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КРАТКА ОБОСНОВКА

Премахването на надценките за роуминг беше голям успех за европейските граждани. 
Откакто влезе в сила, почти 170 милиона граждани са се възползвали от цените без 
надценки за роуминг и са имали възможност да останат свързани по време на пътуване 
в рамките на Съюза. 

Поради това докладчикът приветства предложението на Комисията за преработване на 
Регламента относно роуминга, което има за цел да удължи срока на действие на 
настоящите правила до 2032 г. и да въведе по-високо равнище на защита на 
потребителите по отношение на прозрачността и качеството на услугите. От само себе 
си се разбира, че за да бъде устойчиво и да не води до увеличаване на националните цени 
за клиентите, премахването на надценките за роуминг на дребно трябва да бъде 
съпроводено от допълнително намаляване на цените на едро с цел насърчаване на 
конкуренцията в рамките на вътрешния пазар.

В проекта на становище докладчикът се съсредоточава върху следните точки:

1. Качество на услугата

Докладчикът подкрепя разпоредбите, които имат за цел да гарантират, че и по отношение 
на качеството на услугата клиентите ще се възползват от истински „роуминг като у 
дома“. Освен ако това не е технически осъществимо, роуминг услугите следва да се 
предоставят на клиентите при същите условия, както ако тези услуги се потребяват на 
национално равнище. Поради това докладчикът счита, че в договорите на клиентите 
следва да бъде включена ясна и разбираема информация относно различните елементи 
на качеството на услугата по време на роуминга. Освен това Органът на европейските 
регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) следва да бъде 
упълномощен да изготви насоки за улесняване на прилагането на тези разпоредби, 
включително за способността на потребителите да прилагат ефективно съответните 
договорни разпоредби.

2. Задължения за прозрачност

От изключително значение е потребителите да бъдат адекватно информирани относно 
използването на различни услуги по време на роуминга. Докладчикът подкрепя общата 
насока на предложените от Комисията промени, като същевременно предлага 
допълнителни мерки, насочени към укрепване на защитата на потребителите. 

На първо място, предлага се горните граници да се включват по подразбиране в офертите 
на доставчиците на роуминг, тъй като предложените разпоредби не осигуряват адекватна 
защита на клиентите.

Второ, ОЕРЕС следва да бъде упълномощен, наред с изготвянето на база данни за броя 
на услугите с добавена стойност, да създаде друга база данни със средства за достъп до 
услугите за спешна помощ. Благодарение на това доставчиците на роуминг ще имат 
достъп до пълния и редовно актуализиран списък на одобрените спешни повиквания във 
всички държави членки.
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Трето, конкретна информация относно услугите с добавена стойност и средствата за 
достъп до услуги за спешна помощ, одобрени в посетена държава членка, следва да се 
съобщава на клиентите чрез връзка в съобщението за посрещане, която клиентите 
получават при влизане в държава членка и иницииране на роуминг услуга.

Четвърто, за да се гарантира защитата на клиентите по време на пътуване, например със 
самолет и морски плавателни съдове, и за да бъдат защитени от неочаквани високи 
сметки от неволно свързване с мрежи с автоматично предаване, които не са разположени 
на земята, докладчикът предлага да се разширят задълженията за прозрачност, така че да 
обхванат и тези ситуации.

3. Преглед

Докладчикът е на мнение, че приложното поле на настоящия регламент следва да бъде 
отворено за бъдещи преразглеждания, когато това е необходимо. Поради това 
докладчикът се противопоставя на въвеждането на делегиран акт като основа за 
преразглеждане на ключови елементи от настоящия регламент. Преразглеждането на 
ключови елементи следва да се извършва чрез обикновената законодателна процедура, 
какъвто беше случаят с предишните версии на регламента. Освен това докладчикът 
счита, че редовното докладване на всеки две години ще даде възможност за наблюдение 
на ситуацията на пазара на роуминг и ще подготви евентуални преразглеждания на 
съществуващите правила. Докладчикът също така счита, че част от задължението за 
докладване на всеки две години следва да бъдат допълнителни елементи, като например 
тези, свързани с ефективността на нововъведените задължения по отношение на 
качеството на услугата, дали клиентите могат да се възползват от истински „роуминг 
като у дома“ и дали в бъдеще ще бъдат необходими политики за справедливо ползване.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по промишленост, изследвания и енергетика да вземе предвид следните изменения:

Изменение 1

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 

(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 
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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.

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.

Or. en

Изменение 2

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 
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 

(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 
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дребно, които да отговарят на техните 
тарифни планове.

тарифни планове.

Or. en

Изменение 3

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. 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 също така да предоставя 
информация за други съответни 
фактори, които могат да повлияят 
допълнително на качеството на 
услугата, като например покритие или 
разлики, дължащи се на външни 
фактори като топографията. Тези 
спецификации и информация следва 
да бъдат предоставени в 
съответствие с насоките на ОЕРЕС 
относно роуминга на дребно.

Or. en

Изменение 4

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 гарантира високо ниво 
на защита на роуминг клиентите, 
тази информация следва да включва 
всички допълнителни такси, когато е 
целесъобразно, за използването на 
мрежи, които не са разположени на 
земята и които са с автоматично 
предаване на борда на 
въздухоплавателни средства или 
морски плавателни съдове. 
Доставчиците на роуминг следва да 
предоставят възможност на роуминг 
клиентите 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, които могат да 
бъдат предмет на повишени разходи, 
както и средствата за достъп до 
услуги за спешна помощ в посетена 
държава членка, без заплащане. 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 и услуги за пренос 
на данни в посетената държава членка.

Or. en

Обосновка

Това изменение е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста, 
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както и за да бъдат адекватно информирани потребителите.

Изменение 5

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 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 и за използване на 
мрежи с автоматично предаване, 
които не са разположени на земята.

Or. en

Обосновка

Това изменение е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста, 
както и за да бъдат адекватно информирани потребителите.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 45

Текст, предложен от Комисията Изменение

(45) Клиентите, живеещи в 
граничните райони, не следва да 

(45) Клиентите, живеещи в 
граничните райони, не следва да 
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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.

получават ненужно високи сметки 
поради неосъзнато използване на 
роуминг, включително за 
използването на мрежи, които не са 
разположени на земята и които са с 
автоматично предаване на борда на 
въздухоплавателни средства или 
морски плавателни съдове. 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.

Or. en

Обосновка

Това изменение е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста, 
както и за да бъдат защитени потребителите в още по-голяма степен по отношение 
на мрежи, които не са разположени на земята, докато потребителите са на борда на 
самолет или морски плавателни съдове.

Изменение 7

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 

(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 
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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 
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.

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 
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 не прилагат 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. en

Обосновка

Това изменение е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста.

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 59

Текст, предложен от Комисията Изменение

(59) Необходимо е да се наблюдава и (59) Необходимо е да се наблюдава и 
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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 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 

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 представя на всеки две години 
доклади на Европейския парламент и на 
Съвета. Първият от тези доклади 
следва да бъде представен до 30 юни 
2025 г. В своите двугодишни доклади 
Комисията следва да оцени, по-
специално, дали РКД не оказва 
въздействие върху набора от тарифни 
планове, предлагани на пазара 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 
двугодишните доклади 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 –
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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.

 машина“; продължаващите проблеми 
при търговията на дребно, свързани с 
услугите с добавена стойност и 
прилагането на мерките относно 
спешните повиквания; ефективността 
на задълженията за качество на 
услугите, въведени с настоящия 
регламент, и до каква степен 
клиентите са надлежно 
информирани в своите договори за 
тези задължения и могат да се 
възползват действително от РКД. 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

Обосновка

Това изменение се предлага, за да се гарантира възстановяването на двугодишните 
доклади с цел наблюдение на ситуацията на пазара на роуминг, както и 
възможността за внасяне на законодателно предложение за преразглеждане на целия 
регламент, когато това е обосновано. Освен това добавените нови елементи са 
необходими за целите на преработения регламент, за да се осигури на клиентите, 
използващи услугата роуминг, действителен РКД.

Изменение 9

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 

заличава се
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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 
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 10

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 

в) ясна и разбираема информация 
за качеството на услугата при роуминг в 
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роуминг в Съюза. Съюза, включително прогнозната 
максимална скорост и рекламираната 
скорост на изтегляне и качване на 
услугите за достъп до данни, по 
държави и по оператори, в 
съответствие с насоките на ОЕРЕС, 
посочени в параграф 5а.

Or. en

Изменение 11

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. До ... [6 месеца след 
приемането на настоящия 
регламент] и с цел да допринесе за 
последователното прилагане на 
настоящия член, ОЕРЕС, след 
консултация със заинтересованите 
страни и в тясно сътрудничество с 
Комисията, актуализира своите 
насоки за роуминг на дребно, 
включително по отношение на 
прилагането и информацията 
относно качеството на услугата, 
посочена в параграф 3, буква в), 
параграфи 4 и 5 от настоящия член, 
прилагането на съответните 
договорни разпоредби от клиентите и 
мерките за прозрачност, посочени в 
членове 14, 15 и 16.

Or. en

Обосновка

Това изменение е необходимо, за да се гарантира вътрешната логика и съгласуваност 
на текста, и е неразривно свързано с изменение 10.

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 2
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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.

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 в 
посетената от клиента държава 
членка, включително хипервръзка към 
специална уебстраница, където е 
осигурена информация за видовете 
услуги, за които може да се начисляват 
по-високи такси, и, когато е налична – 
информация за номерационните обхвати 
на услугите с добавена стойност и 
евентуалните приложими такси.

Or. en

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 6

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, както и за 
използването на мрежи, които не са 
разположени на земята и които са с 
автоматично предаване.

Or. en
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Обосновка

Това изменение е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста, 
както и за да бъдат адекватно информирани потребителите. Изменението е 
неразривно свързано с изменения 5, 15 и 20.

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В допълнение към 
информацията, предвидена в параграф 
1, клиентите имат правото да поискат и 
да получат, безплатно и независимо от 
местонахождението им в рамките на 
Съюза, по-подробна персонализирана 
ценова информация за цените за 
роуминг, които се прилагат в посетената 
мрежа за гласови повиквания и SMS 
съобщения, както и информация 
относно мерките за прозрачност, 
приложими съгласно настоящия 
регламент, чрез мобилно гласово 
повикване или чрез SMS съобщение. 
Това искане се отправя на безплатен 
номер, определен за целта от доставчика 
на роуминг. Задълженията, предвидени 
в параграф 1, не се отнасят за 
устройства, които не поддържат SMS 
функционалност.

2. В допълнение към 
информацията, предвидена в параграф 
1, клиентите имат правото да поискат и 
да получат, безплатно и независимо от 
местонахождението им в рамките на 
Съюза, по-подробна персонализирана 
ценова информация за цените за 
роуминг, които се прилагат в посетената 
мрежа за гласови повиквания и 
текстови съобщения, както и 
информация относно мерките за 
прозрачност, приложими съгласно 
настоящия регламент, чрез мобилно 
гласово повикване или чрез текстово 
съобщение. Това искане се отправя на 
безплатен номер, определен за целта от 
доставчика на роуминг. Задълженията, 
предвидени в параграф 1, не се отнасят 
за устройства, които не поддържат SMS 
функционалност.

Or. en

Обосновка

Това изменение е необходимо, за да се гарантира вътрешната логика и съгласуваност 
на текста, както и за включване на други начини за комуникация освен SMS.

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 5
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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 в 
граничните райони и при използването 
на мрежи, които не са разположени 
на земята и които са с автоматично 
предаване. 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

Обосновка

Това изменение е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста, 
както и за да бъдат адекватно информирани потребителите. Изменението е 
неразривно свързано с изменения 5, 13 и 20.

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 –алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Информацията се предоставя на 
мобилното устройство на роуминг 
клиента, например чрез SMS 
съобщение, съобщение по 
електронната поща или в работен 
прозорец на неговото мобилно 
устройство всеки път, когато роуминг 
клиентът влезе в държава членка, 
различна от държавата членка на 
неговия местен доставчик, и за първи 
път започне да ползва услуга за роуминг 
на данни в тази конкретна държава 
членка. Информацията се осигурява 
безплатно и по подходящ начин, който 
улеснява нейното получаване и лесно 
разбиране, в момента, в който роуминг 

Информацията се изпраща директно на 
мобилното устройство на роуминг 
клиента, например чрез текстово 
съобщение или в работен прозорец на 
неговото мобилно устройство всеки път, 
когато роуминг клиентът влезе в 
държава членка, различна от държавата 
членка на неговия местен доставчик, и 
за първи път започне да ползва услуга за 
роуминг на данни в тази конкретна 
държава членка. Информацията се 
осигурява безплатно и по подходящ 
начин, който улеснява нейното 
получаване и лесно разбиране, в 
момента, в който роуминг клиентът 
започне да ползва регулирана услуга за 
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клиентът започне да ползва регулирана 
услуга за роуминг на данни.

роуминг на данни.

Or. en

Обосновка

Това изменение е необходимо, за да се гарантира вътрешната логика и съгласуваност 
на текста, както и за включване на други начини за комуникация освен SMS.

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Всеки доставчик на роуминг 
предоставя на всички свои роуминг 
клиенти възможността да избират 
изрично и безплатно услуга, чрез която 
се предоставя своевременно 
информация относно достигнатото 
потребление, изразено като обем или в 
паричната единица, в която роуминг 
клиентът получава сметките си за 
регулираните услуги за роуминг на 
данни, като тази информация гарантира, 
че без изрично съгласие на клиента 
натрупаните разходи за регулирани 
услуги за роуминг на данни за 
определен период на използване, с 
изключение на MMS съобщенията, 
таксувани на бройка, не превишава 
определена парична граница.

4. Всеки доставчик на роуминг 
предоставя на всички свои роуминг 
клиенти безплатно достъп до услуга, 
чрез която се предоставя своевременно 
информация относно достигнатото 
потребление, изразено като обем или в 
паричната единица, в която роуминг 
клиентът получава сметките си за 
регулираните услуги за роуминг на 
данни, като тази информация гарантира, 
че без изрично съгласие на клиента 
натрупаните разходи за регулирани 
услуги за роуминг на данни за 
определен период на използване, с 
изключение на MMS съобщенията, 
таксувани на бройка, не превишава 
определена парична граница. 
Клиентите могат да уведомят 
доставчика на роуминг, че не се 
нуждаят от достъп до такава услуга.

Or. en

Обосновка

Това изменение е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста, 
както и за да бъдат защитени роуминг клиентите от прекалено високи сметки.
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Изменение 18

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 4 –алинея 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всеки доставчик на роуминг осигурява 
и изпращането на подходящо 
съобщение до мобилното устройство на 
роуминг клиента, например чрез SMS 
съобщение, съобщение по 
електронната поща или в работен 
прозорец на неговия компютър, когато 
услугите за роуминг на данни достигнат 
80% от договорената парична граница 
или граница по отношение на обема. 
Всеки клиент има правото да поиска от 
своя доставчик на роуминг да 
преустанови изпращането на такива 
съобщения, както и правото по всяко 
време и безплатно да поиска от своя 
доставчик тази услуга да му бъде 
предоставена отново.

Всеки доставчик на роуминг осигурява 
и изпращането директно на подходящо 
съобщение до мобилното устройство на 
роуминг клиента, например чрез 
текстово съобщение или в работен 
прозорец на неговия компютър, когато 
услугите за роуминг на данни достигнат 
80% от договорената парична граница 
или граница по отношение на обема. 
Всеки клиент има правото да поиска от 
своя доставчик на роуминг да 
преустанови изпращането на такива 
съобщения, както и правото по всяко 
време и безплатно да поиска от своя 
доставчик тази услуга да му бъде 
предоставена отново.

Or. en

Обосновка

Това изменение е необходимо, за да се гарантира вътрешната логика и съгласуваност 
на текста, както и за включване на други начини за комуникация освен SMS.

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 4 –алинея 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всеки път, когато роуминг клиент 
поиска да ползва или да се откаже от 
услугата „парична горна граница или 
горна граница по отношение на обема“, 
промяната се извършва безплатно в срок 
от един работен ден от получаване на 
искането и не е обвързана с условия или 
ограничения, свързани с други елементи 
от абонамента.

Всеки път, когато роуминг клиент 
поиска да се откаже от или да ползва 
услугата „парична горна граница или 
горна граница по отношение на обема“, 
промяната се извършва безплатно в срок 
от един работен ден от получаване на 
искането и не е обвързана с условия или 
ограничения, свързани с други елементи 
от абонамента.
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Or. en

Обосновка

Това изменение е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста. 
Това изменение е неразривно свързано с изменение 17.

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 7 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. 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.

7. 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, както и за 
използването на мрежи, които не са 
разположени на земята и които са с 
автоматично предаване.

Or. en

Обосновка

Това изменение е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста, 
както и за да бъдат адекватно информирани потребителите. Изменението е 
неразривно свързано с изменения 5, 13 и 15.

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 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 

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 
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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.

чрез включване на хипервръзка към 
специална безплатна уебстраница, 
където е осигурена информация 
относно алтернативни средства за 
достъп до услуги за спешна помощ чрез 
спешни повиквания, одобрени в 
посетената държава членка. 
Информацията се изпраща директно на 
мобилното устройство на роуминг 
клиента чрез текстово съобщение 
всеки път, когато той влезе в държава 
членка, различна от тази на местния му 
доставчик. Тя се предоставя безплатно 
чрез подходящи средства, които да 
улесняват получаването и разбирането 
ѝ.

Or. en

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 17 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

База данни за номера на услуги с 
добавена стойност

База данни за номера на услуги с 
добавена стойност и средства за 
достъп до услугите за спешна помощ

Or. en

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1

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 

ОЕРЕС създава и поддържа единна база 
данни на Съюза с номерационните 
обхвати на услугите с добавена 
стойност във всяка държава членка и 
средствата за достъп до услугите за 
спешна помощ чрез спешни 
повиквания, одобрени във всяка 
държава членка. Базата данни е 
достъпна за националните регулаторни 
органи и операторите от 31 декември 
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необходимата информация и 
съответните актуализации на ОЕРЕС 
без ненужно забавяне.

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 24

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. 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.

1. След консултации с ОЕРЕС, 
Комисията представя на Европейския 
парламент и на Съвета двугодишни 
доклади, придружени, ако е уместно, 
от законодателно предложение за 
изменение на настоящия регламент, 
включително предложение за 
преразглеждане на максималните цени 
на едро за регулирани роуминг услуги, 
определени в настоящия регламент. 
Първият от тези доклади следва да 
бъде представен до 30 юни 2025 г.

Or. en

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 – алинея 1 – буква и

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) въздействието от прилагането на 
политиките за справедливо ползване от 
операторите в съответствие с член 8, 
включително идентифициране на 
каквито и да било несъответствия при 
прилагането и изпълнението на такива 
политики за справедливо ползване;

и) въздействието от прилагането на 
политиките за справедливо ползване от 
операторите в съответствие с член 8, 
включително идентифициране на 
каквито и да било несъответствия при 
прилагането и изпълнението на такива 
политики за справедливо ползване, 
както и доколко тези политики са 
необходими в бъдеще;

Or. en
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Обосновка

Това изменение е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста.

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 – алинея 1 – буква и а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

иа) ефективността на 
задълженията за качество на 
услугите, въведени с настоящия 
регламент, и до каква степен 
клиентите са надлежно 
информирани и могат да се 
възползват действително от РКД.

Or. en

Обосновка

Това изменение е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста. 
Освен това изменението е неразривно свързано с изменения 3 и 10.

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 – алинея 1 – 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 могат да бъдат 
разрешени тези проблеми;

Or. en

Обосновка

Това изменение е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста.


