, като например използването на 
такива услуги от роуминг клиенти в 
държава членка, различна от тази на 
техния местен доставчик за цели, 
различни от периодични пътувания. 
Доставчиците на роуминг следва, в 
случай на форсмажорни обстоятелства, 
причинени например от пандемии или 
природни бедствия, които принудително 
удължават срока на временния престой 
на роуминг клиента в друга държава 
членка, да удължат приложимия срок 
за справедливо ползване с подходящ 
период при обосновано искане от страна 
на роуминг клиента. Политиката за 
справедливо ползване следва да позволи 
на клиентите на доставчика на роуминг 
да консумират обеми регулирани 
роуминг услуги на дребно на 
приложимите национални цени на 
дребно, които да отговарят на техните 
тарифни планове.

Or. en

Изменение 47
Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Съображение 35
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(35) В договорите, включващи 
някакъв вид регулирана роуминг услуга 
на дребно, следва да се определят 
характеристиките на тази регулирана 
роуминг услуга на дребно, включително 
очакваното ниво на качество на 
услугата: Доставчикът следва да 
предоставя информация за съответните 
фактори, които могат да повлияят на 
качеството на услугата, като например 
наличието на определени технологии, 
покритие или разлики, дължащи се на 
външни фактори като топографията.

(35) В договорите, включващи 
някакъв вид регулирана роуминг услуга 
на дребно, следва да се определят 
характеристиките на тази регулирана 
роуминг услуга на дребно, включително 
предвиденото ниво на качество на 
услугата. Тези спецификации следва да 
включват ясна и разбираема 
информация относно нивото на 
качество на услугата, включително 
информация относно скоростта на 
трансфер и наличните технологии за 
достъп на всеки посетен оператор във 
всяка държава членка. Доставчикът 
следва да е задължен да предоставя и 
цялата информация за съответните 
фактори, които допълнително могат да 
повлияят на качеството на услугата, 
като покритие или разлика, дължащи се 
на външни фактори като топографията. 
Тези спецификации и информация 
следва да бъдат предоставени в 
съответствие с насоките на ОЕРЕС 
относно пазара на роуминг на дребно.

Or. fr

Изменение 48
Алекс Аджус Салиба, Кристел Шалдемозе, Силви Гийом, Мария-Мануел Лейтан-
Маркеш, Мария Грапини, Андреас Шидер, Адриана Малдонадо Лопес, Биляна 
Борзан

Предложение за регламент
Съображение 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35) В договорите, включващи 
някакъв вид регулирана роуминг услуга 
на дребно, следва да се определят 
характеристиките на тази регулирана 
роуминг услуга на дребно, включително 
очакваното ниво на качество на 
услугата. Доставчикът следва да 

(35) В договорите, включващи 
някакъв вид регулирана роуминг услуга 
на дребно, следва да се определят 
характеристиките на тази регулирана 
роуминг услуга на дребно, включително 
очакваното ниво на качество на 
услугата. Тези спецификации следва да 
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предоставя информация за съответните 
фактори, които могат да повлияят на 
качеството на услугата, като например 
наличието на определени технологии, 
покритие или разлики, дължащи се на 
външни фактори като топографията.

включват ясна и разбираема 
информация за нивото на качество на 
услугата, която операторът трябва 
да гарантира на потребителите. 
Доставчикът следва също така да 
предоставя информация за съответните 
фактори, които могат допълнително да 
повлияят на качеството на услугата, 
включително скорост, латентност, 
наличието на определени технологии, 
покритие или разлики, дължащи се на 
външни фактори като топографията. 
Тези спецификации следва да бъдат 
предоставени в съответствие с 
насоките на ОЕРЕС относно 
роуминга на дребно.

Or. en

Обосновка

Тези промени имат за цел да гарантират, че потребителите няма да бъдат подведени 
от операторите, и следват указанията на ОЕРЕС. Следва да бъдат предотвратени 
случаи, в които местният оператор сключва договор за търговия на едро с 
посещаващия оператор, който не включва същото качество на услугата, 
предоставяно на потребителите у дома, докато други посещаващи оператори го 
предоставят. Качеството на услугата е съществена част от преживяването 
„роуминг като у дома“.

Изменение 49
Иварс Иябс, Дита Харанзова, Влад-Мариус Ботош, Клаудия Гамон

Предложение за регламент
Съображение 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35) В договорите, включващи 
някакъв вид регулирана роуминг услуга 
на дребно, следва да се определят 
характеристиките на тази регулирана 
роуминг услуга на дребно, включително 
очакваното ниво на качество на 
услугата. Доставчикът следва да 
предоставя информация за съответните 
фактори, които могат да повлияят на 
качеството на услугата, като например 

(35) В договорите, включващи 
някакъв вид регулирана роуминг услуга 
на дребно, следва да се определят 
характеристиките на тази регулирана 
роуминг услуга на дребно, включително 
очакваното ниво на качество на 
услугата. Доставчикът следва да 
предоставя ясна и разбираема 
информация за съответните фактори, 
които могат да повлияят на качеството 
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наличието на определени технологии, 
покритие или разлики, дължащи се на 
външни фактори като топографията.

на услугата, като например наличието 
на определени технологии, покритие 
или разлики, дължащи се на външни 
фактори като топографията, както и 
информация относно скоростта на 
трансфер и наличните технологии за 
достъп на всеки посетен оператор във 
всяка държава членка.

Or. en

Изменение 50
Марко Кампоменози, Алесандра Басо, Антонио Мария Риналди, Изабела 
Товалиери, Виржини Жорон, Жан-Лен Лакапел, Маркус Бухайт

Предложение за регламент
Съображение 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35) В договорите, включващи 
някакъв вид регулирана роуминг услуга 
на дребно, следва да се определят 
характеристиките на тази регулирана 
роуминг услуга на дребно, включително 
очакваното ниво на качество на 
услугата. Доставчикът следва да 
предоставя информация за съответните 
фактори, които могат да повлияят на 
качеството на услугата, като например 
наличието на определени технологии, 
покритие или разлики, дължащи се на 
външни фактори като топографията.

(35) В договорите, включващи 
някакъв вид регулирана роуминг услуга 
на дребно, следва да се определят 
характеристиките на тази регулирана 
роуминг услуга на дребно, включително 
ясна и разбираема информация за 
очакваното ниво на качество на 
услугата. Такава информация следва да 
бъде предоставена в съответствие с 
насоките на ОЕРЕС относно 
роуминга на дребно. Доставчикът 
следва да предоставя информация за 
съответните фактори, които могат да 
повлияят на качеството на услугата, 
като например наличието на определени 
технологии, покритие или разлики, 
дължащи се на външни фактори като 
топографията.

Or. en

Изменение 51
Размус Андрезен
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Предложение за регламент
Съображение 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35) В договорите, включващи 
някакъв вид регулирана роуминг услуга 
на дребно, следва да се определят 
характеристиките на тази регулирана 
роуминг услуга на дребно, включително 
очакваното ниво на качество на 
услугата. Доставчикът следва да 
предоставя информация за съответните 
фактори, които могат да повлияят на 
качеството на услугата, като 
например наличието на определени 
технологии, покритие или разлики, 
дължащи се на външни фактори като 
топографията.

(35) В договорите, включващи 
някакъв вид регулирана роуминг услуга 
на дребно, следва да се определят 
характеристиките на тази регулирана 
роуминг услуга на дребно, включително 
очакваното ниво на качество на 
услугата. Доставчикът следва да 
осигури най-високото качество на 
услугата, налично в държавата, и да 
предоставя информация за съответните 
фактори, които могат да повлияят върху 
него, като например наличието на 
определени технологии, покритие или 
разлики, дължащи се на външни 
фактори като топографията.

Or. en

Изменение 52
Евжен Тошеновски

Предложение за регламент
Съображение 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35) В договорите, включващи 
някакъв вид регулирана роуминг услуга 
на дребно, следва да се определят 
характеристиките на тази регулирана 
роуминг услуга на дребно, 
включително очакваното ниво на 
качество на услугата. Доставчикът 
следва да предоставя информация за 
съответните фактори, които могат да 
повлияят на качеството на услугата, 
като например наличието на определени 
технологии, покритие или разлики, 
дължащи се на външни фактори като 
топографията.

(35) В договорите, включващи 
някакъв вид регулирана роуминг услуга 
на дребно, следва да се определят 
характеристиките на тази регулирана 
роуминг услуга на дребно. Доставчикът 
следва да предоставя информация за 
съответните фактори, които могат да 
повлияят на качеството на услугата, 
като например наличието на определени 
технологии, покритие или разлики, 
дължащи се на външни фактори като 
топографията.

Or. en
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Изменение 53
Размус Андрезен

Предложение за регламент
Съображение 35 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35a) В договорите, включващи 
някакъв вид регулирана роуминг услуга 
на дребно, следва да е включена ясна 
информация за процедурата за 
подаване на жалби, ако качеството 
на услугата не е гарантирано. 
Доставчикът на роуминг следва да 
разглежда жалбите своевременно и 
ефективно.

Or. en

Обосновка

Изменение, необходимо за осигуряване на съгласуваност на законодателството в 
целия текст и за подобряване на информацията за клиентите.

Изменение 54
Алекс Аджус Салиба, Кристел Шалдемозе, Силви Гийом, Мария-Мануел Лейтан-
Маркеш, Мария Грапини, Андреас Шидер, Адриана Малдонадо Лопес, Биляна 
Борзан

Предложение за регламент
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36) Роуминг клиентите и местните 
оператори понякога плащат големи 
сметки в резултат на липсата на 
прозрачност относно номерата, 
използвани за услуги с добавена 
стойност в Съюза, и относно цените на 
едро за услуги с добавена стойност. 
Връзките с определени номера, които се 
използват за предоставяне на услуги с 
добавена стойност, например телефонни 

(36) Роуминг клиентите и местните 
оператори понякога плащат големи 
сметки в резултат на липсата на 
прозрачност и подходяща регулация 
относно номерата, използвани за услуги 
с добавена стойност в Съюза, и относно 
цените на едро за услуги с добавена 
стойност. Връзките с определени 
номера, които се използват за 
предоставяне на услуги с добавена 
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номера с добавена стойност, безплатни 
телефонни номера или номера с 
поделени разходи, са предмет на 
специални ценови условия на 
национално равнище. Настоящият 
регламент 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. Все пак, поради наличието на 
принципа РКД, сред крайните 
потребители могат да възникнат 
очаквания, че връзките с такива 
номера при роуминг не следва да водят 
до по-високи разходи в сравнение с 
положението в страната. Това обаче 
невинаги е така при роуминг. Крайните 
потребители се сблъскват с повишени 
разходи, дори когато се свързват с 
номера, които са безплатни при 
повиквания към тях от националната 
мрежа. Това би могло да подкопае 
увереността на клиентите относно 
използването на телефона в роуминг и 
да доведе до шокиращи сметки и от 
оттам до отрицателен ефект върху 
действителното практикуване на РКД. 
На равнището на предлагането на 
дребно това се дължи основно на 
недостатъчната прозрачност по 
отношение на по-високите такси, които 
могат да възникнат поради връзки с 
номера на услуги с добавена стойност. 
Поради това следва да се въведат мерки 
за повишаване на прозрачността 
относно условията за свързване с 
номера на услуги с добавена стойност. 
За тази цел роуминг клиентите следва да 
бъдат информирани в договора си и да 
бъдат уведомявани и предупреждавани 
своевременно и безплатно, че 
свързването с номера на услуги с 
добавена стойност в роуминг може да 
доведе до допълнителни такси.

стойност, например телефонни номера с 
добавена стойност, безплатни 
телефонни номера или номера с 
поделени разходи, са предмет на 
специални ценови условия на 
национално равнище. Връзките с 
такива номера при роуминг не следва да 
водят до по-високи разходи в сравнение 
с положението в страната. Това обаче 
невинаги е така при роуминг. Крайните 
потребители се сблъскват с повишени 
разходи, дори когато се свързват с 
номера, които са безплатни при 
повиквания към тях от националната 
мрежа. Това би могло да подкопае 
увереността на клиентите относно 
използването на телефона в роуминг и 
да доведе до шокиращи сметки и от 
оттам до отрицателен ефект върху 
действителното практикуване на РКД. 
На равнището на предлагането на 
дребно това се дължи основно на 
недостатъчната регулация и на 
липсата на прозрачност по отношение 
на по-високите такси, които могат да 
възникнат поради връзки с номера на 
услуги с добавена стойност. Поради 
това следва да се въведат мерки за 
защита на потребителите и 
повишаване на прозрачността относно 
условията за свързване с номера на 
услуги с добавена стойност и да се 
гарантира, че клиентите, които са в 
роуминг в рамките на Съюза, ще 
плащат същата сума като местните 
клиенти за услуги с добавена 
стойност и че клиентите 
продължават да плащат същата 
цена като у дома, когато прибягват 
до услуги с добавена стойност от 
родната си страна, когато пътуват в 
рамките на Съюза. За тази цел роуминг 
клиентите следва да бъдат информирани 
в договора си и да бъдат уведомявани и 
предупреждавани предварително 
своевременно, по удобен за 
потребителя начин и безплатно, 
когато свързването с номера на услуги 
с добавена стойност в роуминг може да 
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доведе до допълнителни такси, както и 
да бъдат информирани за 
приложимата горна граница, от 
която потребителите могат да се 
откажат.

Or. en

Обосновка

Ако ЕС иска да изгради реален единен пазар и напълно да премахне разходите за 
роуминг, той трябва да приеме правилото, че потребителите, които са в роуминг в 
рамките на ЕС/ЕИП, ще плащат същата сума за услуги с добавена стойност като 
местните жители, и да гарантира, че потребителите продължават да плащат 
същата цена като у дома, когато се прибягва до услуги с добавена стойност от 
тяхната държава, при пътуване в рамките на ЕС/ЕИП, ако е технически 
осъществимо. Ако се начисляват такси, потребителите трябва да бъдат 
информирани предварително по непретенциозен начин. Важно е горните граници да се 
прилагат и за услуги с добавена стойност, за да се избегнат шоковете от прекалено 
високи сметки за потребителите при роуминг.

Изменение 55
Размус Андрезен

Предложение за регламент
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36) Роуминг клиентите и местните 
оператори понякога плащат големи 
сметки в резултат на липсата на 
прозрачност относно номерата, 
използвани за услуги с добавена 
стойност в Съюза, и относно цените на 
едро за услуги с добавена стойност. 
Връзките с определени номера, които се 
използват за предоставяне на услуги с 
добавена стойност, например телефонни 
номера с добавена стойност, безплатни 
телефонни номера или номера с 
поделени разходи, са предмет на 
специални ценови условия на 
национално равнище. Настоящият 
регламент не следва да се прилага за 
частта от тарифата, която се 
начислява за предоставянето на 

(36) Роуминг клиентите и местните 
оператори понякога плащат големи 
сметки в резултат на липсата на 
прозрачност относно номерата, 
използвани за услуги с добавена 
стойност в Съюза, и относно цените на 
едро за услуги с добавена стойност. 
Връзките с определени номера, които се 
използват за предоставяне на услуги с 
добавена стойност, например телефонни 
номера с добавена стойност, безплатни 
телефонни номера или номера с 
поделени разходи, са предмет на 
специални ценови условия на 
национално равнище. Поради 
наличието на принципа РКД, сред 
крайните потребители могат да 
възникнат очаквания, че връзките с 
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услуги с добавена стойност, а само за 
тарифите за свързване с такива 
услуги. Все пак, поради наличието на 
принципа РКД, сред крайните 
потребители могат да възникнат 
очаквания, че връзките с такива номера 
при роуминг не следва да водят до по-
високи разходи в сравнение с 
положението в страната. Това обаче 
невинаги е така при роуминг. Крайните 
потребители се сблъскват с повишени 
разходи, дори когато се свързват с 
номера, които са безплатни при 
повиквания към тях от националната 
мрежа. Това би могло да подкопае 
увереността на клиентите относно 
използването на телефона в роуминг и 
да доведе до шокиращи сметки и от 
оттам до отрицателен ефект върху 
действителното практикуване на РКД. 
На равнището на предлагането на 
дребно това се дължи основно на 
недостатъчната прозрачност по 
отношение на по-високите такси, които 
могат да възникнат поради връзки с 
номера на услуги с добавена стойност. 
Поради това следва да се въведат мерки 
за повишаване на прозрачността 
относно условията за свързване с 
номера на услуги с добавена стойност. 
За тази цел роуминг клиентите следва да 
бъдат информирани в договора си и да 
бъдат уведомявани и предупреждавани 
своевременно и безплатно, че 
свързването с номера на услуги с 
добавена стойност в роуминг може да 
доведе до допълнителни такси.

такива номера при роуминг не следва да 
водят до по-високи разходи в сравнение 
с положението в страната. Към 
момента това невинаги е така при 
роуминг. Крайните потребители се 
сблъскват с повишени разходи, дори 
когато се свързват с номера, които са 
безплатни при повиквания към тях от 
националната мрежа. Това би могло да 
подкопае увереността на клиентите 
относно използването на телефона в 
роуминг и да доведе до шокиращи 
сметки и от оттам до отрицателен ефект 
върху действителното практикуване на 
РКД. На равнището на предлагането на 
дребно това се дължи основно на 
недостатъчната прозрачност по 
отношение на по-високите такси, които 
могат да възникнат поради връзки с 
номера на услуги с добавена стойност. 
Поради това следва да се въведат мерки 
за защита на потребителите и 
повишаване на прозрачността относно 
условията за свързване с номера на 
услуги с добавена стойност. За тази цел 
роуминг клиентите следва да бъдат 
информирани в договора си и да бъдат 
уведомявани и предупреждавани 
своевременно и безплатно, че 
свързването с номера на услуги с 
добавена стойност в роуминг може да 
доведе до допълнителни такси. Освен 
това доставчиците на роуминг също 
следва да гарантират, че 
използването на услуги с добавена 
стойност се предоставя при същите 
условия, както ако се потребяват в 
националната мрежа.

Or. en

Изменение 56
Адам Белан

Предложение за регламент
Съображение 36
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(36) Роуминг клиентите и местните 
оператори понякога плащат големи 
сметки в резултат на липсата на 
прозрачност относно номерата, 
използвани за услуги с добавена 
стойност в Съюза, и относно цените на 
едро за услуги с добавена стойност. 
Връзките с определени номера, които се 
използват за предоставяне на услуги с 
добавена стойност, например телефонни 
номера с добавена стойност, безплатни 
телефонни номера или номера с 
поделени разходи, са предмет на 
специални ценови условия на 
национално равнище. Настоящият 
регламент 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. Все пак, 
поради наличието на принципа РКД, 
сред крайните потребители могат да 
възникнат очаквания, че връзките с 
такива номера при роуминг не следва да 
водят до по-високи разходи в сравнение 
с положението в страната. Това обаче 
невинаги е така при роуминг. Крайните 
потребители се сблъскват с повишени 
разходи, дори когато се свързват с 
номера, които са безплатни при 
повиквания към тях от националната 
мрежа. Това би могло да подкопае 
увереността на клиентите относно 
използването на телефона в роуминг и 
да доведе до шокиращи сметки и от 
оттам до отрицателен ефект върху 
действителното практикуване на РКД. 
На равнището на предлагането на 
дребно това се дължи основно на 
недостатъчната прозрачност по 
отношение на по-високите такси, които 
могат да възникнат поради връзки с 
номера на услуги с добавена стойност. 
Поради това следва да се въведат мерки 
за повишаване на прозрачността 
относно условията за свързване с 

(36) Роуминг клиентите и местните 
оператори понякога плащат големи 
сметки в резултат на липсата на 
прозрачност относно номерата, 
използвани за услуги с добавена 
стойност в Съюза, и относно цените на 
едро за услуги с добавена стойност. 
Връзките с определени номера, които се 
използват за предоставяне на услуги с 
добавена стойност, например телефонни 
номера с добавена стойност, безплатни 
телефонни номера или номера с 
поделени разходи, са предмет на 
специални ценови условия на 
национално равнище. Настоящият 
регламент 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. Все пак, 
поради наличието на принципа РКД, 
сред крайните потребители могат да 
възникнат очаквания, че връзките с 
такива номера при роуминг не следва да 
водят до по-високи разходи в сравнение 
с положението в страната. Това обаче 
невинаги е така при роуминг. Крайните 
потребители се сблъскват с повишени 
разходи, дори когато се свързват с 
номера, които са безплатни при 
повиквания към тях от националната 
мрежа. Това би могло да подкопае 
увереността на клиентите относно 
използването на телефона в роуминг и 
да доведе до шокиращи сметки и от 
оттам до отрицателен ефект върху 
действителното практикуване на РКД. 
На равнището на предлагането на 
дребно това се дължи основно на 
недостатъчната прозрачност по 
отношение на по-високите такси, които 
могат да възникнат поради връзки с 
номера на услуги с добавена стойност. 
Поради това следва да се въведат мерки 
за повишаване на прозрачността 
относно условията за свързване с 
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номера на услуги с добавена стойност. 
За тази цел роуминг клиентите следва да 
бъдат информирани в договора си и да 
бъдат уведомявани и предупреждавани 
своевременно и безплатно, че 
свързването с номера на услуги с 
добавена стойност в роуминг може да 
доведе до допълнителни такси.

номера на услуги с добавена стойност. 
За тази цел роуминг клиентите следва да 
бъдат информирани в договора си и да 
бъдат уведомявани и предупреждавани 
своевременно и безплатно, че 
свързването с номера на услуги с 
добавена стойност в роуминг може да 
доведе до допълнителни такси и как 
биха могли лесно да получат достъп и 
да проверят определен номер на услуга 
с добавена стойност чрез обществено 
достъпната уебстраница.

Or. en

Изменение 57
Марко Кампоменози, Алесандра Басо, Антонио Мария Риналди, Изабела 
Товалиери, Виржини Жорон, Жан-Лен Лакапел, Маркус Бухайт

Предложение за регламент
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36) Роуминг клиентите и местните 
оператори понякога плащат големи 
сметки в резултат на липсата на 
прозрачност относно номерата, 
използвани за услуги с добавена 
стойност в Съюза, и относно цените на 
едро за услуги с добавена стойност. 
Връзките с определени номера, които се 
използват за предоставяне на услуги с 
добавена стойност, например телефонни 
номера с добавена стойност, безплатни 
телефонни номера или номера с 
поделени разходи, са предмет на 
специални ценови условия на 
национално равнище. Настоящият 
регламент 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. Все пак, 
поради наличието на принципа РКД, 
сред крайните потребители могат да 
възникнат очаквания, че връзките с 

(36) Роуминг клиентите и местните 
оператори понякога плащат големи 
сметки в резултат на липсата на 
прозрачност относно номерата, 
използвани за услуги с добавена 
стойност в Съюза, и относно цените на 
едро за услуги с добавена стойност. 
Връзките с определени номера, които се 
използват за предоставяне на услуги с 
добавена стойност, например телефонни 
номера с добавена стойност, безплатни 
телефонни номера или номера с 
поделени разходи, са предмет на 
специални ценови условия на 
национално равнище. Настоящият 
регламент 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. Все пак, 
поради наличието на принципа РКД, 
сред крайните потребители могат да 
възникнат очаквания, че връзките с 
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такива номера при роуминг не следва да 
водят до по-високи разходи в сравнение 
с положението в страната. Това обаче 
невинаги е така при роуминг. Крайните 
потребители се сблъскват с повишени 
разходи, дори когато се свързват с 
номера, които са безплатни при 
повиквания към тях от националната 
мрежа. Това би могло да подкопае 
увереността на клиентите относно 
използването на телефона в роуминг и 
да доведе до шокиращи сметки и от 
оттам до отрицателен ефект върху 
действителното практикуване на РКД. 
На равнището на предлагането на 
дребно това се дължи основно на 
недостатъчната прозрачност по 
отношение на по-високите такси, които 
могат да възникнат поради връзки с 
номера на услуги с добавена стойност. 
Поради това следва да се въведат мерки 
за повишаване на прозрачността 
относно условията за свързване с 
номера на услуги с добавена стойност. 
За тази цел роуминг клиентите следва да 
бъдат информирани в договора си и да 
бъдат уведомявани и предупреждавани 
своевременно и безплатно, че 
свързването с номера на услуги с 
добавена стойност в роуминг може да 
доведе до допълнителни такси.

такива номера при роуминг не следва да 
водят до по-високи разходи в сравнение 
с положението в страната. Това обаче 
невинаги е така при роуминг. Крайните 
потребители се сблъскват с повишени 
разходи, дори когато се свързват с 
номера, които са безплатни при 
повиквания към тях от националната 
мрежа. Това би могло да подкопае 
увереността на клиентите относно 
използването на телефона в роуминг и 
да доведе до шокиращи сметки и от 
оттам до отрицателен ефект върху 
действителното практикуване на РКД. 
На равнището на предлагането на 
дребно това се дължи основно на 
недостатъчната прозрачност по 
отношение на по-високите такси, които 
могат да възникнат поради връзки с 
номера на услуги с добавена стойност. 
Поради това следва да се въведат мерки 
за повишаване на прозрачността 
относно условията за свързване с 
номера на услуги с добавена стойност. 
За тази цел роуминг клиентите и тези, 
живеещи с увреждане, следва да бъдат 
информирани в договора си и да бъдат 
уведомявани и предупреждавани 
своевременно и безплатно, че 
свързването с номера на услуги с 
добавена стойност в роуминг може да 
доведе до допълнителни такси.

Or. en

Изменение 58
Алекс Аджус Салиба, Кристел Шалдемозе, Силви Гийом, Мария-Мануел Лейтан-
Маркеш, Адриана Малдонадо Лопес, Мария Грапини, Андреас Шидер, Биляна 
Борзан

Предложение за регламент
Съображение 43

Текст, предложен от Комисията Изменение

(43) За да се повиши прозрачността 
на цените на дребно за роуминг 

(43) За да се повиши прозрачността 
на цените на дребно за роуминг 
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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. Освен това роуминг 
клиентите следва да получават текстово 
съобщение, съдържащо връзка към 
уебстраница, която предоставя 
подробна информация за видовете 
услуги (повиквания и SMS съобщения), 
които могат да бъдат предмет на 
повишени разходи. 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 съобщение или на 
мегабайт данни (с включен ДДС) за 
осъществяване или приемане на гласови 
повиквания и за изпращане и 
получаване на SMS, MMS съобщения и 
други услуги за пренос на данни в 
посетената държава членка.

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. За да се осигури високо ниво на 
защита на потребителите, 
местният оператор следва също така 
да информира роуминг клиентите за 
всички допълнителни такси, които 
може да се прилагат за използването 
на услуги с добавена стойност, и за 
приложимите горни граници, за да се 
предотвратят шокове от прекалено 
високи сметки. Такава информация 
следва да се предоставя веднага щом 
потребителят влезе в друга държава 
членка, а също и когато роуминг 
клиентът се опита да достигне до 
услуга с добавена стойност. В 
допълнение, доставчиците на 
мобилни съобщителни услуги следва 
да информират потребителите за 
използването на неназемни мрежи във 
въздухоплавателни средства или 
плавателни съдове и за горната 
граница, която се прилага, за да ги 
предпазят от шокове от прекалено 
високи сметки. Такава информация 
трябва да се предоставя веднага щом 
мобилното устройство се свърже с 
такива неназемни мрежи. 
Доставчиците на роуминг следва да 
предоставят възможност за лесен отказ 
от тази услуга за автоматични 
съобщения, без да подриват или 
нарушават неправомерно 
автономията, вземането на решения 
или избора на потребителите. Освен 
това роуминг клиентите следва да 
получават безплатно текстово 
съобщение, съдържащо връзка за 
безплатен достъп към уебстраница, 
която предоставя подробна информация 
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за видовете услуги, които могат да 
бъдат предмет на повишени разходи. 
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 съобщение 
или на мегабайт данни (с включен ДДС) 
за осъществяване или приемане на 
гласови повиквания и за изпращане и 
получаване на SMS, MMS съобщения и 
други услуги за пренос на данни в 
посетената държава членка.

Or. en

Обосновка

НРО и потребителските организации са получавали жалби от потребители, които 
получават прекалено големи сметки, тъй като не са знаели, че РКД не се прилага за 
мрежи на борда на кораби и самолети. Освен това настоящото съображение се 
привежда в съответствие с предложеното изменение на съображение 36 по 
отношение на услугите с добавена стойност. И накрая, когато доставчикът 
комуникира с потребителя, е важно той да го уважава и да не се опитва да 
манипулира избора, автономията или вземането на решения на потребителя.

Изменение 59
Размус Андрезен

Предложение за регламент
Съображение 43

Текст, предложен от Комисията Изменение

(43) 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 

(43) 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 
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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. Освен това роуминг 
клиентите следва да получават текстово 
съобщение, съдържащо връзка към 
уебстраница, която предоставя 
подробна информация за видовете 
услуги (повиквания и SMS съобщения), 
които могат да бъдат предмет на 
повишени разходи. 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 съобщение или на 
мегабайт данни (с включен ДДС) за 
осъществяване или приемане на гласови 
повиквания и за изпращане и 
получаване на SMS, MMS съобщения и 
други услуги за пренос на данни в 
посетената държава членка.

членка. Местният оператор следва 
също да информира роуминг 
клиентите за всички допълнителни 
такси за използването на услуги с 
добавена стойност и приложимите 
горни граници, за да се предотвратят 
шоковете от прекалено високи 
сметки. Такава информация следва да 
се предоставя веднага щом роуминг 
клиентът влезе в друга държава 
членка и всеки път, когато роуминг 
клиентът се опита да достигне до 
услуги с добавена стойност. Освен 
това, когато мобилно устройство се 
свързва с неназемни мрежи с 
автоматично предаване на морски 
плавателни съдове и на борда на 
въздухоплавателни средства, 
доставчиците на мобилни 
съобщителни услуги трябва да 
информират клиентите за 
допълнителните такси, които може 
да възникнат, и за горните граници, 
приложени с цел защитата им от 
шокове от прекалено високи сметки. 
Доставчиците на роуминг следва да 
предоставят възможност за лесен отказ 
от тази услуга за автоматични 
съобщения. Освен това роуминг 
клиентите следва да получават текстово 
съобщение, съдържащо връзка към 
уебстраница, която предоставя 
подробна информация за видовете 
услуги (повиквания и SMS съобщения), 
които могат да бъдат предмет на 
повишени разходи. 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 съобщение или на 
мегабайт данни (с включен ДДС) за 
осъществяване или приемане на гласови 
повиквания и за изпращане и 
получаване на SMS, MMS съобщения и 
други услуги за пренос на данни в 
посетената държава членка.
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Or. en

Обосновка

Изменение, необходимо за осигуряване на съгласуваност на законодателството в 
целия текст и за подобряване на информацията за клиентите.

Изменение 60
Марко Кампоменози, Алесандра Басо, Антонио Мария Риналди, Изабела 
Товалиери, Виржини Жорон, Жан-Лен Лакапел

Предложение за регламент
Съображение 43

Текст, предложен от Комисията Изменение

(43) 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. 
Освен това роуминг клиентите следва да 
получават текстово съобщение, 
съдържащо връзка към уебстраница, 
която предоставя подробна информация 
за видовете услуги (повиквания и SMS 
съобщения), които могат да бъдат 
предмет на повишени разходи. 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 съобщение или на 

(43) 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. 
Освен това роуминг клиентите следва да 
получават текстово съобщение, 
съдържащо връзка към уебстраница, 
която предоставя подробна информация 
за видовете услуги (повиквания и SMS 
съобщения), които могат да бъдат 
предмет на повишени разходи. Такива 
комуникации следва да бъдат 
гарантирани и лесно достъпни за 
роуминг клиентите, живеещи с 
увреждане. Нещо повече, доставчиците 
следва активно да предоставят на своите 
клиенти, при условие че последните се 
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мегабайт данни (с включен ДДС) за 
осъществяване или приемане на гласови 
повиквания и за изпращане и 
получаване на SMS, MMS съобщения и 
други услуги за пренос на данни в 
посетената държава членка.

намират в Съюза, при поискване и 
безплатно, допълнителна информация за 
цените на минута, на SMS съобщение 
или на мегабайт данни (с включен ДДС) 
за осъществяване или приемане на 
гласови повиквания и за изпращане и 
получаване на SMS, MMS съобщения и 
други услуги за пренос на данни в 
посетената държава членка.

Or. en

Изменение 61
Адам Белан

Предложение за регламент
Съображение 43

Текст, предложен от Комисията Изменение

(43) 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. 
Освен това роуминг клиентите следва да 
получават текстово съобщение, 
съдържащо връзка към уебстраница, 
която предоставя подробна информация 
за видовете услуги (повиквания и SMS 
съобщения), които могат да бъдат 
предмет на повишени разходи. Нещо 
повече, доставчиците следва активно да 
предоставят на своите клиенти, при 

(43) 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. 
Освен това роуминг клиентите следва да 
получават текстово съобщение, 
съдържащо връзка към безплатна 
уебстраница, която предоставя 
подробна информация за видовете 
услуги (повиквания и SMS съобщения), 
които могат да бъдат предмет на 
повишени разходи. Нещо повече, 
доставчиците следва активно да 
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условие че последните се намират в 
Съюза, при поискване и безплатно, 
допълнителна информация за цените на 
минута, на SMS съобщение или на 
мегабайт данни (с включен ДДС) за 
осъществяване или приемане на гласови 
повиквания и за изпращане и 
получаване на SMS, MMS съобщения и 
други услуги за пренос на данни в 
посетената държава членка.

предоставят на своите клиенти, при 
условие че последните се намират в 
Съюза, при поискване и безплатно, 
допълнителна информация за цените на 
минута, на SMS съобщение или на 
мегабайт данни (с включен ДДС) за 
осъществяване или приемане на гласови 
повиквания и за изпращане и 
получаване на SMS, MMS съобщения и 
други услуги за пренос на данни в 
посетената държава членка.

Or. en

Изменение 62
Алекс Аджус Салиба, Кристел Шалдемозе, Силви Гийом, Мария-Мануел Лейтан-
Маркеш, Адриана Малдонадо Лопес, Мария Грапини, Андреас Шидер, Биляна 
Борзан

Предложение за регламент
Съображение 44

Текст, предложен от Комисията Изменение

(44) Настоящият регламент следва да 
предвиди във връзка с регулираните 
роуминг услуги на дребно специфични 
изисквания за прозрачност, съобразени 
с конкретните условия за тарифите и 
обема, които ще се прилагат след 
премахването на надценките за роуминг 
на дребно. По-специално следва да бъде 
предвидена разпоредба за своевременно 
безплатно уведомяване на роуминг 
клиентите за приложимата политика за 
справедливо ползване, за това кога е 
изразходван приложимият обем за 
справедливо ползване на регулирани 
услуги за роуминг на гласови връзки, 
SMS съобщения или данни, за всякакви 
надценки, както и за натрупаното 
потребление на регулирани услуги за 
роуминг на данни.

(44) Настоящият регламент следва да 
предвиди във връзка с регулираните 
роуминг услуги на дребно специфични 
изисквания за прозрачност, съобразени 
с конкретните условия за тарифите и 
обема, които ще се прилагат след 
премахването на надценките за роуминг 
на дребно. По-специално следва да бъде 
предвидена разпоредба за своевременно 
безплатно уведомяване по удобен за 
потребителя начин на роуминг 
клиентите за приложимата политика за 
справедливо ползване, преди и когато е 
изразходван приложимият обем за 
справедливо ползване на регулирани 
услуги за роуминг на гласови връзки, 
SMS съобщения или данни, за всякакви 
надценки, както и за натрупаното 
потребление на регулирани услуги за 
роуминг на данни и за използване на 
неназемни мрежи във 
въздухоплавателни средства и 
плавателни съдове като кораби и 
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фериботи.

Or. en

Обосновка

Изменението цели по-добра защита на потребителите, когато операторите 
общуват с потребителите.

Изменение 63
Размус Андрезен

Предложение за регламент
Съображение 45

Текст, предложен от Комисията Изменение

(45) 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.

(45) Клиентите, живеещи в 
граничните райони, не следва да 
получават ненужно високи сметки 
поради неосъзнато използване на 
роуминг или поради използване на 
неназемни мрежи с автоматично 
предаване на борда на морски 
плавателни съдове или 
въздухоплавателни средства. Ето защо 
доставчиците на роуминг следва да 
предприемат разумни мерки, с които да 
защитят и да информират по ясен и 
лесноразбираем начин клиентите във 
връзка със заплащане на допълнителни 
такси, когато се намират в собствената 
си държава членка. Това следва да 
включва задължение към 
доставчиците на роуминг да 
предоставят разумни горни граници и 
да осигурят на своите клиенти 
възможността да блокират мрежи 
извън ЕС/ЕИП, освен ако техните 
клиенти не поискат да се включат, и 
задължение да предоставят 
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 
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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.

Or. en

Обосновка

Изменение, необходимо за осигуряване на законодателна съгласуваност в целия текст 
и за засилване на защитата на клиентите от неосъзнато свързване.

Изменение 64
Алекс Аджус Салиба, Кристел Шалдемозе, Силви Гийом, Мария-Мануел Лейтан-
Маркеш, Мария Грапини, Андреас Шидер, Адриана Малдонадо Лопес, Биляна 
Борзан

Предложение за регламент
Съображение 45

Текст, предложен от Комисията Изменение

(45) 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 

(45) Клиентите, живеещи в 
граничните райони, не следва да 
получават ненужно високи сметки 
поради неосъзнато използване на 
роуминг, включително при свързване 
към неназемни мрежи във 
въздухоплавателни средства или 
плавателни съдове. Доставчиците на 
роуминг следва да гарантират, че 
клиентите са ефективно защитени от 
заплащане на роуминг, когато се 
намират в собствената си държава 
членка. Това следва да включва 
механизъм за включване в роуминг в 
мрежа извън Съюза и подходящи 
навременни и ясни мерки за 
информиране, за да се осигури защита 
и да се даде възможност на клиентите 
активно да се предпазват от подобни 
случаи на неосъзнато използване на 
роуминг, включително горни граници. 
Националните регулаторни органи 
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този проблем. 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.

Or. en

Обосновка

Важно е по отношение на неосъзнатото използване на роуминг и свързването с 
неназемни мрежи да се прилагат механизъм за включване, задължения за прозрачност 
и горни граници. Потребителите трябва да бъдат защитени по-добре в тези 
ситуации.

Изменение 65
Адам Белан

Предложение за регламент
Съображение 45

Текст, предложен от Комисията Изменение

(45) 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 

(45) 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, включително чрез внедряване 
на специален софтуер, оборудване и 
алгоритми, предотвратяващи 
неосъзнато използване на роуминг. 
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 
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подходящи мерки за ограничаването на 
този проблем.

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.

Or. en

Обосновка

Неосъзнатото използване на роуминг в граничните региони остава 
предизвикателство за операторите и потребителите. Въпреки че в миналото 
решаването на този въпрос беше проблематично, новите технологии позволяват на 
операторите да сведат до минимум неблагоприятното въздействие на това явление и 
следователно операторите трябва да бъдат насърчавани да възприемат такива 
технологии, ако това е възможно и рентабилно.

Изменение 66
Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Съображение 47

Текст, предложен от Комисията Изменение

(47) Освен това, за да се избегнат 
шоковете от сметката, доставчиците на 
роуминг следва да определят една или 
повече парични максимални граници 
и/или максимални граници по 
отношение на обема данни за 
дължимите им суми за услуги за 
роуминг на данни, изразени в паричната 
единица, 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 определената 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 

(47) Освен това, за да се избегнат 
шоковете от сметката, доставчиците на 
роуминг следва да определят една или 
повече парични максимални граници 
и/или максимални граници по 
отношение на обема данни за 
дължимите им суми за услуги за 
роуминг на данни, изразени в паричната 
единица, в която роуминг клиентът 
получава фактури, мобилните оператори 
следва да предоставят на всички свои 
роуминг клиенти безплатно и със 
съответното съобщение в свободно 
достъпен медиен формат гаранция, че 
тази граница няма да бъде превишена 
без предизвестие и информирано 
съгласие. За да се избегнат шоковете 
от сметката в период на 
изключителна криза, тази гаранция 
не следва да съдържа никакви 
изключения, свързани със случаи на 
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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 определените 
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.

непреодолима сила. 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 да се 
откажат от прилагането 
на определените 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.

Or. fr

Изменение 67
Адам Белан

Предложение за регламент
Съображение 47

Текст, предложен от Комисията Изменение

(47) Освен това, за да се избегнат 
шоковете от сметката, доставчиците на 
роуминг следва да определят една или 
повече парични максимални граници 
и/или максимални граници по 
отношение на обема данни за 
дължимите им суми за услуги за 
роуминг на данни, изразени в паричната 
единица, в която роуминг клиентът 
получава фактури, които мобилните 
оператори следва да предлагат 
безплатно и със съответното съобщение 

(47) Освен това, за да се избегнат 
шоковете от сметката, доставчиците на 
роуминг следва да определят една или 
повече парични максимални граници 
и/или максимални граници по 
отношение на обема данни за 
дължимите им суми за всички услуги за 
роуминг на данни, изразени в паричната 
единица, в която роуминг клиентът 
получава фактури, които мобилните 
оператори следва да предлагат 
безплатно и със съответното съобщение, 
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във форма, която позволява последващ 
достъп до него, на всички свои роуминг 
клиенти при наближаване 
на определената 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 определените 
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.

освен ако роуминг клиентът не се 
откаже от мярката, във форма, която 
позволява последващ достъп до него, на 
всички свои роуминг клиенти при 
наближаване на определената 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 отказ 
от определените 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. 
Клиентът трябва допълнително да 
бъде уведомен за такава възможност 
преди сключване на договора. Освен 
ако клиентите заявят друго, към тях 
следва да се прилага система за 
определяне на горна граница по 
подразбиране.

Or. en

Изменение 68
Алекс Аджус Салиба, Кристел Шалдемозе, Силви Гийом, Мария-Мануел Лейтан-
Маркеш, Мария Грапини, Андреас Шидер, Адриана Малдонадо Лопес, Биляна 
Борзан

Предложение за регламент
Съображение 49 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(49a) Продължават да се 
наблюдават ценови разлики както 
при стационарните, така и при 



AM\1231742BG.docx 49/95 PE692.867v01-00

BG

мобилните съобщения, между 
националните гласови съобщения и 
услуги за кратки съобщения (SMS) и 
тези до друга държава членка. Това 
продължава да засяга по-уязвимите 
групи клиенти и да създава бариери 
пред безпроблемната комуникация в 
рамките на ЕС. Ето защо всички 
съществени разлики в цените на 
дребно на електронните 
съобщителни услуги до крайна точка 
в същата държава членка и тези до 
крайна точка в друга държава членка 
следва да бъдат обосновани чрез 
позоваване на обективни критерии.

Or. en

Обосновка

Това изменение е необходимо, за да допълни новия предложен член 5а.

Изменение 69
Алекс Аджус Салиба, Кристел Шалдемозе, Силви Гийом, Мария-Мануел Лейтан-
Маркеш, Адриана Малдонадо Лопес, Мария Грапини, Андреас Шидер, Биляна 
Борзан

Предложение за регламент
Съображение 50

Текст, предложен от Комисията Изменение

(50) 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, където след премахването на 
надценките за роуминг на дребно такива 
надценки се прилагат само по 
изключение . 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 

(50) 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, където след премахването на 
надценките за роуминг на дребно такива 
надценки се прилагат само по 
изключение. Гражданите и 
предприятията в регионите на 
външните граници биха спечелили 
значително от разпоредбите за 
роуминг със съседни държави, подобни 
на тези в Съюза, което би трябвало 
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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 следва да улеснят 
конкуренцията и да подобрят 
функционирането на вътрешния пазар.

да доведе до намаляване на таксите 
за роуминг при използване на мобилни 
връзки в трети държави. 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. 
Необходимо е също така да се 
насърчават двустранните 
споразумения между оператори от 
Съюза и извън него, както и да се 
включат разпоредби за РКД в бъдещи 
международни споразумения с трети 
държави, по-специално тези, които 
пряко граничат със Съюза. Тези мерки 
следва да улеснят конкуренцията и да 
подобрят функционирането на 
вътрешния пазар.

Or. en

Обосновка

Гражданите на Съюза все още се сблъскват с много високи такси за роуминг, когато 
използват мобилни връзки в трети държави. Важно е да се обърне внимание на този 
въпрос и да се въведат мерки, които могат да улеснят прозрачността и 
споразуменията за намаляване на таксите за роуминг с трети държави и да включат 
разпоредбата за РКД в бъдещи споразумения.
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Изменение 70
Адам Белан

Предложение за регламент
Съображение 50 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(50a) Роуминг тарифите, налагани 
на роуминг клиентите, когато се 
свързват активно или неосъзнато към 
неназемни мрежи, са значително по-
високи от тарифите за регулираните 
роуминг услуги. Поради това следва да 
бъдат въведени допълнителни 
защитни мерки и мерки за 
прозрачност, които да се прилагат и 
за роуминг в неназемни мрежи на 
борда на морски плавателни съдове и 
въздухоплавателни средства, поради 
ограничените инструменти за 
защита на клиентите в роуминг в 
мрежи от този тип.

Or. en

Изменение 71
Размус Андрезен

Предложение за регламент
Съображение 53

Текст, предложен от Комисията Изменение

(53) Номерационните обхвати, 
включително използваните за услуги с 
добавена стойност, са определени в 
националните номерационни планове и 
не са хармонизирани на равнището на 
Съюза. Следователно операторите може 
да не са в състояние да разпознават 
предварително номерационните обхвати 
за услугите с добавена стойност във 
всички държави. Номерационните 
обхвати, използвани за услуги с 
добавена стойност, са предмет на 
специални ценови условия на 

(53) Номерационните обхвати, 
включително използваните за услуги с 
добавена стойност, са определени в 
националните номерационни планове и 
не са хармонизирани на равнището на 
Съюза. Следователно операторите може 
да не са в състояние да разпознават 
предварително номерационните обхвати 
за услугите с добавена стойност във 
всички държави. Номерационните 
обхвати, използвани за услуги с 
добавена стойност, са предмет на 
специални ценови условия на 
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национално равнище и в много случаи 
техните цени за терминиране не са 
регулирани. Независимо че 
доставчиците на роуминг осъзнават 
това, равнището на цените на едро, 
които те трябва да платят, все пак може 
да се окаже неочаквано високо. В 
условията на роуминг операторите не 
могат да се справят с този проблем, тъй 
като не разполагат с информация за 
номерационните обхвати, използвани за 
услуги с добавена стойност в целия 
Съюз. За да се реши този проблем, 
ОЕРЕС следва да създаде и поддържа 
единна и обща за целия Съюз сигурна 
база данни за номерационните обхвати 
на услугите с добавена стойност. Базата 
данни е замислена като инструмент за 
прозрачност, който ще позволи на 
националните регулаторни органи 
(НРО) и операторите да имат пряк 
достъп до информация кои 
номерационни обхвати могат да 
генерират по-високи разходи (цени за 
терминиране) във всички държави 
членки. Това е междинна стъпка, която 
е необходима за увеличаването на 
прозрачността на равнище цени на 
дребно, тъй като може да се използва за 
информиране на роуминг клиентите за 
видовете услуги, които могат да бъдат 
предмет на по-високи такси при 
роуминг. ОЕРЕС следва да установи 
процедурите, чрез които компетентните 
органи трябва да предоставят и 
актуализират информацията, изисквана 
съгласно член 17.

национално равнище и в много случаи 
техните цени за терминиране не са 
регулирани. Независимо че 
доставчиците на роуминг осъзнават 
това, равнището на цените на едро, 
които те трябва да платят, все пак може 
да се окаже неочаквано високо. В 
условията на роуминг операторите не 
могат да се справят понякога с този 
проблем, тъй като не разполагат с 
информация за номерационните 
обхвати, използвани за услуги с 
добавена стойност в целия Съюз. За да 
се реши този проблем, ОЕРЕС следва да 
създаде и поддържа единна и обща за 
целия Съюз сигурна база данни за 
номерационните обхвати на услугите с 
добавена стойност. Базата данни е 
замислена като инструмент за 
прозрачност, който ще позволи на 
националните регулаторни органи 
(НРО) и операторите да имат пряк 
достъп до информация кои 
номерационни обхвати могат да 
генерират по-високи разходи (цени за 
терминиране) във всички държави 
членки. Това е междинна стъпка, която 
е необходима за увеличаването на 
прозрачността на равнище цени на 
дребно, тъй като следва да се използва 
за информиране на роуминг клиентите 
за видовете услуги, които могат да 
бъдат предмет на по-високи такси при 
роуминг. ОЕРЕС следва да установи 
процедурите, чрез които компетентните 
органи трябва да предоставят и 
актуализират информацията, изисквана 
съгласно член 17, и следва да създаде 
необходимите условия за 
доставчиците на роуминг, за да 
гарантират, че използването на 
услуги с добавена стойност се 
предоставя на същите цени, както 
ако се потребяват в националната 
мрежа.

Or. en
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Обосновка

Изменение, необходимо за осигуряване на законодателна съгласуваност в целия текст 
и за засилване на защитата на клиентите при услуги с добавена стойност.

Изменение 72
Адам Белан

Предложение за регламент
Съображение 53

Текст, предложен от Комисията Изменение

(53) Номерационните обхвати, 
включително използваните за услуги с 
добавена стойност, са определени в 
националните номерационни планове и 
не са хармонизирани на равнището на 
Съюза. Следователно операторите може 
да не са в състояние да разпознават 
предварително номерационните обхвати 
за услугите с добавена стойност във 
всички държави. Номерационните 
обхвати, използвани за услуги с 
добавена стойност, са предмет на 
специални ценови условия на 
национално равнище и в много случаи 
техните цени за терминиране не са 
регулирани. Независимо че 
доставчиците на роуминг осъзнават 
това, равнището на цените на едро, 
които те трябва да платят, все пак може 
да се окаже неочаквано високо. В 
условията на роуминг операторите не 
могат да се справят с този проблем, тъй 
като не разполагат с информация за 
номерационните обхвати, използвани за 
услуги с добавена стойност в целия 
Съюз. За да се реши този проблем, 
ОЕРЕС следва да създаде и поддържа 
единна и обща за целия Съюз сигурна 
база данни за номерационните обхвати 
на услугите с добавена стойност. Базата 
данни е замислена като инструмент за 
прозрачност, който ще позволи на 
националните регулаторни органи 
(НРО) и операторите да имат пряк 

(53) Номерационните обхвати, 
включително използваните за услуги с 
добавена стойност, са определени в 
националните номерационни планове и 
не са хармонизирани на равнището на 
Съюза. Следователно операторите може 
да не са в състояние да разпознават 
предварително номерационните обхвати 
за услугите с добавена стойност във 
всички държави. Номерационните 
обхвати, използвани за услуги с 
добавена стойност, са предмет на 
специални ценови условия на 
национално равнище и в много случаи 
техните цени за терминиране не са 
регулирани. Независимо че 
доставчиците на роуминг осъзнават 
това, равнището на цените на едро, 
които те трябва да платят, все пак може 
да се окаже неочаквано високо. В 
условията на роуминг операторите не 
могат да се справят с този проблем, тъй 
като не разполагат с информация за 
номерационните обхвати, използвани за 
услуги с добавена стойност в целия 
Съюз. За да се реши този проблем, 
ОЕРЕС следва да създаде и поддържа 
единна и обща за целия Съюз сигурна 
база данни за номерационните обхвати 
на услугите с добавена стойност. Базата 
данни е замислена като инструмент за 
прозрачност, който ще позволи на 
националните регулаторни органи 
(НРО) и операторите да имат пряк 
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достъп до информация кои 
номерационни обхвати могат да 
генерират по-високи разходи (цени за 
терминиране) във всички държави 
членки. Това е междинна стъпка, която 
е необходима за увеличаването на 
прозрачността на равнище цени на 
дребно, тъй като може да се използва за 
информиране на роуминг клиентите за 
видовете услуги, които могат да бъдат 
предмет на по-високи такси при 
роуминг. ОЕРЕС следва да установи 
процедурите, чрез които компетентните 
органи трябва да предоставят и 
актуализират информацията, изисквана 
съгласно член 17.

достъп до информация кои 
номерационни обхвати могат да 
генерират по-високи разходи (цени за 
терминиране) във всички държави 
членки. Ако е налице надлежна 
обосновка, ОЕРЕС може да даде 
достъп до съответни данни за 
физически лица и организации, 
включително чрез приложен 
програмен интерфейс. Базата данни е 
междинна стъпка, която е необходима за 
увеличаването на прозрачността на 
равнище цени на дребно, тъй като може 
да се използва за информиране на 
роуминг клиентите за видовете услуги, 
които могат да бъдат предмет на по-
високи такси при роуминг. ОЕРЕС 
следва да установи процедурите, чрез 
които компетентните органи трябва да 
предоставят и актуализират 
информацията, изисквана съгласно 
член 17.

Or. en

Изменение 73
Размус Андрезен

Предложение за регламент
Съображение 59

Текст, предложен от Комисията Изменение

(59) Необходимо е да се наблюдава и 
редовно да се прави преглед на 
функционирането на пазарите на 
роуминг на едро и тяхната взаимовръзка 
с пазара на роуминг на дребно, като се 
вземат предвид развитието на 
конкуренцията и технологиите, както и 
потоците трафик. Комисията следва да 
представи два доклада на Европейския 
парламент и на Съвета. В своите 
двугодишни доклади Комисията следва 
да оцени, по-специално, дали РКД не 
оказва въздействие върху набора от 
тарифни планове, предлагани на пазара 

(59) Необходимо е да се наблюдава и 
редовно да се прави преглед на 
функционирането на пазарите на 
роуминг на едро и тяхната взаимовръзка 
с пазара на роуминг на дребно, като се 
вземат предвид развитието на 
конкуренцията и технологиите, както и 
потоците трафик. Комисията следва да 
представи два доклада на Европейския 
парламент и на Съвета. В своите 
двугодишни доклади Комисията следва 
да оцени, по-специално, дали РКД не 
оказва въздействие върху набора от 
тарифни планове, предлагани на пазара 
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на дребно. Това следва да включва, от 
една страна, оценка на появата на 
тарифни планове, които включват само 
национални услуги и изключват изцяло 
роуминг услугите, като по този начин се 
накърнява самата цел на РКД, и, от 
друга страна, оценка на всяко 
намаляване на наличността на тарифни 
планове с фиксирани цени, което също 
така би могло да води до загуби за 
потребителите и би накърнило целите 
на цифровия единен пазар. Докладите 
на Комисията следва по-специално да 
анализират степента, до която 
извънредните надценки на дребно за 
роуминг са били одобрени от 
националните регулаторни органи, 
способността на операторите на 
местните мрежи да поддържат 
националните ценови модели и 
способността на операторите на 
посетените мрежи да си възстановяват 
ефективно направените разходи за 
предоставяне на регулирани роуминг 
услуги на едро. Освен това в докладите 
на Комисията следва да се извършва 
оценка на начина, по който се осигурява 
достъп на едро до мрежи от различни 
технологии и поколения; степента на 
използване на търговски платформи и 
други подобни инструменти за търговия 
на едро; развитието на роуминга 
„машина – машина“; продължаващите 
проблеми при търговията на дребно, 
свързани с услугите с добавена стойност 
и прилагането на мерките относно 
спешните повиквания . За да се даде 
възможност за изготвяне на тези 
доклади, така че да се оценява как 
пазарите на роуминг се адаптират към 
правилата за РКД, следва да се съберат 
достатъчно данни относно 
функционирането на тези пазари след 
прилагането на посочените правила.

на дребно. Това следва да включва, от 
една страна, оценка на появата на 
тарифни планове, които включват само 
национални услуги и изключват изцяло 
роуминг услугите, като по този начин се 
накърнява самата цел на РКД, и, от 
друга страна, оценка на всяко 
намаляване на наличността на тарифни 
планове с фиксирани цени, което също 
така би могло да води до загуби за 
потребителите и би накърнило целите 
на цифровия единен пазар. Докладите 
на Комисията следва по-специално да 
анализират степента, до която 
извънредните надценки на дребно за 
роуминг са били одобрени от 
националните регулаторни органи, 
способността на операторите на 
местните мрежи да поддържат 
националните ценови модели и 
способността на операторите на 
посетените мрежи да си възстановяват 
ефективно направените разходи за 
предоставяне на регулирани роуминг 
услуги на едро. Освен това в докладите 
на Комисията следва да се извършва 
оценка на начина, по който се осигурява 
достъп на едро до мрежи от различни 
технологии и поколения; степента на 
използване на търговски платформи и 
други подобни инструменти за търговия 
на едро; развитието на роуминга 
„машина – машина“; продължаващите 
проблеми при търговията на дребно, 
свързани с услугите с добавена 
стойност, неосъзнатото използване на 
роуминг, горните граници и 
прилагането на мерките относно 
спешните повиквания. За да се даде 
възможност за изготвяне на тези 
доклади, така че да се оценява как 
пазарите на роуминг се адаптират към 
правилата за РКД, следва да се съберат 
достатъчно данни относно 
функционирането на тези пазари след 
прилагането на посочените правила.

Or. en
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Обосновка

Изменение, необходимо за осигуряване на законодателна съгласуваност в целия текст 
относно неосъзнатото използване на роуминг и горните граници.

Изменение 74
Размус Андрезен

Предложение за регламент
Съображение 62

Текст, предложен от Комисията Изменение

(62) С цел да се гарантира, че 
максималните цени на едро са 
изчислени въз основа на най-нови и 
актуализирани данни, на Комисията 
следва да бъде делегирано 
правомощието да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз, с които да изменя 
максималните цени на едро, които 
даден оператор на посетена мрежа 
може да налага на доставчик на 
роуминг за предоставянето на 
регулирани услуги за роуминг на 
гласови връзки, SMS съобщения или 
данни посредством тази посетена 
мрежа. С настоящия регламент 
следва да се предвидят подробни 
критерии и параметри, въз основа на 
които се определят стойностите на 
тези максимални цени на едро. От 
особена важност е по време на 
подготвителната си работа 
Комисията да проведе подходящи 
консултации, включително на 
експертно равнище, и тези 
консултации да бъдат проведени в 
съответствие с принципите, 
заложени в 
Междуинституционалното 
споразумение от 13 април 2016 г. за 
по-добро законотворчество69. По-
специално, с цел осигуряване на равно 
участие при подготовката на 

заличава се
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делегираните актове, Европейският 
парламент и Съветът получават 
всички документи едновременно с 
експертите от държавите членки, 
като техните експерти получават 
систематично достъп до 
заседанията на експертните групи на 
Комисията, занимаващи се с 
подготовката на делегираните 
актове.
__________________
69 OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

Or. en

Изменение 75
Иварс Иябс, Дита Харанзова, Влад-Мариус Ботош, Клаудия Гамон

Предложение за регламент
Съображение 63

Текст, предложен от Комисията Изменение

(63) Тъй като целите на настоящия 
регламент, а именно осигуряването 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 в сравнение 
с конкурентните национални цени, като 
същевременно се увеличи 
прозрачността и се гарантира 
устойчивостта на предлагането на 
роуминг услуги на дребно на 
национални цени и на действителен 
РКД по отношение на качеството на 
услугата и достъпа до услуги за спешна 
помощ при роуминг, не могат да бъдат 
постигнати в достатъчна степен от 
държавите членки, но 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 

(63) Тъй като целите на настоящия 
регламент, а именно осигуряването на 
общ подход, чрез който да се гарантира, 
че при пътуване в рамките на Съюза и 
при използване на неназемни мрежи с 
автоматично предаване на борда на 
въздухоплавателни средства или 
морски плавателни съдове, 
ползвателите на обществени мобилни 
съобщителни мрежи не заплащат 
прекомерно високи цени за роуминг 
услуги в рамките на Съюза в сравнение 
с конкурентните национални цени, като 
същевременно се увеличат 
прозрачността, а също така и правата 
на потребителите, и се гарантира 
устойчивостта на предлагането на 
роуминг услуги на дребно на 
национални цени и на действителен 
РКД по отношение на качеството на 
услугата и достъпа до услуги за спешна 
помощ при роуминг, не могат да бъдат 
постигнати в достатъчна степен от 
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Договора за Европейския съюз. В 
съответствие с принципа на 
пропорционалност, уреден в същия 
член, настоящият регламент не 
надхвърля необходимото за постигането 
на тези цели.

държавите членки , но 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.

Or. en

Изменение 76
Алекс Аджус Салиба, Кристел Шалдемозе, Силви Гийом, Мария-Мануел Лейтан-
Маркеш, Мария Грапини, Адриана Малдонадо Лопес, Андреас Шидер, Биляна 
Борзан

Предложение за регламент
Съображение 63

Текст, предложен от Комисията Изменение

(63) Тъй като целите на настоящия 
регламент, а именно осигуряването 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 в сравнение 
с конкурентните национални цени, като 
същевременно се увеличи 
прозрачността и се гарантира 
устойчивостта на предлагането на 
роуминг услуги на дребно на 
национални цени и на действителен 
РКД по отношение на качеството на 
услугата и достъпа до услуги за спешна 
помощ при роуминг, не могат да бъдат 
постигнати в достатъчна степен от 
държавите членки , но 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 

(63) Тъй като целите на настоящия 
регламент, а именно осигуряването на 
общ подход, чрез който да се гарантира, 
че при пътуване в рамките на Съюза 
ползвателите на обществени мобилни 
съобщителни мрежи и ползвателите 
на неназемни мрежи във 
въздухоплавателни средства и 
плавателни съдове не заплащат 
прекомерно високи цени за роуминг 
услуги в рамките на Съюза в сравнение 
с конкурентните национални цени, като 
същевременно се увеличават 
защитата на потребителите и 
прозрачността и се гарантира 
устойчивостта на предлагането на 
роуминг услуги на дребно на 
национални цени и на действителен 
РКД по отношение на качеството на 
услугата и достъпа до услуги за спешна 
помощ при роуминг, не могат да бъдат 
постигнати в достатъчна степен от 
държавите членки, но могат да бъдат 
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Договора за Европейския съюз. В 
съответствие с принципа на 
пропорционалност, уреден в същия 
член, настоящият регламент не 
надхвърля необходимото за постигането 
на тези цели.

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.

Or. en

Обосновка

Това изменение е необходимо, за да отрази другите свързани изменения.

Изменение 77
Алекс Аджус Салиба, Кристел Шалдемозе, Силви Гийом, Мария-Мануел Лейтан-
Маркеш, Адриана Малдонадо Лопес, Мария Грапини, Андреас Шидер, Биляна 
Борзан

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) „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) „посетена мрежа“ означава 
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;

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо за отразяване на други свързани изменения и 
промени в текста.
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Изменение 78
Алекс Аджус Салиба, Кристел Шалдемозе, Силви Гийом, Мария-Мануел Лейтан-
Маркеш, Адриана Малдонадо Лопес, Мария Грапини, Андреас Шидер, Биляна 
Борзан

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) „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;

е) „роуминг клиент“ означава 
клиент на доставчик на роуминг, който 
предоставя регулирани роуминг услуги 
посредством обществена мобилна 
съобщителна мрежа, разположена в 
Съюза, чийто договор или договореност 
с този доставчик на роуминг позволява 
роуминг в рамките на Съюза;

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо за отразяване на други свързани изменения и 
промени в текста.

Изменение 79
Евжен Тошеновски

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, и по-специално 
дават възможност на доставчика на 
роуминг да възпроизведе мобилните 
услуги на дребно, които предлага на 
вътрешния пазар, когато това е 
технически осъществимо.

1. Операторите на мобилни мрежи 
изпълняват всички разумни искания за 
роуминг достъп на едро, и по-специално 
дават възможност на доставчика на 
роуминг да предложи мобилни услуги 
на дребно, адекватни на предлаганите 
на вътрешния пазар, когато са налични 
и технически осъществими в обхвата 
на посетената рамка.
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Or. en

Изменение 80
Евжен Тошеновски

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. 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 на всяка налична 
мрежова технология и поколение 
мрежа .

3. 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 в съответствие с 
параграф 1.

Or. en

Изменение 81
Евжен Тошеновски

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато е технически 
осъществимо, доставчиците на 
роуминг гарантират, че регулираните 
услуги за роуминг на дребно се 
предоставят при същите условия, 
както и ако тези услуги се ползват на 
вътрешния пазар, по-специално по 
отношение на качеството на 
услугата.

заличава се

Or. en
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Изменение 82
Алекс Аджус Салиба, Кристел Шалдемозе, Силви Гийом, Мария-Мануел Лейтан-
Маркеш, Мария Грапини, Андреас Шидер, Биляна Борзан

Предложение за регламент
Член 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5a
Премахване на таксите на дребно за 

регулирани съобщителни услуги в 
рамките на ЕС

1. Доставчиците на обществени 
електронни съобщителни услуги не 
прилагат тарифи за фиксирани и 
мобилни съобщителни услуги в 
рамките на ЕС до други държави 
членки, различни от тарифите за 
услуги в същата държава членка, 
освен ако доставчикът не докаже 
съществуването на преки разходи, 
които са обективно обосновани.
2. Шест месеца след влизането в 
сила на настоящия регламент ОЕРЕС 
издава насоки за възстановяването на 
такива обективно обосновани преки 
разходи съгласно параграф 1.
3. Една година след влизането в 
сила на настоящия регламент и на 
всеки две години след това 
Комисията, след получаване на 
становището на ОЕРЕС, представя 
доклад относно прилагането на 
задълженията от параграф 1, 
включително оценка за развитието 
на тарифите за съобщителни услуги в 
рамките на ЕС.

Or. en

Обосновка

Тази разпоредба спомага за постигането на цифров единен пазар в 
телекомуникационния сектор и предоставя просто и справедливо решение на скъпите 
тарифи за международни разговори, без да се налага регулиране на цените. 
Стремежът да се премахне всякакъв вид дискриминационна практика, независимо 
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дали по отношение на достъпа до услуги или цените на трансграничните услуги, е 
много важен за създаването на истински цифров единен пазар за потребителите.

Изменение 83
Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – алинея 1 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) доставчиците на роуминг не 
могат да налагат изключително 
прилагане на надценките за роуминг 
на дребно за използваните от 
европейски гражданин роуминг услуги 
в държава членка на ЕС, дължащи се 
на удължен период на ползване на 
роуминг, независимо от 
обстоятелствата. Доставчиците на 
роуминг гарантират, че роуминг 
клиентите не са задължени да 
спазват нито една клауза относно 
периода на ползване на роуминг.

Or. fr

Изменение 84
Размус Андрезен

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Без да се засягат разпоредбите на 
дял III, част III от Директива (ЕС) 
2018/1972, доставчиците на роуминг 
гарантират, че в договор, който включва 
какъвто и да е вид регулирана роуминг 
услуга на дребно, се посочват 
характеристиките на предоставяната 
регулирана роуминг услуга на дребно, 
включително по-специално:

3. Без да се засягат разпоредбите на 
дял III, част III от Директива (ЕС) 
2018/1972, доставчиците на роуминг 
осигуряват най-високото качество на 
услугата, налично във всяка държава, 
и гарантират, че в договор, който 
включва какъвто и да е вид регулирана 
роуминг услуга на дребно, се посочват 
характеристиките на предоставяната 
регулирана роуминг услуга на дребно, 
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включително по-специално:

Or. en

Обосновка

Необходимо е изменение, за да се гарантира на роуминг клиентите пълно преживяване 
„РКД“.

Изменение 85
Евжен Тошеновски

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) качеството на услугата, което 
може основателно да се очаква при 
роуминг в Съюза.

заличава се

Or. en

Изменение 86
Марко Кампоменози, Алесандра Басо, Антонио Мария Риналди, Изабела 
Товалиери, Виржини Жорон, Жан-Лен Лакапел, Маркус Бухайт

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) качеството на услугата, което 
може основателно да се очаква при 
роуминг в Съюза.

в) ясна и разбираема информация 
за качеството на услугата, което може 
основателно да се очаква при роуминг в 
Съюза, включително по-специално 
информация за скоростта и 
потенциалните ограничения на 
предаването на данни.

Or. en
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Изменение 87
Иварс Иябс, Дита Харанзова, Влад-Мариус Ботош, Клаудия Гамон

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) качеството на услугата, което 
може основателно да се очаква при 
роуминг в Съюза.

в) ясна и разбираема информация 
относно качеството на услугата, което 
може основателно да се очаква при 
роуминг в Съюза, включително 
прогнозната скорост на изтегляне и 
качване на услугите за достъп до 
данни.

Or. en

Изменение 88
Размус Андрезен

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) качеството на услугата, което 
може основателно да се очаква при 
роуминг в Съюза.

в) ясна и разбираема информация 
за качеството на услугата, достъпно 
при роуминг в Съюза, и за 
разминаванията с качеството, 
включено в националния абонамент.

Or. en

Изменение 89
Размус Андрезен

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Доставчиците на роуминг 
гарантират, че договорът включва 
ясна информация за процедурата, 
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която трябва да се следва за подаване 
на жалби, ако качеството на 
услугата не е гарантирано.

Or. en

Обосновка

Изменение, необходимо за осигуряване на съгласуваност на законодателството в 
целия текст и за подобряване на информацията за клиентите.

Изменение 90
Алекс Аджус Салиба, Кристел Шалдемозе, Силви Гийом, Мария-Мануел Лейтан-
Маркеш, Адриана Малдонадо Лопес, Мария Грапини, Андреас Шидер, Биляна 
Борзан

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. В рамките на шест месеца след 
влизането в сила на настоящия 
регламент и с цел да допринесе за 
последователното прилагане на 
настоящата и свързаните с нея 
разпоредби, ОЕРЕС, след консултации 
със заинтересованите страни и в 
тясно сътрудничество с Комисията, 
актуализира своите насоки за роуминг 
на дребно относно прилагането на 
качеството на услугата, 
прозрачността и други съответни 
изисквания за защита на 
потребителите съгласно настоящия 
регламент.

Or. en

Обосновка

Това изменение е необходимо, за да отрази измененията, направени в съображения. То 
засилва изменение 11, предложено от докладчика.
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Изменение 91
Алекс Аджус Салиба, Кристел Шалдемозе, Силви Гийом, Мария-Мануел Лейтан-
Маркеш, Адриана Малдонадо Лопес, Мария Грапини, Биляна Борзан, Андреас 
Шидер

Предложение за регламент
Член 13 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засягат разпоредбите на 
членове 10, 11 и 12, операторът на 
посетената мрежа не налага на 
доставчика на роуминг такси за спешни 
повиквания, направени от роуминг 
клиента, или за предаването на 
информация за местоположението на 
обаждащото се лице.

Без да се засягат разпоредбите на 
членове 10, 11 и 12, операторът на 
посетената мрежа не налага на 
доставчика на роуминг такси за спешни 
повиквания, направени от роуминг 
клиента, или за предаването на 
информация за местоположението на 
обаждащото се лице. Посетеният 
мрежов оператор също така не 
начислява на доставчика на роуминг 
никаква такса, свързана с други 
неспешни възлови комуникационни 
услуги със социална стойност, 
инициирани от роуминг клиента.

Or. en

Обосновка

Освен 112 има и други номера, които имат възлова социална стойност за 
европейските граждани и достъпът до тях без допълнителни ценови пречки в роуминг 
трябва да бъде гарантиран. Такива номера включват линии за изчезнали деца и детски 
горещи линии, телефони за контакт за помощ на пътниците с увреждания за 
железопътен, въздушен, автобусен и воден транспорт, включително за градски 
транспорт, услуги за предаване с достъпност за хора с увреждания, информационни 
линии във връзка с COVID, линии за превенция на самоубийството, за подкрепа на 
жертвите на домашно насилие и други.

Изменение 92
Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Член 13 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засягат разпоредбите на Без да се засягат разпоредбите на 
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членове 10, 11 и 12, операторът на 
посетената мрежа не налага на 
доставчика на роуминг такси за спешни 
повиквания, направени от роуминг 
клиента, или за предаването на 
информация за местоположението на 
обаждащото се лице.

членове 10, 11 и 12, операторът на 
посетената мрежа не налага на 
доставчика на роуминг такси за спешни 
повиквания, направени от роуминг 
клиента, или за предаването на 
информация за местоположението на 
обаждащото се лице. Посетеният 
мрежов оператор също така не 
начислява на доставчика на роуминг 
никаква такса, свързана с други 
неспешни възлови комуникации, 
инициирани от роуминг клиента.

Or. en

Изменение 93
Размус Андрезен

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен ако клиентът не е уведомил 
доставчика на роуминг, че не се нуждае 
от тази услуга, когато клиентът влезе в 
държава членка, различна от тази на 
местния му доставчик, доставчикът на 
роуминг представя на клиента 
автоматично чрез кратко съобщение, 
безплатно и без ненужно забавяне, 
информация за потенциалния риск от 
по-високи такси поради използването на 
услуги с добавена стойност, 
включително хипервръзка към 
специална уебстраница, където е 
осигурена информация за видовете 
услуги, за които може да се начисляват 
по-високи такси, и, ако е налична – 
информация за номерационните обхвати 
на услугите с добавена стойност.

Освен ако клиентът не е уведомил 
доставчика на роуминг, че не се нуждае 
от тази услуга, когато клиентът влезе в 
държава членка, различна от тази на 
местния му доставчик, доставчикът на 
роуминг представя на клиента 
автоматично чрез кратко съобщение, 
безплатно и без ненужно забавяне, 
информация за потенциалния риск от 
по-високи такси поради използването на 
услуги с добавена стойност, 
включително хипервръзка към 
специална уебстраница, където е 
осигурена информация за видовете 
услуги, за които може да се начисляват 
по-високи такси, и, ако е налична – 
информация за номерационните обхвати 
на услугите с добавена стойност. 
Доставчиците на роуминг също 
гарантират, че използването на 
услуги с добавена стойност се 
предоставя при същите условия, 
както ако се потребяват в 
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националната мрежа.

Or. en

Изменение 94
Марко Кампоменози, Алесандра Басо, Антонио Мария Риналди, Изабела 
Товалиери, Виржини Жорон, Жан-Лен Лакапел, Маркус Бухайт

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен ако клиентът не е уведомил 
доставчика на роуминг, че не се нуждае 
от тази услуга, когато клиентът влезе в 
държава членка, различна от тази на 
местния му доставчик, доставчикът на 
роуминг представя на клиента 
автоматично чрез кратко съобщение, 
безплатно и без ненужно забавяне, 
информация за потенциалния риск от 
по-високи такси поради използването на 
услуги с добавена стойност, 
включително хипервръзка към 
специална уебстраница, където е 
осигурена информация за видовете 
услуги, за които може да се начисляват 
по-високи такси, и, ако е налична – 
информация за номерационните обхвати 
на услугите с добавена стойност.

Освен ако клиентът не е уведомил 
доставчика на роуминг, че не се нуждае 
от тази услуга, когато клиентът влезе в 
държава членка, различна от тази на 
местния му доставчик, доставчикът на 
роуминг представя на клиента 
автоматично чрез кратко съобщение, 
безплатно и без ненужно забавяне, 
информация за потенциалния риск от 
по-високи такси поради използването на 
услуги с добавена стойност, 
включително хипервръзка към 
специална уебстраница, където е 
осигурена информация за видовете 
услуги, за които може да се начисляват 
по-високи такси, и, ако е налична – 
информация за номерационните обхвати 
на услугите с добавена стойност. 
Такива комуникации са гарантирани и 
лесно достъпни по-специално за 
роуминг клиенти, живеещи с 
увреждане.

Or. en

Изменение 95
Адам Белан

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен ако клиентът не е уведомил 
доставчика на роуминг, че не се нуждае 
от тази услуга, когато клиентът влезе в 
държава членка, различна от тази на 
местния му доставчик, доставчикът на 
роуминг представя на клиента 
автоматично чрез кратко съобщение, 
безплатно и без ненужно забавяне, 
информация за потенциалния риск от 
по-високи такси поради използването на 
услуги с добавена стойност, 
включително хипервръзка към 
специална уебстраница, където е 
осигурена информация за видовете 
услуги, за които може да се начисляват 
по-високи такси, и, ако е налична – 
информация за номерационните обхвати 
на услугите с добавена стойност.

След създаването на базата данни на 
ОЕРЕС, освен ако клиентът не е 
уведомил доставчика на роуминг, че не 
се нуждае от тази услуга, когато 
клиентът влезе в държава членка, 
различна от тази на местния му 
доставчик, доставчикът на роуминг 
представя на клиента автоматично чрез 
кратко съобщение, безплатно и без 
ненужно забавяне, информация за 
потенциалния риск от по-високи такси 
поради използването на услуги с 
добавена стойност, включително 
хипервръзка към специална уебстраница 
с безплатен достъп, където е 
осигурена информация за видовете 
услуги, за които може да се начисляват 
по-високи такси, и, ако е налична – 
информация за номерационните обхвати 
на услугите с добавена стойност.

Or. en

Изменение 96
Размус Андрезен

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Първа, втора, пета и шеста алинея, с 
изключение на позоваването на 
политиката за справедливо ползване и 
надценката, прилагана в съответствие с 
член 7, се прилагат и по отношение на 
гласовите услуги и SMS услугите при 
роуминг, използвани от пътуващи извън 
Съюза роуминг клиенти и 
предоставяни от доставчик на 
роуминг.

Първа, втора, пета и шеста алинея, с 
изключение на позоваването на 
политиката за справедливо ползване и 
надценката, прилагана в съответствие с 
член 7, се прилагат и по отношение на 
гласовите услуги и SMS услугите при 
роуминг, осигурени от доставчиците 
на роуминг и използвани от пътуващи 
извън Съюза роуминг клиенти, по 
отношение на неосъзнато използване 
на роуминг извън Съюза и при 
използване на неназемни мрежи с 
автоматично предаване на морски 
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плавателни съдове и на борда на 
въздухоплавателни средства.

Or. en

Обосновка

Изменение, необходимо за осигуряване на законодателна съгласуваност в целия текст 
и за засилване на защитата на клиентите от неосъзнато свързване.

Изменение 97
Иварс Иябс, Дита Харанзова, Влад-Мариус Ботош, Клаудия Гамон

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Първа, втора, пета и шеста алинея, с 
изключение на позоваването на 
политиката за справедливо ползване и 
надценката, прилагана в съответствие с 
член 7, се прилагат и по отношение на 
гласовите услуги и SMS услугите при 
роуминг, използвани от пътуващи извън 
Съюза роуминг клиенти и предоставяни 
от доставчик на роуминг.

Първа, втора, пета и шеста алинея, с 
изключение на позоваването на 
политиката за справедливо ползване и 
надценката, прилагана в съответствие с 
член 7, се прилагат и по отношение на 
гласовите услуги и SMS услугите при 
роуминг, използвани от пътуващи извън 
Съюза роуминг клиенти и предоставяни 
от доставчик на роуминг, и при 
използване на неназемни мрежи на 
борда на въздухоплавателни средства 
или морски плавателни съдове.

Or. en

Изменение 98
Алекс Аджус Салиба, Кристел Шалдемозе, Силви Гийом, Мария-Мануел Лейтан-
Маркеш, Адриана Малдонадо Лопес, Мария Грапини, Андреас Шидер, Биляна 
Борзан

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Първа, втора, пета и шеста алинея, с 
изключение на позоваването на 

Първа, втора, пета и шеста алинея, с 
изключение на позоваването на 
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политиката за справедливо ползване и 
надценката, прилагана в съответствие с 
член 7, се прилагат и по отношение на 
гласовите услуги и SMS услугите при 
роуминг, използвани от пътуващи извън 
Съюза роуминг клиенти и предоставяни 
от доставчик на роуминг.

политиката за справедливо ползване и 
надценката, прилагана в съответствие с 
член 7, се прилагат и по отношение на 
гласовите услуги и SMS услугите при 
роуминг, използвани от пътуващи извън 
Съюза роуминг клиенти и такива, 
които използват неосъзнато роуминг 
извън Съюза, и предоставяни от 
доставчик на роуминг, или при 
използване на неназемни мрежи.

Or. en

Обосновка

Мерките за прозрачност трябва недвусмислено да се прилагат при неосъзнато 
използване на роуминг и роуминг на лодки и кораби.

Изменение 99
Размус Андрезен

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Доставчиците на роуминг 
осигуряват на своите клиенти 
информация относно начините за 
избягване на неосъзнат роуминг в 
граничните райони. 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.

5. Доставчиците на роуминг 
предоставят разумни горни граници и 
осигуряват на своите роуминг клиенти 
възможността да блокират мрежи 
извън ЕС/ЕИП, освен ако техните 
клиенти не поискат да се включат, за 
избягване на неосъзнат роуминг в 
граничните райони, включително 
използването на неназемни мрежи с 
автоматично предаване на морски 
плавателни съдове и на борда на 
въздухоплавателни средства. 
Доставчиците на роуминг предприемат 
разумни мерки, за да защитят и 
информират по ясен и разбираем 
начин своите клиенти във връзка с 
риска от допълнително заплащане за 
несъзнателен достъп до роуминг услуги, 
докато се намират в своята държава 
членка.
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Or. en

Обосновка

Изменение, необходимо за осигуряване на законодателна съгласуваност в целия текст 
и за засилване на защитата на клиентите от неосъзнато свързване.

Изменение 100
Иварс Иябс, Дита Харанзова, Влад-Мариус Ботош, Клаудия Гамон

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Доставчиците на роуминг 
осигуряват на своите клиенти 
информация относно начините за 
избягване на неосъзнат роуминг в 
граничните райони. 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.

5. Доставчиците на роуминг 
осигуряват на своите клиенти 
информация относно начините за 
избягване на неосъзнат роуминг при 
използване на неназемни мрежи с 
автоматично предаване на борда на 
въздухоплавателни средства или 
морски плавателни съдове и в 
граничните райони. 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.

Or. en

Изменение 101
Алекс Аджус Салиба, Кристел Шалдемозе, Силви Гийом, Мария-Мануел Лейтан-
Маркеш, Адриана Малдонадо Лопес, Мария Грапини, Андреас Шидер, Биляна 
Борзан

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Доставчиците на роуминг 
осигуряват на своите клиенти 
информация относно начините за 

5. Доставчиците на роуминг 
осигуряват на своите клиенти 
информация относно начините за 



PE692.867v01-00 74/95 AM\1231742BG.docx

BG

избягване на неосъзнат роуминг в 
граничните райони. 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.

избягване на неосъзнат роуминг в 
граничните райони и при използване на 
неназемни мрежи. Доставчиците на 
роуминг предприемат необходимите 
мерки, за да гарантират, че техните 
клиенти са защитени от заплащане за 
несъзнателен достъп до роуминг услуги, 
докато се намират в своята държава 
членка.

Or. en

Обосновка

Потребителските организации са получавали жалби за несъзнателен роуминг и 
роуминг при престой на лодки и кораби. Важно е доставчиците да подобрят 
настоящата ситуация спрямо потребителите. Ето защо ние изискваме по-голяма 
сигурност в текста.

Изменение 102
Размус Андрезен

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. 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.

6. Доставчиците на роуминг 
предприемат разумни мерки, за да 
защитят и информират по ясен и 
разбираем начин своите клиенти във 
връзка с риска от допълнително 
заплащане за несъзнателен достъп до 
роуминг услуги, докато се намират в 
своята държава членка. Това включва 
задължение към доставчиците на 
роуминг да блокират мрежи извън 
ЕС/ЕИП, освен ако техните клиенти 
не поискат да се включат, за 
избягване на несъзнателен роуминг в 
граничните райони, включително 
използването на неназемни мрежи с 
автоматично предаване на морски 
плавателни съдове и на борда на 
въздухоплавателни средства.

Or. en
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Обосновка

Изменение, необходимо за осигуряване на законодателна съгласуваност в целия текст 
и за засилване на защитата на клиентите от неосъзнато свързване.

Изменение 103
Алекс Аджус Салиба, Кристел Шалдемозе, Силви Гийом, Мария-Мануел Лейтан-
Маркеш, Адриана Малдонадо Лопес, Мария Грапини, Андреас Шидер, Биляна 
Борзан

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. 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.

6. Доставчиците на роуминг 
предприемат необходимите мерки, за 
да защитят ефективно своите клиенти 
от заплащане за несъзнателен достъп до 
роуминг услуги, докато се намират в 
своята държава членка. Това включва 
гарантирането, че клиентите могат 
да се включат в роуминг извън ЕС в 
граничните райони, и предоставянето 
на информация на клиентите относно 
начините за ефективно избягване на 
несъзнателен роуминг в граничните 
райони.

Or. en

Обосновка

Все още няма достатъчна защита за потребителите с неосъзнато използване на 
роуминг и операторите трябва да осигурят по-добра защита на своите клиенти.

Изменение 104
Алекс Аджус Салиба, Кристел Шалдемозе, Силви Гийом, Мария-Мануел Лейтан-
Маркеш, Адриана Малдонадо Лопес, Мария Грапини, Андреас Шидер, Биляна 
Борзан

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 7 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият член, с изключение на 
параграф 6, параграф 2, втора алинея и 
параграф 3 и при спазване на втора и 
трета алинеи 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.

Настоящият член, с изключение на 
параграф 6, параграф 2, втора алинея и 
параграф 3 и при спазване на втора и 
трета алинеи 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, и за услугите 
за роуминг на данни, използвани от 
роуминг клиенти при използване на 
неназемни мрежи.

Or. en

Обосновка

Това изменение предлага повече защита на потребителите, които изпитват шокове 
от прекалено високи сметки при роуминг с използване на неназемни мрежи.

Изменение 105
Размус Андрезен

Предложение за регламент
Член 16 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Доставчиците на роуминг гарантират, че 
техните роуминг клиенти са адекватно 
информирани за начините за достъп до 
услугите за спешна помощ в посетената 
държава членка.

Доставчиците на роуминг гарантират, че 
техните роуминг клиенти са адекватно 
информирани за начините за достъп до 
услугите за спешна помощ в посетената 
държава членка. Това включва 
еквивалентен достъп и избор за 
крайни потребители с увреждания в 
съответствие с Директива (ЕС) 
2018/1972.

Or. en

Обосновка

Изменение, необходимо за осигуряване на съгласуваност на законодателството в 
целия текст и за даване на възможност на хората с увреждания да ползват 
действителен РКД на равна основа с другите.
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Изменение 106
Размус Андрезен

Предложение за регламент
Член 16 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

С автоматично съобщение от 
доставчика роуминг клиентът се 
информира, че има безплатен достъп до 
услугите за спешна помощ чрез 
повикване до единния европейския 
номер за спешни повиквания „112“, и 
чрез алтернативни средства за достъп до 
услуги за спешна помощ чрез спешни 
повиквания, одобрени в посетената 
държава членка. Информацията се 
доставя на мобилното устройство на 
роуминг клиента чрез SMS съобщение 
всеки път, когато той влезе в държава 
членка, различна от тази на местния му 
доставчик. Тя се предоставя безплатно в 
момента, в който роуминг клиентът 
стартира роуминг услуга, чрез 
подходящи средства, които да улесняват 
получаването и разбирането ѝ.

С автоматично съобщение от 
доставчика роуминг клиентът се 
информира, че има безплатен достъп до 
услугите за спешна помощ чрез 
повикване до единния европейския 
номер за спешни повиквания „112“, и 
чрез алтернативни средства за достъп до 
услуги за спешна помощ чрез спешни 
повиквания, одобрени в посетената 
държава членка. Информацията се 
доставя на мобилното устройство на 
роуминг клиента чрез SMS съобщение и 
чрез всички подходящи средства, 
установени в Директива (ЕС) 
2018/1972, за да се гарантира, че 
крайните потребители с увреждания 
имат достъп до услуги за спешна 
помощ на еквивалентна основа с 
останалите, всеки път, когато той 
влезе в държава членка, различна от 
тази на местния му доставчик. Тя се 
предоставя безплатно в момента, в 
който роуминг клиентът стартира 
роуминг услуга, чрез подходящи 
средства, които да улесняват 
получаването и разбирането ѝ.

Or. en

Обосновка

Изменение, необходимо за осигуряване на съгласуваност на законодателството в 
целия текст и за даване на възможност на хората с увреждания да ползват 
действителен РКД на равна основа с другите.

Изменение 107
Иварс Иябс, Дита Харанзова
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Предложение за регламент
Член 16 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

С автоматично съобщение от 
доставчика роуминг клиентът се 
информира, че има безплатен достъп до 
услугите за спешна помощ чрез 
повикване до единния европейския 
номер за спешни повиквания „112“, и 
чрез алтернативни средства за достъп до 
услуги за спешна помощ чрез спешни 
повиквания, одобрени в посетената 
държава членка. Информацията се 
доставя на мобилното устройство на 
роуминг клиента чрез SMS съобщение 
всеки път, когато той влезе в държава 
членка, различна от тази на местния му 
доставчик. Тя се предоставя безплатно в 
момента, в който роуминг клиентът 
стартира роуминг услуга, чрез 
подходящи средства, които да улесняват 
получаването и разбирането ѝ.

С автоматично съобщение от 
доставчика роуминг клиентът се 
информира, че има безплатен достъп до 
услугите за спешна помощ чрез 
повикване до единния европейския 
номер за спешни повиквания „112“, и 
чрез алтернативни средства за достъп до 
услуги за спешна помощ чрез спешни 
повиквания, одобрени в посетената 
държава членка, и всички 
алтернативни системи за 
обществено предупреждение, 
установени в член 110 от Директива 
(ЕС) 2018/19721a. Информацията се 
доставя на мобилното устройство на 
роуминг клиента чрез SMS съобщение 
всеки път, когато той влезе в държава 
членка, различна от тази на местния му 
доставчик. Тя се предоставя безплатно в 
момента, в който роуминг клиентът 
стартира роуминг услуга, чрез 
подходящи средства, които да улесняват 
получаването и разбирането ѝ.

__________________
1а Директива (EС) 2018/1972 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 11 декември 2018 г. за 
установяване на Европейски кодекс за 
електронни съобщения (преработена)

Or. en

Изменение 108
Размус Андрезен

Предложение за регламент
Член 17 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ОЕРЕС създава и поддържа единна база 
данни на Съюза с номерационните 
обхвати на услугите с добавена 
стойност във всяка държава членка, 
която е достъпна за националните 
регулаторни органи и операторите. Тази 
база данни трябва да бъде създадена до 
31 декември 2023 г. За целта НРО или 
други компетентни органи по 
електронен път предоставят 
необходимата информация и 
съответните актуализации на ОЕРЕС 
без ненужно забавяне.

ОЕРЕС създава и поддържа единна база 
данни на Съюза с номерационните 
обхвати на услугите с добавена 
стойност във всяка държава членка, 
която е достъпна за националните 
регулаторни органи и операторите, и 
създава необходимите условия за 
доставчиците на роуминг, за да 
гарантират, че използването на 
услуги с добавена стойност се 
предоставя на същите цени, както 
ако се потребяват в националната 
мрежа. ОЕРЕС осигурява адекватни 
средства за достъп до услуги за 
спешна помощ на клиентите, по-
специално на хората с увреждания, в 
съответствие с Директива (ЕС) 
2018/1972. Тази база данни трябва да 
бъде създадена до 31 декември 2023 г. 
За целта НРО или други компетентни 
органи по електронен път предоставят 
необходимата информация и 
съответните актуализации на ОЕРЕС 
без ненужно забавяне.

Or. en

Обосновка

Изменение, необходимо за осигуряване на съгласуваност на законодателството в 
целия текст и за даване на възможност на хората с увреждания да ползват 
действителен РКД на равна основа с другите.

Изменение 109
Адам Белан

Предложение за регламент
Член 17 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

ОЕРЕС създава и поддържа единна база 
данни на Съюза с номерационните 
обхвати на услугите с добавена 

ОЕРЕС създава и поддържа единна база 
данни на Съюза с номерационните 
обхвати на услугите с добавена 
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стойност във всяка държава членка, 
която е достъпна за националните 
регулаторни органи и операторите. Тази 
база данни трябва да бъде създадена до 
31 декември 2023 г. За целта НРО или 
други компетентни органи по 
електронен път предоставят 
необходимата информация и 
съответните актуализации на ОЕРЕС 
без ненужно забавяне.

стойност във всяка държава членка, 
която е достъпна за националните 
регулаторни органи и операторите. Тази 
база данни трябва да бъде създадена 
най-късно до 30 юни 2022 г. За целта 
НРО или други компетентни органи по 
електронен път предоставят 
необходимата информация и 
съответните актуализации на ОЕРЕС 
без ненужно забавяне.

Or. en

Изменение 110
Алекс Аджус Салиба, Кристел Шалдемозе, Силви Гийом, Мария-Мануел Лейтан-
Маркеш, Адриана Малдонадо Лопес, Мария Грапини, Андреас Шидер, Биляна 
Борзан

Предложение за регламент
Член 17 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 17a
Прилагане на такси на дребно за 

услуги с добавена стойност
1. Роуминг клиентите, които са в 
роуминг в Съюза, по принцип плащат 
същата сума като местните 
клиенти за услуги с добавена 
стойност и други неспешни възлови 
комуникационни услуги със социална 
стойност и се гарантира, че 
клиентите продължават да плащат 
същата цена като у дома, когато 
прибягват до тези услуги от родната 
им държава, когато пътуват в 
рамките на Съюза, ако е технически 
осъществимо.
2. Без да се засяга параграф 1, 
клиентите се информират в своя 
договор и се уведомяват и 
предупреждават предварително, 
своевременно, по удобен за 
потребителя начин и безплатно, 
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когато свързването с номера на услуги 
с добавена стойност в роуминг може 
да доведе до допълнителни такси. Те 
също така ще бъдат информирани по 
подобен начин за всички приложими 
горни граници, от които 
потребителите могат да се 
откажат, в съответствие с 
насоките на ОЕРЕС, посочени в 
параграф 3.
3. В рамките на шест месеца след 
влизането в сила на настоящия 
регламент и с цел да допринесе за 
последователното прилагане на 
настоящата и свързаните с нея 
разпоредби, ОЕРЕС, след консултации 
със заинтересованите страни и в 
тясно сътрудничество с Комисията, 
актуализира своите насоки за роуминг 
относно най-доброто прилагане на 
разпоредбите, свързани с услуги с 
добавена стойност, в интерес на 
потребителите и вътрешния пазар.

Or. en

Обосновка

Ако ЕС иска да изгради реален единен пазар и напълно да премахне разходите за 
роуминг, той трябва да приеме правилото, че потребителите, които са в роуминг в 
рамките на ЕС/ЕИП, ще плащат същата сума за услуги с добавена стойност като 
местните жители, и да гарантира, че потребителите продължават да плащат 
същата цена като у дома, когато се прибягва до услуги с добавена стойност от 
тяхната държава, при пътуване в рамките на ЕС/ЕИП, ако е технически 
осъществимо. Ако се начисляват такси, потребителите трябва да бъдат 
информирани предварително по непретенциозен начин. Важно е горните граници да се 
прилагат и за услуги с добавена стойност, за да се избегнат шоковете от прекалено 
високи сметки за потребителите при роуминг.

Изменение 111
Алекс Аджус Салиба, Кристел Шалдемозе, Силви Гийом, Мария-Мануел Лейтан-
Маркеш, Адриана Малдонадо Лопес, Мария Грапини, Андреас Шидер, Биляна 
Борзан, Брандо Бенифеи

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Националните регулаторни 
органи гарантират, че цялата 
информация за роуминг, посочена в 
членове 9, 14, 15, 16, 17 и 18, която се 
предоставя на клиентите, е достъпна 
за хора с увреждания в съответствие 
с изискванията на Директива (ЕС) 
2019/882 (Европейски акт за 
достъпността), информацията не 
надвишава ниво на сложност B1 
(средно) от Общата европейска 
референтна рамка за езиците на 
Съвета на Европа и се предоставя в 
лесен за четене формат.

Or. en

Обосновка

Важно е всички клиенти, включително клиентите с увреждания, да бъдат 
достатъчно информирани за техните права и задължения като потребители на 
роуминг мобилни услуги, така че цялата информация трябва да бъде лесна за 
разбиране и достъпна за всички.

Изменение 112
Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Националните регулаторни 
органи и, когато това е уместно, ОЕРЕС 
предоставят публично актуална 
информация за прилагането на 
настоящия регламент, и по-специално 
на членове 5, 6, 7, 9, 10, 11 и 12, по 
начин, който позволява на 
заинтересованите лица да получат лесен 
достъп до нея.

2. Националните регулаторни 
органи и, когато това е уместно, ОЕРЕС 
предоставят публично актуална 
информация за прилагането на 
настоящия регламент, и по-специално 
на членове 5, 6, 7, 9, 10, 11 и 12, 13 и 18 
(нов), по начин, който позволява на 
заинтересованите лица да получат лесен 
достъп до нея, включително и за хора с 
увреждания.

Or. en
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Изменение 113
Алекс Аджус Салиба, Кристел Шалдемозе, Силви Гийом, Мария-Мануел Лейтан-
Маркеш, Адриана Малдонадо Лопес, Мария Грапини, Андреас Шидер, Биляна 
Борзан, Брандо Бенифеи

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Националните регулаторни 
органи и, когато това е уместно, ОЕРЕС 
предоставят публично актуална 
информация за прилагането на 
настоящия регламент, и по-специално 
на членове 5, 6, 7, 9, 10, 11 и 12, по 
начин, който позволява на 
заинтересованите лица да получат 
лесен достъп до нея.

2. Националните регулаторни 
органи и, когато това е уместно, ОЕРЕС 
предоставят публично актуална 
информация за прилагането на 
настоящия регламент, и по-специално 
на членове 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 и 18 
(1а), по начин, достъпен за 
заинтересованите лица, включително и 
за хората с увреждания.

Or. en

Обосновка

Важно е националните регулаторни органи също да следят последиците от роуминга 
върху равния достъп до електронни съобщения от хора с увреждания и тази 
информация да се събира систематично и да е достъпна по лесен начин, така че 
организациите на хората с увреждания да могат да участват в мониторинга като 
носители на права.

Изменение 114
Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Член 18 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 18a
Достъпност на информацията, 

предоставяна на потребителите
Доставчиците на роуминг 
гарантират, че цялата информация, 
посочена в членове 9, 14, 15, 16, 17 и 18, 
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която се предоставя на клиентите, е 
достъпна за хора с увреждания в 
съответствие с изискванията на 
Директива (ЕС) 2019/882 (Европейски 
акт за достъпността), 
информацията не надвишава ниво на 
сложност B1 (средно) от Общата 
европейска референтна рамка за 
езиците на Съвета на Европа и се 
предоставя в лесен за четене формат.

Or. en

Изменение 115
Размус Андрезен

Предложение за регламент
Член 18 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 18a
Достъпност на информацията, 

предоставяна на потребителите
Доставчиците на роуминг 
гарантират, че цялата информация, 
предоставяна на клиентите, и по-
специално информацията, 
съдържаща се в членове 9, 14, 15, 16, 
17 и 18, е достъпна за хора с 
увреждания в съответствие с 
Директива (ЕС) 2019/882. 
Информацията се предоставя в лесен 
за четене формат и без да надвишава 
ниво на сложност B1 (средно) от 
Общата европейска референтна 
рамка за езиците на Съвета на 
Европа.

Or. en

Обосновка

Изменение, необходимо за осигуряване на съгласуваност на законодателството в 
целия текст и за даване на възможност на хората с увреждания да ползват 
действителен РКД на равна основа с другите.
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Изменение 116
Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

След консултации с ОЕРЕС, Комисията 
представя на Европейския парламент и 
на Съвета два доклада. Ако е 
необходимо, след представянето на 
всеки доклад Комисията приема 
делегиран акт съгласно член 22 за 
изменение на максималните цени на 
едро за регулирани роуминг услуги, 
определени в настоящия регламент. 
Първият такъв доклад следва да бъде 
представен до 30 юни 2025 г., а вторият 
– до 30 юни 2029 г.

След консултации с ОЕРЕС, Комисията 
представя на Европейския парламент и 
на Съвета два доклада. Ако е 
необходимо, след представянето на 
всеки доклад Комисията приема 
делегиран акт съгласно член 22 за 
изменение на максималните цени на 
едро за регулирани роуминг услуги, 
определени в настоящия регламент. 
Първият такъв доклад следва да бъде 
представен до 30 юни 2025 г., а вторият 
– до 30 юни 2029 г. Докладите 
включват, наред с другото, оценка на 
ефективността на настоящия 
регламент за осигуряване на равен 
достъп до електронни комуникации за 
хора с увреждания при пътуване в 
рамките на ЕС/ЕИП.

Or. en

Изменение 117
Размус Андрезен

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

След консултации с ОЕРЕС, Комисията 
представя на Европейския парламент и 
на Съвета два доклада. Ако е 
необходимо, след представянето на 
всеки доклад Комисията приема 
делегиран акт съгласно член 22 за 
изменение на максималните цени на 
едро за регулирани роуминг услуги, 

След консултации с ОЕРЕС, Комисията 
представя на Европейския парламент и 
на Съвета два доклада. Ако е 
необходимо, след представянето на 
всеки доклад Комисията представя 
законодателно предложение за 
изменение на настоящия регламент, 
включително предложение за 
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определени в настоящия регламент. 
Първият такъв доклад следва да бъде 
представен до 30 юни 2025 г., а вторият 
– до 30 юни 2029 г.

намаляване на максималните цени на 
едро за регулирани роуминг услуги, 
определени в настоящия регламент. 
Първият такъв доклад следва да бъде 
представен до 30 юни 2025 г., а вторият 
– до 30 юни 2029 г.

Or. en

Изменение 118
Адам Белан

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 – алинея 2 – буква aа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aа) внедряването на новите 
технологии и мерки, свеждащи до 
минимум риска от неосъзнато 
използване на роуминг, от 
операторите и до каква степен тези 
технологии са допринесли за 
ограничаване на проблемите за 
потребителите, живеещи в гранични 
райони;

Or. en

Изменение 119
Адам Белан

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 – алинея 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) развитието на роуминга 
„машина – машина“;

в) развитието на роуминга 
„машина – машина“ и роуминга с 
интернет на предметите, 
включително за потребителски 
устройства;

Or. en
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Изменение 120
Размус Андрезен

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 – алинея 2 – буква иа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

иа) въздействието на 
задължението за осигуряване на най-
високо качество на услугата, 
достъпно при пътуване;

Or. en

Обосновка

Изменение, необходимо за осигуряване на законодателна съгласуваност в целия текст.

Изменение 121
Алекс Аджус Салиба, Кристел Шалдемозе, Силви Гийом, Мария-Мануел Лейтан-
Маркеш, Адриана Малдонадо Лопес, Мария Грапини, Андреас Шидер, Биляна 
Борзан

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 – алинея 2 – буква й

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) доколко роуминг клиентите и 
операторите се сблъскват с проблеми 
във връзка с услугите с добавена 
стойност;

й) доколко роуминг клиентите и 
операторите се сблъскват с проблеми 
във връзка с услугите с добавена 
стойност и как тези проблеми могат 
да бъдат разрешени по най-добрия 
начин, за да се защитят 
потребителите и да се осигури 
вътрешен единен пазар;

Or. en

Обосновка

Това изменение е необходимо, за да се гарантира, че регламентът ще бъде ефективен 
в бъдеще и може да разгледа всеки въпрос относно услугите с добавена стойност, 
който настоящият регламент не обхваща.
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Изменение 122
Адам Белан

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 – алинея 2 – буква й

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) доколко роуминг клиентите и 
операторите се сблъскват с проблеми 
във връзка с услугите с добавена 
стойност;

й) доколко роуминг клиентите и 
операторите се сблъскват с проблеми 
във връзка с услугите с добавена 
стойност и доколко базата данни на 
ОЕРЕС е разгледала тези проблеми;

Or. en

Изменение 123
Размус Андрезен

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 – алинея 2 – буква й

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) доколко роуминг клиентите и 
операторите се сблъскват с проблеми 
във връзка с услугите с добавена 
стойност;

й) доколко роуминг клиентите и 
операторите се сблъскват с проблеми 
във връзка с услугите с добавена 
стойност, с неосъзнато използване на 
роуминг и как тези проблеми могат да 
бъдат разрешени;

Or. en

Обосновка

Изменение, необходимо за осигуряване на законодателна съгласуваност в целия текст.

Изменение 124
Алекс Аджус Салиба, Кристел Шалдемозе, Силви Гийом, Мария-Мануел Лейтан-
Маркеш, Адриана Малдонадо Лопес, Мария Грапини, Андреас Шидер, Биляна 
Борзан, Брандо Бенифеи
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Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 – алинея 2 – буква к а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ка) ефективност на настоящия 
регламент за осигуряване на равен 
достъп до електронни съобщения за 
хора с увреждания при пътуване в 
рамките на ЕС/ЕИП.

Or. en

Обосновка

Европейският кодекс за електронни съобщения определя задължения за доставчиците 
да осигурят равен достъп до електронни съобщения, включително спешните 
повиквания, за хората с увреждания. Важно е да се наблюдават и оценяват 
последиците от разходите за роуминг върху потребителите с увреждания, за да се 
гарантира, че те не са поставени в по-неблагоприятно положение от останалите 
потребители на роуминг услуги и че настоящият регламент е в съответствие с 
целите, определени от Кодекса.

Изменение 125
Размус Андрезен

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 – алинея 2 – буква ка (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ка) ефективност на настоящия 
регламент за осигуряване на равен 
достъп до електронни съобщения за 
хора с увреждания.

Or. en

Обосновка

Изменение, необходимо за осигуряване на законодателна съгласуваност в целия текст.

Изменение 126
Евжен Тошеновски
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Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С цел оценка на развитието на 
конкуренцията на пазарите на роуминг 
услугите в рамките на Съюза, ОЕРЕС 
редовно събира данни от националните 
регулаторни органи за изменението на 
цените на едро и дребно на регулирани 
роуминг услуги за гласови повиквания, 
SMS и пренос на данни, включително 
цени на едро, прилагани съответно за 
балансиран и небалансиран трафик за 
роуминг, за използването на платформи 
за търговия и сходни инструменти, за 
развитието на роуминга „машина –
 машина“ и за степента, до която 
споразуменията за роуминг на едро 
обхващат качеството на услугата и 
предоставят достъп до различни 
мрежови технологии и поколения 
мрежи. ОЕРЕС също така събира 
редовно данни от националните 
регулаторни органи за прилагането от 
страна на операторите на политиката за 
справедливо ползване, за промените в 
тарифите, предназначени само за 
вътрешния пазар, прилагането на 
механизмите за устойчивост и жалбите 
във връзка с роуминга. При 
консултации по параграф 1 ОЕРЕС 
събира и предоставя допълнителна 
информация за прозрачността, 
прилагането на мерки за спешни 
съобщения и услугите с добавена 
стойност .

С цел оценка на развитието на 
конкуренцията на пазарите на роуминг 
услугите в рамките на Съюза, ОЕРЕС 
редовно събира данни от националните 
регулаторни органи за изменението на 
цените на едро и дребно на регулирани 
роуминг услуги за гласови повиквания, 
SMS и пренос на данни, включително 
цени на едро, прилагани съответно за 
балансиран и небалансиран трафик за 
роуминг, за използването на платформи 
за търговия и сходни инструменти, за 
развитието на роуминга „машина –
 машина“. ОЕРЕС също така събира 
редовно данни от националните 
регулаторни органи за прилагането от 
страна на операторите на политиката за 
справедливо ползване, за промените в 
тарифите, предназначени само за 
вътрешния пазар, прилагането на 
механизмите за устойчивост и жалбите 
във връзка с роуминга, включително 
оплаквания от качеството на 
услугата. При консултации по параграф 
1 ОЕРЕС събира и предоставя 
допълнителна информация за 
прозрачността, прилагането на мерки за 
спешни съобщения и услугите с 
добавена стойност.

Or. en

Изменение 127
Алекс Аджус Салиба, Кристел Шалдемозе, Силви Гийом, Мария-Мануел Лейтан-
Маркеш, Адриана Малдонадо Лопес, Мария Грапини, Андреас Шидер, Биляна 
Борзан
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Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С цел оценка на развитието на 
конкуренцията на пазарите на роуминг 
услугите в рамките на Съюза, ОЕРЕС 
редовно събира данни от националните 
регулаторни органи за изменението на 
цените на едро и дребно на регулирани 
роуминг услуги за гласови повиквания, 
SMS и пренос на данни, включително 
цени на едро, прилагани съответно за 
балансиран и небалансиран трафик за 
роуминг, за използването на платформи 
за търговия и сходни инструменти, за 
развитието на роуминга „машина –
 машина“ и за степента, до която 
споразуменията за роуминг на едро 
обхващат качеството на услугата и 
предоставят достъп до различни 
мрежови технологии и поколения 
мрежи. ОЕРЕС също така събира 
редовно данни от националните 
регулаторни органи за прилагането от 
страна на операторите на политиката за 
справедливо ползване, за промените в 
тарифите, предназначени само за 
вътрешния пазар, прилагането на 
механизмите за устойчивост и жалбите 
във връзка с роуминга. При 
консултации по параграф 1 ОЕРЕС 
събира и предоставя допълнителна 
информация за прозрачността, 
прилагането на мерки за спешни 
съобщения и услугите с добавена 
стойност .

С цел оценка на развитието на 
конкуренцията на пазарите на роуминг 
услугите в рамките на Съюза, ОЕРЕС 
редовно събира данни от националните 
регулаторни органи за изменението на 
цените на едро и дребно на регулирани 
роуминг услуги за гласови повиквания, 
SMS и пренос на данни, включително 
цени на едро, прилагани съответно за 
балансиран и небалансиран трафик за 
роуминг, за използването на платформи 
за търговия и сходни инструменти, за 
развитието на роуминга „машина –
 машина“ и за степента, до която 
споразуменията за роуминг на едро 
обхващат качеството на услугата и 
предоставят достъп до различни 
мрежови технологии и поколения 
мрежи. ОЕРЕС също така събира 
редовно данни от националните 
регулаторни органи за прилагането от 
страна на операторите на политиката за 
справедливо ползване, за промените в 
тарифите, предназначени само за 
вътрешния пазар, прилагането на 
механизмите за устойчивост и жалбите 
във връзка с роуминга. При 
консултации по параграф 1 ОЕРЕС 
събира и предоставя допълнителна 
информация за всички съответни 
точки, включително, но не само 
прозрачността, прилагането на мерки за 
спешни съобщения и услугите с 
добавена стойност.

Or. en

Обосновка

Следва да се извърши консултация с ОЕРЕС и той да предостави независими 
експертни съвети относно цялата съответна информация, развитието на пазара и 
разпоредбите в настоящия регламент.
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Изменение 128
Адам Белан

Предложение за регламент
Член 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 22 заличава се
Преразглеждане на максималните 

цени на едро
Като отчита в максимална степен 
становището на ОЕРЕС, Комисията 
приема делегирани актове съгласно 
член 23 за изменение на 
максималните цени на едро, които 
операторът на посетена мрежа 
може да определя на доставчика на 
роуминг за предоставянето на 
регулирани роуминг услуги за гласови 
повиквания, SMS и пренос на данни 
чрез посетената мрежа съгласно 
членове 10, 11 и 12.
За целта Комисията:
a) спазва принципите, 
критериите и параметрите, 
определени в приложение I;
б) взема предвид актуалните 
средни цени на едро в целия Съюз и 
необходимостта да се остави 
съответното икономическо 
пространство за развитие на пазара;
в) взема предвид пазарната 
информация, предоставена от 
ОЕРЕС, националните регулаторни 
органи, или пряко от предприятията, 
осигуряващи електронни 
съобщителни мрежи и услуги.

Or. en

Изменение 129
Адам Белан
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Предложение за регламент
Член 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 23 заличава се
Упражняване на делегирането

1. Правомощието да приема 
делегирани актове се предоставя на 
Комисията при спазване на 
предвидените в настоящия член 
условия.
2. Правомощието да приема 
делегирани актове, посочено в членове 
21 и 22, се предоставя на Комисията 
за неопределен срок, считано от 1 
януари 2025 г.
3. Делегирането на правомощия, 
посочено в членове 21 и 22, 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. 
Прекратяването поражда действие в 
деня след публикуването на 
решението в Официален вестник на 
Европейския съюз или на по-късна, 
посочена в решението дата. То не 
засяга действителността на 
делегираните актове, които вече са в 
сила.
4. Преди приемането на делегиран 
акт Комисията се консултира с 
експерти, определени от всяка 
държава членка в съответствие с 
принципите, залегнали в 
Междуинституционалното 
споразумение от 13 април 2016 г. за 
по-добро законотворчество.
5. Веднага след като приеме 
делегиран акт, Комисията 
нотифицира акта едновременно на 
Европейския парламент и на Съвета.
6. Делегиран акт, приет съгласно 
членове 21 и 22, влиза в сила 
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единствено ако нито Европейският 
парламент, нито Съветът не са 
представили възражения в срок от 
два месеца след нотифицирането на 
същия акт на Европейския парламент 
и Съвета или ако преди изтичането 
на този срок и Европейският 
парламент, и Съветът са уведомили 
Комисията, че няма да представят 
възражения. Този срок се удължава с 
един месец по инициатива на 
Европейския парламент или на 
Съвета.

Or. en

Изменение 130
Алекс Аджус Салиба, Кристел Шалдемозе, Силви Гийом, Мария-Мануел Лейтан-
Маркеш, Адриана Малдонадо Лопес, Мария Грапини, Андреас Шидер, Биляна 
Борзан

Предложение за регламент
Член 26 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Влизане в сила и срок на действие Влизане в сила

Or. en

Обосновка

Правилата за роуминг трябва да се прилагат без срок на действие. Затова трябва да 
бъдат променени както член 26, така и съображение 4. За да бъде пропорционална, 
процедурата за преглед (член 21) трябва да гарантира, че регламентът може да бъде 
предмет на изменения при прегледа му на всеки две години. Тази промяна не 
противоречи на практиката на Съда на Европейския съюз, по-специално дело C-58/08, 
точка 69, и е в съответствие с изискването да бъде „ограничена във времето“ поради 
периодичните прегледи, водещи до възможни предложения за изменения.

Изменение 131
Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн, Иван Щефанец

Предложение за регламент
Член 26 – алинея 1 a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент се прилага 
от датата на влизането му в сила. 
Независимо от това членове 14 и 16 се 
прилагат, считано от 1 април 2023 г.

Or. en

Обосновка

Тъй като част от информацията относно услугите с добавена стойност и 
алтернативните начини за достъп до спешна помощ ще бъде достъпна за 
доставчиците на роуминг услуги едва след влизането в сила на настоящия регламент, 
е необходимо прилагането на членове 14 и 16 да бъде отложено.

Изменение 132
Алекс Аджус Салиба, Кристел Шалдемозе, Силви Гийом, Мария-Мануел Лейтан-
Маркеш, Адриана Малдонадо Лопес, Мария Грапини, Андреас Шидер, Биляна 
Борзан

Предложение за регламент
Член 26 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Неговият срок на действие изтича на 
30 юни 2032 г.

заличава се

Or. en

Обосновка

Правилата за роуминг трябва да се прилагат без срок на действие. Затова трябва да 
бъдат променени както член 26, така и съображение 4. За да бъде пропорционална, 
процедурата за преглед (член 21) трябва да гарантира, че регламентът може да бъде 
предмет на изменения при прегледа му на всеки две години. Тази промяна не 
противоречи на практиката на Съда на Европейския съюз, по-специално дело C-58/08, 
точка 69, и е в съответствие с изискването да бъде „ограничена във времето“ поради 
периодичните прегледи, водещи до възможни предложения за изменения.


