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РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 544/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 18 юни 2009 година

за изменение на Регламент (ЕО) №  717/2007 относно роуминга в обществени мобилни телефонни 
мрежи в рамките на Общността и на Директива 2002/21/ЕО относно общата регулаторна рамка за 

електронните съобщителни мрежи и услуги

(Текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общ
ност, и по-специално член 95 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и 
социален комитет

(1)  Становище от 15 януари 2009 г. (все още непубликувано в Официален
вестник).

,

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с процедурата, предвидена в член  251 от 
Договора

(2)  Становище на Европейския парламент от 22  април 2009  г. (все още
непубликувано в Официален вестник) и Решение на Съвета от 8  юни
2009 г.

,

като имат предвид, че:

(1) Регламент (ЕО) № 717/2007

(3)  ОВ L 171, 29.6.2007 г., стр. 32.

 наложи, по изключение и 
временно, ограничения за цените на едро и дребно, които 
могат да бъдат налагани от мобилните оператори при пре
доставяне на международни роуминг услуги за гласови 
повиквания, генерирани и терминирани на територията на 
Общността. Този регламент определи и правила за увели
чаване на прозрачността на цените и за подобряване на пре
доставянето на информация на ползвателите за цените на 
роуминг услугите в Общността.

(2) Комисията направи преглед в съответствие с член 11 от Рег
ламент (ЕО) № 717/2007, който изисква да бъде преценено 
дали са постигнати целите на този регламент, да бъде ана
лизирано развитието на цените на едро и дребно при пре
доставяне на клиентите, използващи услугата роуминг, на 
гласови услуги и услуги по пренос на данни, включително 
SMS и MMS, и ако е уместно, да бъдат включени препо
ръки относно необходимостта от регулиране на тези услуги. 
В своя доклад до Европейския парламент и Съвета, съдър
жащ се в Съобщение от 23  септември 2008  г. за резулта
тите от прегледа на функционирането на Регламент (ЕО) 
№  717/2007 на Европейския парламент и на Съвета от
27 юни 2007 г. относно роуминга в обществени мобилни 
телефонни мрежи в рамките на Общността и за изменение 
на Директива 2002/21/ЕО, Комисията направи извода, че 
е уместно удължаването на срока на действие на Регламент 
(ЕО) № 717/2007 след 30 юни 2010 г.

(3) Освен това Комисията установи, че приложното поле на 
Регламент (ЕО) № 717/2007 следва да бъде разширено и да 
включи предоставянето в рамките на Общността на роум
инг услуги за SMS и за пренос на данни. Специалните 
характеристики на международните пазари на роуминг, 
които дадоха основания за приемането на Регламент (ЕО) 
№ 717/2007 и за налагането на задължения на мобилните 
оператори във връзка с предоставянето на гласови повиква
ния при роуминг в Общността, съществуват също така и 
при предоставянето на територията на Общността на роум
инг услуги за SMS и за пренос на данни. Подобно на гла
совите услуги при роуминг, роуминг услугите за SMS и за 
пренос на данни не се купуват отделно на национално рав
нище, а представляват част от по-голям търговски пакет, 
купуван от клиентите от техния местен доставчик, като така 
се ограничават действащите конкурентни сили. Също така 
поради трансграничното естество на разглежданите услуги 
националните регулаторни органи, отговорни за опазването 
и подкрепата на интересите на обичайно пребиваващите на 
тяхна територия клиенти на мобилни оператори, не могат 
да контролират поведението на операторите на посещаван
ите мрежи, намиращи се в други държави-членки.

(4) Структурните проблеми, свързани с роуминг услугите, 
следва да бъдат решавани по-лесно в условията на същин
ски единен пазар за услуги в областта на мобилните съоб
щения, какъвто понастоящем не е напълно изграден, но 
който следва да бъде крайната цел за всяка регулаторна 
рамка.

(5) По тази причина националните регулаторни органи, дей
стващи в рамките на Групата на европейските регулатори за 
електронни съобщителни мрежи и услуги (ГЕР), създадена 
с Решение 2002/627/ЕО на Комисията

(4)  ОВ L 200, 30.7.2002 г., стр. 38.

 в своя отговор на 
обществените консултации във връзка с преразглеждането 
на Регламент (ЕО) №  717/2007 още веднъж призоваха 
Комисията да действа на общностно равнище както относно 
удължаването на срока на действието на регламента, така и 
относно регулирането на роуминг услугите за SMS и за пре
нос на данни.

(6) Данните за развитието на цените за гласовите роуминг 
услуги на територията на Общността за периода след вли
зането в сила на Регламент (ЕО) № 717/2007, включително 
по-конкретно данните, събрани от националните регула
торни органи и докладвани на тримесечна база чрез ГЕР, не 
съдържат достатъчно факти, които да водят до заключени
ето, че конкуренцията при цените на едро и на дребно 
вероятно ще бъде устойчива от юни 2010 г. при липсата на 
регулаторни мерки. Подобни данни показват, че равнищата 
на цените на дребно и на едро са съсредоточени или близки 
до горните граници, определени от Регламент (ЕО) 
№  717/2007, като конкуренцията под тези равнища е 
ограничена.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:171:0032:0032:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:200:0038:0038:BG:PDF
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(7) Следователно изтичането през юни 2010  г. на срока на 
регулаторните предпазни механизми, прилагани към гласо
вите роуминг услуги на територията на Общността на рав
нище цени на едро и цени на дребно по силата на Регламент 
(ЕО) № 717/2007, би създало сериозен риск от завръщане 
на цените на едро и на дребно за роуминга в Общността 
към равнища, които не отразяват по разумен начин напра
вените разходи във връзка с предоставянето на услугата 
поради липса на конкурентен натиск на пазара на гласов 
роуминг и поради стремежа на мобилните оператори да 
увеличат максимално приходите си от предоставянето на 
роуминг услуги, като по този начин изпълнението на целите 
на Регламент (ЕО) №  717/2007 би било застрашено. Сле
дователно срокът на действие на Регламент (ЕО) 
№  717/2007 следва да бъде удължен с две години след
30 юни 2010 г., за да се осигури доброто функциониране 
на вътрешния пазар, като на потребителите се гарантира, че 
ще продължат да се ползват от увереността, че няма да 
бъдат таксувани по завишени цени в сравнение с конкурент
ните национални цени при изходящи и входящи регули
рани повиквания при роуминг, като същевременно се 
предоставя достатъчно време за развитие на конкуренцията.

(8) Задълженията, предвидени в настоящия регламент, не 
следва да нарушават условията на конкуренция между опе
раторите на мобилни мрежи в Общността и не следва да 
въвеждат каквито и да е конкурентни предимства, 
по-специално въз основа на размера, вида на роуминг тра
фика или местния пазар на доставчика на роуминг услуги.

(9) Равнищата на максималните средни цени на едро за регу
лираните повиквания при роуминг, определени от Регла
мент (ЕО) №  717/2007, следва да продължат да се 
понижават в удължения период на действие на регламента, 
отразявайки намаляващите разходи, включително намален
ията на регулираните цени за терминиране в мобилна 
мрежа в държавите-членки, за да се осигури доброто функ
циониране на вътрешния пазар, като в същото време про
дължава да се изпълнява двойната цел да се премахнат 
прекомерно високите цени и едновременно с това на опе
раторите да се осигури свобода за конкуренция и иновации.

(10) За да се стимулира и засили устойчивата конкуренция в 
областта на различните роуминг услуги, националните 
регулаторни органи следва да следят за наличието на дис
криминация спрямо големи и малки доставчици, особено 
във връзка с изчисляването на цените на едро.

(11) Датата през 2009  г., предвидена за понижаване на грани
ците на максималните цени за регулираните повиквания 
при роуминг за цените на едро и на дребно. следва да бъде 
изтеглена от 30 август на 1 юли, за да бъде осигурена съв
местимост със задълженията, произтичащи от настоящия 
регламент във връзка с ценообразуването при регулираните 
SMS съобщения. По този начин потребителите както на 
гласови, така и на SMS роуминг услуги биха могли да се 
възползват от новите тарифи в период, в който търсенето на 
подобен вид услуги е най-голямо.

(12) Когато пределните цени не са посочени в евро, приложи
мите граници на цените за първоначалните граници и пре
разгледаните стойности на тези граници, следва да се 

определят в съответните валути чрез прилагане на референ
тните обменни курсове, както са публикувани в Официа
лен вестник на Европейския съюз на датите, посочени в 
настоящия регламент. Когато няма издание на посочената 
дата, приложимите референтни обменни курсове следва да 
са тези, които са публикувани в първото издание на Офи
циален вестник на Европейския съюз непосредствено след 
тази дата, в което се съдържат подобни референтни обменни 
курсове.

(13) Тъй като спазването на горната граница за цената на едро, 
определена от Регламент (ЕО) №  717/2007, се определя в 
зависимост от средната цена на едро между всеки два опе
ратора за период от 12 месеца, е уместно да се уточни, че 
периодът може да бъде и по-кратък, например когато датата 
на планираното понижение на равнището на максималната 
средна цена на едро е преди края на периода от 12 месеца.

(14) Практиката на някои оператори на мобилни мрежи да так
суват повикванията при роуминг по цени на едро на базата 
на минимални периоди за таксуване до 60 секунди вместо 
на база секунда, каквато е обичайната практика за други 
таксувания за взаимно свързване по цени на едро, предиз
виква нарушаване на условията за конкуренция между тези 
оператори и прилагащите различни методи на таксуване, а 
също така накърнява последователното прилагане на огра
ниченията за цените на едро, въведени от Регламент (ЕО) 
№  717/2007. Освен това тази практика представлява 
допълнително таксуване, което, повишавайки стойността на 
едро, има неблагоприятни последици за цените на дребно 
на гласовите роуминг услуги. Следователно е необходимо 
от мобилните оператори да се изиска таксуването на регу
лираните повиквания при роуминг по цени на едро да бъде 
при времева единица секунда.

(15) Максималните равнища на Евротарифата, както за изход
ящи, така и за входящи повиквания, следователно следва да 
продължат да намаляват всяка година през удължения 
период на действие на Регламент (ЕО) №  717/2007 по 
начин, който съответства на намаляването, изисквано по 
време на първоначалния период на прилагане на този рег
ламент, за да се отрази продължаващото понижение на вът
решните цени на мобилните услуги, както и 
продължаващият понижение на основните разходи за пре
доставяне на регулирани повиквания при роуминг. По този 
начин посоченият регламент ще продължи да дава 
резултати.

(16) Увеличените маржове между максималните цени на едро и 
на дребно, произтичащи от настоящия регламент, следва да 
позволят увеличаване на полето за ценова конкуренция 
между операторите на равнище цени на дребно, като по 
този начин се увеличава вероятността за създаване на истин
ски конкурентен пазар.

(17) Някои оператори се сблъскват с по-високи разходи на едро, 
отколкото други, поради географски или други обстоятел
ства, като например трудна топография, слабо населени 
райони и голям приток на туристи за кратък период от 
време.
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(18) Според ГЕР практиката на мобилните оператори да изпол
зват периоди на отчитане, по-големи от една секунда, при 
таксуване на роуминг услуги на дребно увеличава с 24 % 
обичайната сметка за изходящи повиквания по Евротарифа 
и с 19 % за входящи повиквания. Освен това регулаторите 
заявиха, че тези увеличения са форма на скрито таксуване, 
тъй като не са достатъчно прозрачни за повечето потреби
тели. По тази причина ГЕР препоръча да бъдат взети спешни 
мерки спрямо различните практики на таксуване на рав
нище цени на дребно по Евротарифата.

(19) Въпреки че с въвеждането на Евротарифата в Общността, 
Регламент (ЕО) №  717/2007 установи общ подход, чрез 
който да се гарантира, че клиентите, използващи услугата 
роуминг, не са таксувани по прекалено високи цени за регу
лираните повиквания при роуминг, различните практики за 
периодите на таксуване, използвани от мобилните опера
тори, сериозно подкопават последователното прилагане на 
регламента. Това също така означава, че въпреки че роум
инг услугите на територията на Общността са от общ
ностно, трансгранично естество, съществуват различни 
подходи при таксуването на регулирани повиквания при 
роуминг, които нарушават условията на конкуренция на 
единния пазар.

(20) Следователно следва да бъде въведен нов пакет от правила 
относно периодите за таксуване по Евротарифата на рав
нище цени на дребно, за да се укрепи допълнително един
ният пазар и за да се подсигури общо равнище на защита 
на потребителите на роуминг услуги от Общността на тери
торията на цялата Общност.

(21) От доставчиците на дребно на регулирани повиквания при 
роуминг следователно следва да бъде изискано да таксуват 
своите клиенти при период на отчитане една секунда за 
всички повиквания по Евротарифа, с изключение един
ствено на възможността за прилагане на период на мини
мално първоначално таксуване от не повече от 30 секунди 
за изходящи повиквания. Това ще позволи на операторите 
да покриват всички оправдани разходи за установяване на 
връзка и ще им даде възможност за гъвкавост в конкурен
цията с предлагане на по-къси периоди за минимално так
суване. В същото време обаче никакъв период на 
минимално първоначално таксуване не е оправдан при 
входящите повиквания по Евротарифа, тъй като стойността 
на направените разходи за предоставяне по цени на едро се 
определя при период на отчитане една секунда, а каквито 
и да било други специфични разходи за първоначално уста
новяване на връзката вече са покрити от таксите за термин
иране в мобилни мрежи.

(22) Клиентите не следва да плащат при получаването на съоб
щения по гласовата поща в посетената мрежа, тъй като те 
не могат да контролират времетраенето на тези съобщения. 
Това не следва да засяга други приложими такси за съоб
щения по гласовата поща, например за прослушване на 
такива съобщения.

(23) Що се отнася до роуминг услугите за SMS-и, пазарните 
данни, събрани от ГЕР и Комисията за периода след влиза
нето в сила на Регламент (ЕО) № 717/2007, показват, че на 
територията на Общността все още съществува положе
нието, при което таксите на едро за тези услуги остават като 

цяло стабилни и липсва ясна връзка с направените разходи. 
Подобно на случая с гласовите роуминг услуги, изглежда 
липсва достатъчно конкурентен натиск върху операторите 
за понижаване на цените на едро. Цените на дребно за 
роуминг услугите за SMS-и са останали като цяло стабилни, 
с големи маржове и с цени значително над тези за анало
гични местни SMS услуги, без да има ясна обосновка за 
това.

(24) Подобно на случая с гласовите роуминг повиквания, има 
значителен риск, ако бъдат въведени задължения само във 
връзка с цените на едро, това да не доведе автоматично до 
по-ниски равнища на цените за потребителите на дребно. 
От друга страна предприемането на действия за понижав
ане на равнището на цените на дребно, без да се държи 
сметка за равнището на разходите на едро, свързани с пре
доставянето на тези услуги, може да затрудни положението 
на някои оператори, по-специално по-малките оператори, 
като увеличи риска от ценова преса.

(25) Освен това, поради особената структура на роуминговия 
пазар и неговото трансгранично естество, регулаторната 
рамка от 2002  г. не предоставя на националните регула
торни органи подходящи инструменти за ефективно 
справяне с проблемите с конкуренцията, които са в осно
вата на високите равнища на цените на едро и на дребно за 
регулираните роуминг услуги за SMS-и. По този начин не 
се осигурява доброто функциониране на вътрешния пазар и 
това следва да бъде коригирано.

(26) ГЕР също заяви в своя отговор на обществените консулта
ции, проведени от Комисията във връзка с прегледа на 
функционирането на Регламент (ЕО) №  717/2007, че е 
необходимо регулиране на роуминга на SMS-и, както при 
цените на едро, така и при цените на дребно, за да може 
цените да съответстват в по-голяма степен на разходите и на 
цените на вътрешните пазари. Според ГЕР би било целесъ
образно да се въведат разпоредби, които са аналогични на 
прилаганите за гласовия роуминг. По-конкретно ГЕР пре
поръча въвеждането на горна граница за средните цени на 
едро, налагани от един оператор на който и да било друг 
оператор за роуминга на SMS-и, както и изменение на 
задължението за използване на Евротарифата, за да бъде 
включено предлагане на роуминг за SMS по цена, която не 
надхвърля определена максимална горна граница.

(27) Следователно следва да бъдат наложени регулаторни задъл
жения по отношение на регулираните услуги за SMS-и при 
роуминг на едро, за да се установи по-разумна връзка между 
таксите на едро и направените разходи за предоставяне на 
услугата, а на равнище цени на дребно да се защитят инте
ресите на клиентите, използващи услугата роуминг.

(28) Тези регулаторни задължения следва да породят действие 
възможно най-скоро, като същевременно на засегнатите 
оператори се предостави разумен срок за привеждане на 
техните цени и предлагани услуги в съответствие с тези 
задължения.
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(29) Най-ефективният и пропорционален подход за регулиране 
на равнището на цените за регулирани SMS съобщения при 
роуминг на едро е определянето на общностно равнище на 
максимална средна такса за изпращане на SMS от посетена 
мрежа. Средната цена на едро следва да се прилага между 
всеки два мобилни оператора в Общността за определен 
период.

(30) Ограничението за цената на едро за регулирани SMS-и при 
роуминг следва да включва всички разходи, направени от 
доставчика на услугата на едро, включително, наред с дру
гото за генерирането, транзита и непокритите разходи за 
терминиране на SMS съобщения при роуминг в посетената 
мрежа. На доставчиците на едро на регулирани роумингови 
SMS услуги следователно следва да бъде забранено да нала
гат отделна такса за терминирането на SMS съобщения при 
роуминг в тяхната мрежа, за да се гарантира последовател
ното прилагане на правилата, установени от настоящия 
регламент.

(31) Най-ефективният и пропорционален подход за регулиране 
на ценовото равнище на дребно за SMS съобщения при 
роуминг на територията на цялата Общност е въвеждането 
на изискването мобилните оператори да предлагат на 
своите клиенти, използващи услугата роуминг, Евро-SMS 
тарифа, която не надхвърля определен ценови предел. Евро-
SMS тарифата следва да бъде установена на равнище, което 
гарантира достатъчен марж за операторите, като същевре
менно отразява по-оправдано съответните разходи на 
дребно.

(32) Настоящият регулаторен подход следва да гарантира, че 
цените на дребно за регулирани SMS съобщения при роум
инг представляват по-точно отражение на разходите за пре
доставяне на услугата в сравнение с досегашното 
положение. Максималната Евро-SMS тарифа, която може 
да се предлага на клиенти, използващи услугата роуминг, 
следователно трябва да отразява един разумен марж над 
разходите за предоставяне на регулирани SMS услуги при 
роуминг, като в същото време на операторите се дава сво
бода да се конкурират чрез диференциация на техните 
оферти и приспособяване на ценовите им структури към 
пазарните условия и предпочитанията на потребителите. 
Този регулаторен подход следва да не се прилага към SMS 
услугите с добавена стойност.

(33) От клиентите, използващи услугата роуминг, не следва да се 
изисква да плащат каквито и да било допълнителни такси 
за получаване на регулирано SMS съобщение или съобще
ние по гласовата поща при роуминг в посетена мрежа, тъй 
като подобни разходи за терминиране вече са компенси
рани от таксата на дребно, наложена за изпращане на SMS 
съобщение или съобщение по гласовата поща при роуминг.

(34) Евро-SMS тарифата следва автоматично да се прилага за 
всеки нов или вече съществуващ клиент, използващ услу
гата роуминг, който не е избрал изрично или не избира 
изрично специална SMS тарифа при роуминг или пакет 
роуминг услуги, включващ регулирани роуминг SMS 
услуги.

(35) За да се гарантира свързаност от край до край и оперативна 
съвместимост на регулираните услуги за SMS при роуминг 
за клиентите, използващи услугата роуминг, националните 
регулаторни органи следва да се намесят своевременно, 
когато оператор на наземна мобилна мрежа, установен в 
една държава-членка, подава жалба до своя национален 
регулаторен орган, че неговите абонати не могат да изпра
щат или получават регулирани SMS съобщения при роум
инг към или от абонати на наземна мобилна мрежа, която 
се намира в друга държава-членка, поради това, че двамата 
засегнати оператори не са успели да сключат споразумение. 
Такава намеса следва да бъде в съответствие с разпоредбите 
на член 5 от Директива 2002/19/ЕО на Европейския пар
ламент и на Съвета от 7  март 2002  г. относно достъпа до 
електронни съобщителни мрежи и тяхната инфраструктура 
и взаимосвързаността между тях (Директива за достъпа)

(1)  ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 7.

и също така да бъде основана на координация и в съответ
ствие с разпоредбите на член  8, параграф  1 от Регламент 
(ЕО) № 717/2007 и член 21 от Директива 2002/21/ЕО

(2)  ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 33.

.

(36) SMS съобщението представлява кратко текстово съобщение 
(Short Message Service) и се различава ясно от други съоб
щения като MMS съобщенията или електронната поща. За 
да се гарантира, че регламентът продължава да бъде ефек
тивен и че неговите цели напълно се постигат, следва да 
бъдат забранени всички промени в техническите параметри 
на SMS съобщението при роуминг, които биха го разли
чили от вътрешно SMS съобщение.

(37) Данните, събрани от националните регулаторни органи, 
показват, че средните цени на едро за услуги за роуминг на 
данни, налагани от операторите на посетената мрежа на 
местните за потребителя роуминг доставчици, изглежда се 
понижават, въпреки че цените на едро за услугите за роум
инг на данни остават високи.

(38) Високото равнище на цените на дребно за услуги за роум
инг на данни продължава да буди безпокойство и показва, 
че конкуренцията при тези услуги все още не е достатъчна. 
За разлика от услугите за гласов роуминг и за роуминг на 
SMS-и обаче, при предлагането на дребно има конкурентен 
натиск, тъй като клиентите, използващи услугата роуминг, 
в чужбина имат алтернативни средства за достъп до услуги 
за данни, като например публичен безжичен достъп до 
интернет без съответните ограничения, свързани с номера
ционните ресурси. Следователно на този етап би било пре
калено рано за регулиране на равнище цени на дребно. 
Освен това, всяка мрежова връзка в роуминг следва да се 
установява със съгласието на ползвателя. Следователно не 
следва да се извършва изтегляне на данни при роуминг, 
включително осъвременяване на софтуер и изтегляне на 
електронна поща без ползвателят предварително да се е 
съгласил или да е поискал това, освен ако последният е 
посочил, че не желае да се ползва от подобна защита.

(39) Местните доставчици не следва да налагат такси на клиента, 
използващ услугата роуминг, за каквато и да е регулирана 
услуга за роуминг на данни, освен ако и след като клиен
тът, използващ услугата роуминг приеме предоставянето на 
тази услуга.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0007:0007:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0033:0033:BG:PDF


L 167/16 BG Официален вестник на Европейския съюз 29.6.2009 г.

(40) Въпреки това, следва да бъдат взети мерки за подобряване 
на прозрачността на цените на дребно за услуги за роуминг 
на данни, по-специално — да бъде елиминиран проблемът
„шок от сметката“, който представлява пречка пред доброто 
функциониране на вътрешния пазар, а на клиентите, 
използващи услугата роуминг, да се предоставят средствата, 
от които те се нуждаят, за да проследяват и контролират 
своите разходи за услуги за роуминг на данни. Също така 
не следва да има пречки пред появата на приложения или 
технологии, които могат да заместят или да са алтернатива 
на роуминг услугите, като услугите WiFi, интернет телефо
ния (VoIP) и съобщения в реално време (Instant Messaging). 
Потребителите следва да разполагат с тази информация, 
като по този начин те могат да направят информиран избор.

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

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

(43) Освен това, за да се избегнат шоковете от сметката, 
мобилните оператори следва да определят една или повече 
финансова горна граница и/или горна граница по отноше
ние на обема данни за дължимите им суми за услуги за 
роуминг на данни, изразени във валутата, в която клиентът, 
използващ услугата роуминг, получава фактури, които 
мобилните оператори следва да предлагат безплатно и със 
съответното уведомление на всички свои клиенти, използ
ващи услугата роуминг, при наближаване на тази горна гра
ница. При достигане на определената горна граница 
клиентите следва да спрат да получават и да бъдат таксу
вани за такива услуги, освен ако те изрично поискат про
дължаване на тези услуги в съответствие с реда и условията, 
посочени в уведомлението. Клиентите, използващи роуминг 
услуги, следва да получат възможността да изберат която и 
да е от тези горни граници — финансова горна граница 
и/или горна граница по отношение на обема данни — в 
рамките на разумен срок или да изберат към тях да не се 
прилага подобна горна граница. Освен ако клиентите заявят 
друго, към тях следва автоматично да се прилага система за 
определяне на горна граница.

(44) Тези мерки за повишаване на прозрачността следва да бъдат 
разглеждани като минимални предпазни мерки в полза на 
клиентите, използващи услугата роуминг, и не следва да 
ограничават мобилните оператори в предлагането на клиен
тите на други способи, които ще им помогнат да прог
нозират и да контролират своите разходи за роуминг на 
данни. Така например много оператори разработват нови 
оферти с фиксирана ставка на дребно, която позволява 
роуминг на данни за определена цена през определен 
период от време в рамките на горна граница по отношение 

на обема, която позволява коректна употреба. Също така 
някои оператори разработват системи, позволяващи на тех
ните клиенти, използващи услугата роуминг да получават 
актуализирана информация в реално време относно натру
паните дължими суми за роуминг на данни. За да се оси
гури доброто функциониране на вътрешния пазар, това 
развитие на местните пазари следва да бъде отразено в хар
монизираните правила.

(45) Освен това устойчиво високите цени на едро за услуги за 
роуминг на данни се дължат най-вече на високите цени на 
едро, налагани от операторите на непредпочитани мрежи. 
Подобни цени се обясняват с ограниченията в насочването 
на трафика, които не стимулират операторите да намаляват 
едностранно своите стандартни цени на едро, тъй като 
трафикът ще бъде получаван независимо от налаганата 
цена. Това води до изключително големи различия в раз
ходите на едро. В някои случаи цените на едро за роуминг 
на данни, прилагани за непредпочитани мрежи, са 30 пъти 
по-високи от прилаганите за предпочитана мрежа. Тези 
прекомерно високи цени на едро за роуминг на данни водят 
до сериозно нарушаване на условията за конкуренция 
между мобилните оператори в рамките на Общността, 
което пречи на доброто функциониране на вътрешния 
пазар. Те също така ограничават възможностите на мест
ните доставчици да прогнозират своите разходи на едро и 
следователно да осигуряват на своите клиенти прозрачни и 
конкурентни пакети от цени на дребно. С оглед на огран
ичените възможности на националните регулаторни органи 
да решават ефективно тези проблеми на национално рав
нище, следва да се прилага горна граница за цените на едро 
за услуги за роуминг на данни. Горната граница за цената 
на едро следва да се определи на защитно равнище, което е 
значително над най-ниските цени на едро, налични към 
момента на пазара, за да се насърчат конкурентните усло
вия и за да се позволи развитието на конкурентна насо
ченост на пазара при гарантиране на по-доброто 
функциониране на вътрешния пазар в полза на потребите
лите. Чрез премахване на прекомерните цени на едро за 
роуминг на данни, които в определени случаи продължа
ват да са в сила на пазара, това защитно равнище следва да 
предотврати, за срока на прилагане на Регламент (ЕО) 
№  717/2007, възникването на нарушения или ограниче
ния на конкуренцията между мобилните оператори.

(46) За да се отразят промените на пазара и приложимата регу
латорна рамка за електронни съобщения, е необходимо да 
се използва изразът „обществени съобщителни мрежи“ 
вместо „обществени телефонни мрежи“. С оглед на съгласу
ваността член  1, параграф  5 от Директива 2002/21/ЕО 
следва да бъде съответно изменен.

(47) Тъй като целите на настоящия регламент, а именно изме
нение на Регламент (ЕО) №  717/2007 и Директива 
2002/21/ЕО за запазване и допълнително развитие на общ 
пакет от правила, чрез който да се гарантира, че при пъту
ване в рамките на Общността ползвателите на обществени 
мобилни съобщителни мрежи не заплащат прекомерно 
високи цени за роуминг в Общността (било то за гласови 
повиквания, SMS съобщения или прехвърляне на данни), 
като така се допринася за доброто функциониране на 
вътрешния пазар и същевременно се подсигурява висока 
степен на защита на потребителите и опазване на конкурен
цията между операторите на мобилни мрежи, не могат да 
бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите-членки
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по сигурен, хармонизиран и своевременен начин, и следо
вателно, поради мащаба и последиците на предложените 
действия, могат да бъдат постигнати по-добре на общ
ностно равнище, Общността може да приеме мерки в съот
ветствие с принципа на субсидиарност, установен в член 5 
от Договора. В съответствие с принципа на пропорционал
ност, установен в същия член, настоящият регламент не 
надхвърля необходимото за постигане на тези цели.

(48) Независимо от това, този общ подход следва да бъде под
държан за ограничен период от време, но може, в светли
ната на преразглеждането, което ще се извърши от 
Комисията, да бъде продължен или изменен или да бъде 
заменен от алтернативни възможности за регулиране, въз 
основа на съответните препоръки на Комисията.

(49) Комисията следва да преразгледа ефективността на Регла
мент (ЕО) № 717/2007, както е изменен с настоящия рег
ламент, в светлината на неговите цели и принос за 
прилагането на регулаторната рамка и доброто функциони
ране на вътрешния пазар. В този контекст, Комисията следва 
да разгледа влиянието върху конкурентното положение на 
доставчиците на мобилни съобщителни услуги с различна 
големина и от различни части от Общността, развитието, 
тенденциите и степента на прозрачност на цените на дребно 
и на едро и тяхната връзка с действителните разходи, сте
пента, до която направените в оценката на въздействието 
предположения към настоящия регламент са се 
потвърдили, и разходите на операторите за привеждане в 
съответствие, както и влиянието върху инвестициите. Коми
сията следва да разглежда също наличието и качеството на 
услугите, които представляват алтернатива на роуминга 
(като VoIP), по-специално в светлината на технологичното 
развитие.

(50) Преди да се извърши горепосоченият преглед и за да се 
гарантира непрекъснатият мониторинг на роуминг услугите 
в Общността, Комисията следва да подготви междинен док
лад за Европейския парламент и Съвета, който включва 
обобщение на последните тенденции в областта на роум
инг услугите и междинна оценка на напредъка при пости
гането на целите на Регламент (ЕО) №  717/2007, както е 
изменен с настоящия регламент, както и възможни алтер
нативни възможности за постигането на тези цели.

(51) Преди да направи съответните препоръки, Комисията 
следва да оцени също дали регулирането на цените за роум
инг услуги би могло да бъде уредено по подобаващ начин 
от регулаторната рамка за електронните съобщения. Тя 
следва да оцени задълбочено алтернативите за постигането 
на целите на Регламент (ЕО) № 717/2007, като:

— решаване на проблемите на равнище цени на едро чрез 
въвеждане на задължение за предоставяне на разумен 
и справедлив достъп без дискриминация и/или равнос
тойни взаимни условия, 

— прилагане на подход, основаващ се на постигането на 
цени и условия за клиентите, използващи услугата 
роуминг, сходни с конкурентните цени и условия, 
преобладаващи на пазара на посетената мрежа, вкл
ючително възможността за клиентите да получат раз
лични цени от различни оператори на пазара на 
посетената мрежа, 

— решаване на проблемите в рамките на правото на Общ
ността в областта на конкуренцията.

В частност, Комисията следва, след консултация с орган на евро
пейските регулатори в областта на електронните съобщения, 
разследва и оценява конкурентната структура на пазара на 
мобилни услуги, която води до неконкурентни цени за роуминга, 
и следва да докладва пред Европейския парламент и Съвета ней
ните заключения и предложения за справяне със структурните 
проблеми на пазарите на мобилни услуги, и по-специално преч
ките за навлизане и разрастване.

(52) Поради това Регламент (ЕО) №  717/2007 и Директива 
2002/21/ЕО следва да бъдат съответно изменени,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменения на Регламент (ЕО) № 717/2007/ЕО

Регламент (ЕО) № 717/2007/ЕО се изменя както следва:

1. Заглавието се заменя със следното:

„Регламент (ЕО) №  717/2007 на Европейския парламент и на 
Съвета от 27  юни 2007  година относно роуминга в обществени 
мобилни съобщителни мрежи в рамките на Общността“;

2. Член 1 се изменя както следва:

а) параграф 1 се заменя със следното:

„1. С настоящия регламент се въвежда общ подход, за 
да се гарантира, че при пътуване в рамките на Общността 
ползвателите на обществени мобилни съобщителни 
мрежи не заплащат прекомерни цени за роуминг услуги 
в Общността в сравнение с конкурентните национални 
цени, когато осъществяват или приемат повиквания, 
когато изпращат и получават SMS съобщения и когато 
използват съобщителни услуги за предаване на данни с 
пакетна комутация, като по този начин се допринася за 
доброто функциониране на вътрешния пазар и същевре
менно се постига висока степен на защита на потребите
лите, като се насърчават конкуренцията и прозрачността 
на пазара, и се предоставят както стимули за иновации, 
така и възможности за избор на потребителите.
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В него се установяват правила за цените, които мобилните 
оператори може да определят за предоставянето в цялата 
Общност на услуги за гласови повиквания и за SMS съоб
щения при роуминг, които се генерират или терминират 
в рамките на Общността, и за съобщителни услуги за пре
даване на данни с пакетна комутация, от клиентите, 
използващи услугата роуминг, в мобилна съобщителна 
мрежа на друга държава-членка. Той се отнася както за 
цените на едро, използвани между мрежовите оператори, 
така и, когато е уместно, за цените на дребно, използвани 
от местните доставчици.“;

б) параграф 4 се заменя със следното:

„4. Ценовите граници, установени в настоящия регла
мент, са посочени в евро. Когато цените, уредени в чле
нове 3, 4, 4а и 4б, както и член 6а, параграфи 3 и 4 са 
изразени в други валути, първоначалните граници съгла
сно тези членове се определят в тези валути, в случая на 
членове 3 и 4 чрез прилагане на референтните обменни 
курсове, преобладаващи на 30 юни 2007 г., а в случая на 
членове  4а и  4б, както и на член  6а, параграфи 3 и  4, 
чрез прилагане на референтните обменни курсове, пуб
ликувани на 6  май 2009  г.от Европейската централна 
банка в Официален вестник на Европейския съюз.

За целите на последващите намаления на тези граници, 
предвидени в член  3, параграф  2, член  4, параграф  2 и 
член 6а, параграф 4, преразгледаните стойности се опре
делят чрез прилагане на референтните обменни курсове, 
публикувани един месец преди датата, от която се при
лагат преразгледаните стойности. Същите референтни 
обменни курсове се прилагат за годишно преразглеждане 
на равнищата на цените, уредени в членове  4а и  4б и 
член  6а, параграф  3, когато таксите са изразени във 
валути, различни от евро.“

3. В член 2, параграф 2 се изменя, както следва.

а) букви б) — ж) се заменят със следното:

„б) „местен доставчик“ означава предприятие, което пре
доставя на роуминг клиент наземни обществени 
мобилни съобщителни услуги или чрез своя соб
ствена мрежа, или като оператор на виртуална 
мобилна мрежа, или като препродавач;

в) „местна мрежа“ означава наземна обществена 
мобилна съобщителна мрежа, която се намира в 
държава-членка и се използва от местния доставчик 
за предоставяне на наземни обществени мобилни 
съобщителни услуги на клиент, използващ услугата 
роуминг;

г) „роуминг в Общността“ означава използването на 
мобилен телефон или друго устройство от клиент, 
използващ услугата роуминг, за осъществяване или 
приемане на вътрешни за Общността повиквания, 
или за изпращане или получаване на SMS съобще
ния, или за използване на съобщения за предаване 

на данни с пакетна комутация, по време на пребива
ването на този клиент в държава-членка, различна 
от тази, в която се намира неговата местна мрежа, по 
силата на договорености между оператора на мест
ната мрежа и оператора на посетената мрежа;

д) „регулирано роуминг повикване“ означава мобилно 
гласово телефонно повикване, осъществено от роум
инг клиент, което е генерирано в посетена мрежа и е 
терминирано в обществена съобщителна мрежа в 
рамките на Общността, или е прието от клиент,, 
използващ услугата роуминг, като е генерирано в 
обществена съобщителна мрежа в рамките на Общ
ността и е терминирано в посетена мрежа;

е) „клиент, използващ услугата роуминг“ означава 
клиент на доставчик на наземни обществени 
мобилни съобщителни услуги чрез наземна общест
вена мобилна мрежа, намираща се на територията на 
Общността, чийто договор или договореност с него
вия местен доставчик позволява използването на 
мобилен телефон или друго устройство за осъщест
вяване или приемане на повиквания, за изпращане 
или получаване на SMS съобщения, или за изпол
зване на съобщения за предаване на данни с пакетна 
комутация в посетената мрежа по силата на договор 
между оператора на местната мрежа и оператора на 
посетената мрежа;

ж) „посетена мрежа“ означава наземна обществена
мобилна съобщителна мрежа, намираща се в
държава-членка, различна от държавата, в която се
намира местната мрежа, и позволяваща на клиент,
използващ услугата роуминг, да осъществява и
приема повиквания, да изпраща или получава SMS
съобщения или да използва съобщения за предаване
на данни с пакетна комутация по силата на договор
с оператора на местната мрежа;“;

б) добавят се следните букви:

„з) „Евро-SMS тарифа“ означава всяка тарифа, която не
превишава максималната цена по член  4б, която
местният доставчик може да изиска за предоставя
нето на регулирани SMS съобщения при роуминг
съгласно същия член;

и) „SMS съобщение“ означава кратко текстово съобще
ние (Short Message Service), което се състои основно
от буквени и/или цифрови знаци и което може да
бъде изпращано между мобилни и/или стационарни
номера, предоставени в съответствие с националните
номерационни планове;

й) „регулирано SMS съобщение при роуминг“ означава
SMS съобщение, изпратено от клиент, използващ
услугата роуминг, което е генерирано в посетена
мрежа и е терминирано в обществена съобщителна
мрежа в рамките на Общността или е прието от
клиент, използващ услугата роуминг, като е генер
ирано в обществена съобщителна мрежа в рамките
на Общността и е терминирано в посетена мрежа;
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к) „регулирана услуга за роуминг на данни“ означава
роуминг услуга, която позволява използването на
съобщения за предаване на данни с пакетна кому
тация от клиент, използващ услугата роуминг, чрез
неговия мобилен телефон или друго мобилно
устройство, когато е свързан с посетена мрежа. Регу
лираната услуга за роуминг на данни не включва
преноса или получаването на регулирани повиква
ния или SMS съобщения при роуминг, но включва
преноса и получаването на ММS съобщения.“;

4. Член 3 се изменя както следва:

а) параграф 2 се заменя със следното:

„2. Средната цена на едро, посочена в параграф  1, се
прилага между всеки двама оператори и се изчислява за
период от дванадесет месеца или за по-кратък период,
който може да остава до края на периода на прилагане на
максималната средна цена на едро, посочена в настоящия
параграф, или до изтичането на срока на действие на нас
тоящия регламент. Максималната средна цена на едро се
понижава до  0,28 EUR и  0,26 EUR съответно от
30  август 2008  г. и от 1  юли 2009  г. и се понижава
допълнително до  0,22 EUR и  0,18 EUR, считано съот
ветно от 1 юли 2010 г. и от 1 юли 2011 г.“;

б) в параграф 3 се добавя следната алинея:

„От 1 юли 2009 г. обаче средната цена на едро, посочена
в параграф  1, се изчислява като се разделят получените
общи приходи от роуминг на едро на общия брой минути
роуминг на едро, реално използвани от съответния опе
ратор за предоставянето на роуминг повиквания на едро
в рамките на Общността за съответния период, изчислен
на база една секунда, коригиран така че да се вземе пред
вид възможността за оператора на посетената мрежа да
прилага първоначален минимален период на таксуване,
който не надвишава 30 секунди.“;

5. Член 4 се изменя както следва:

а) параграф 2 се заменя със следното:

„2. Цената на дребно (без ДДС) по Евротарифа, която
един местен доставчик може да определя за своите
клиенти, използващи услугата роуминг, за предоставяне
на регулирано повикване при роуминг, може да варира за
всяко повикване при роуминг, но не трябва да превишава
0,49 EUR на минута за всяко изходящо повикване или
0,24 EUR на минута за всяко прието повикване. Цен
овият таван за изходящи повиквания се понижава
до  0,46 EUR и  0,43 EUR, а за входящи повиквания —
до 0,22 EUR и 0,19 EUR съответно от 30 август 2008 г.
и от 1 юли 2009 г. Ценовият таван за изходящи повик
вания се понижава допълнително до  0,39 EUR
и  0,35 EUR, а за входящи повиквания — до  0,15 EUR
и 0,11 EUR, считано съответно от 1 юли 2010 г. и 1 юли
2011 г.

Считано от 1 юли 2010 г. местните доставчици не изи
скват никакви такси от клиентите, използващи услугата
роуминг, за получаването от последните на съобщение по
гласовата поща при роуминг. Това не засяга другите при
ложими такси, например таксите за прослушване на
такива съобщения.

От 1 юли 2009 г. всеки местен доставчик таксува своите
клиенти, използващи услугата роуминг, за предоставяне
на каквото и да било регулирано повикване при роуминг,
за което се прилага Евротарифата, независимо от това
дали е изходящо или входящо, при период на отчитане
една секунда.

Чрез дерогация от трета алинея местният доставчик може
да прилага първоначална минимална такса за период
до  30 секунди към изходящите повиквания, обект на
Евротарифата.“;

б) параграф 4 се заменя със следното:

„4. Всеки клиент, използващ услугата роуминг, може
да поиска, по всяко време, след като завърши прилага
нето на процедурата по параграф 3, да премине към Евро
тарифа или да преустанови използването на такава
тарифа. Прехвърлянето или преустановяването се извър
шва безплатно в рамките на един работен ден от получа
ването на искането и не може да се обвързва с условия
или ограничения, които засягат други елементи от
абонамента, с изключение на случая, когато клиент,
използващ услугата роуминг и абониран за специален
роуминг пакет, включващ повече от една роуминг услуга
(а именно, гласово повикване, SMS съобщения и/или
данни), пожелае да премине към Евротарифа, местният
доставчик може да изиска от клиента, извършващ преми
наването, да се откаже от ползите от другите елементи от
този пакет. Местният доставчик може да отложи такова
преминаване до изтичането на определен минимален
период, не по-дълъг от три месеца, от прилагането на
предишната роуминг тарифа.“;

6. Вмъкват се следните членове:

„Член 4а

Цени на едро за регулирани SMS съобщения при
роуминг

1. От 1 юли 2009 г. средната цена на едро, която опера
торът на посетена мрежа може да наложи на оператора на
местната мрежа на клиент, използващ услугата роуминг, за
предоставянето на регулирано SMS съобщение при роуминг,
генерирано в тази посетена мрежа, не превишава 0,04 EUR на
SMS съобщение.

2. Средната цена на едро, посочена в параграф  1, се при
лага между всеки два оператора и се изчислява за период от
12 месеца или за по-кратък период, който може да остава до
изтичането на срока на действие на настоящия регламент.

3. Средната цена на едро, посочена в параграф 1, се изчис
лява като общите приходи по цени на едро, получени от опе
ратора на посетената мрежа от всеки от операторите на местна
мрежа за генериране и предаване на регулирано SMS съобще
ние при роуминг в рамките на Общността за определен
период, се разделят на общия брой на тези SMS съобщения,
генерирани и предадени от името на съответния оператор на
местна мрежа в рамките на този период.
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4. Операторът на посетената мрежа не изисква от опера
тора на местната мрежа на клиент, използващ услугата роум
инг, други такси, освен посочените в параграф  1, за
терминирането на регулирано SMS съобщение при роуминг,
изпратено на клиент, използващ услугата роуминг, при роум
инг в посетената от него мрежа.

Член 4б

Цени на дребно за регулирани SMS съобщения при
роуминг

1. Местните доставчици осигуряват достъп на всички свои
клиенти, използващи услугата роуминг, по ясен и прозрачен
начин, до Евро-SMS тарифа, както е предвидено в параграф 2.
Тази Евро-SMS тарифа не изисква какъвто и да било свързан
с нея абонамент или други фиксирани или периодични такси
и може да се комбинира с всяка тарифа на дребно, при спаз
ване на останалите разпоредби на настоящия член.

2. Считано от 1 юли 2009 г. цената на дребно (без ДДС)
по Евро-SMS тарифата, която местен доставчик може да
изиска от свой клиент, използващ услугата роуминг, за регу
лирано SMS съобщение при роуминг, изпратено от този
клиент, може да варира за всяко SMS съобщение, но не може
да надхвърля 0,11 EUR.

3. Местните доставчици не налагат такси на своите
клиенти, използващи услугата роуминг, за получаването от
тях на регулирани SMS съобщения при роуминг.

4. От 1  юли 2009  г. местните доставчици прилагат авто
матично Евро-SMS тарифа на всички съществуващи клиенти,
използващи услугата роуминг, с изключение на тези клиенти,
използващи услугата роуминг, които вече са направили изри
чен избор на конкретна тарифа за роуминг или пакет, чрез
който се възползват от тарифа за регулирани SMS съобщения
при роуминг, която е различна от тази, която биха ползвали,
ако не бяха направили този избор.

5. От 1 юли 2009 г. местните доставчици прилагат Евро-
SMS тарифа за всички нови клиенти, използващи услугата
роуминг, които не са избрали изрично различна SMS тарифа
за роуминг или тарифен пакет за услуги при роуминг, който
включва различна тарифа за регулираните SMS съобщения
при роуминг.

6. Всеки клиент, използващ услугата роуминг, може по
всяко време да поиска да премине към Евро-SMS тарифа или
да преустанови използването на такава тарифа. Прехвърлянето
или преустановяването се извършва безплатно в рамките на
един работен ден от получаването на искането и не може да
се обвързва с условия или ограничения относно други еле
менти на абонамента, освен тези при роуминг. Местният
доставчик може да отложи такова преминаване до изтичането
на определен минимален период, не по-дълъг от три месеца,
от прилагането на предишната тарифа за роуминг. Евро-SMS
тарифата може винаги да бъде комбинирана с Евротарифа.

7. Най-късно до 30  юни 2009  г. местните доставчици
информират лично всички свои клиенти относно Евро-SMS
тарифата и за това, че тя ще започне да се прилага най-късно
от 1  юли 2009  г. за всички клиенти, използващи услугата
роуминг, които не са направили изричен избор на специална
тарифа или пакет, приложими към регулираните SMS съоб
щения, както и за правото да преминат към тази тарифа или
да преустановят нейното използване в съответствие с
параграф 6.

Член 4в

Технически характеристики на регулираните SMS
съобщения при роуминг

Местен доставчик или оператор на посетена мрежа няма
право да променя техническите характеристики на регулира
ните SMS съобщения по начин, който ще ги направи раз
лични от техническите характеристики на SMS съобщенията,
доставяни в рамките на неговия местен пазар.“;

7. Член 5 се заличава;

8. Член 6 се заменя със следното:

„Член 6

Прозрачност на цените на дребно за регулирани
повиквания и SMS съобщения при роуминг

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

Основната персонализирана информация включва максимал
ната цена, която може да бъде наложена на клиента съгласно
неговата тарифна схема за: 

а) изходящите повиквания, осъществени на територията на
посетената страна и към държавата-членка на неговата
местна мрежа, както и за приетите повиквания; и

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

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

Клиент, който е уведомил, че не желае да получава автомат
ичното кратко съобщение, има право по всяко време и без
платно да поиска от местния доставчик тази услуга да му бъде
предоставена отново.
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Местните доставчици предоставят тази основна персонализ
ирана информация за цените автоматично и безплатно чрез
гласово повикване на незрящи клиенти и на клиенти с час
тично нарушено зрение, при изявено от страна на клиентите
желание.

2. В допълнение към параграф 1, клиентът има правото да
поиска и да получи безплатно, където и да се намира в рам
ките на Общността по-подробна персонализирана ценова
информация за цените за роуминг, които се прилагат в посете
ната мрежа за гласови повиквания, SMS, MMS и други съоб
щителни услуги за предаване на данни, както и информация
относно мерките за прозрачност, приложими чрез настоящия
регламент чрез мобилно гласово повикване или чрез SMS.
Това искане се отправя на безплатен номер, определен за целта
от местния доставчик.

3. При сключване на договор за абонамент местните
доставчици предоставят на всички ползватели пълна инфор
мация за приложимите цени за роуминг, и по-специално за
Евротарифата и за Евро-SMS тарифата. Освен това те предо
ставят на клиентите, използващи услугата роуминг, и актуал
изирана информация за приложимите цени за роуминг без
неоснователно забавяне при всяка промяна в тези цени. 

Местните доставчици предприемат необходимите мерки за
осведомяване на всички свои клиенти, използващи услугата
роуминг, за наличието на Евротарифата и на Евро-SMS тари
фата. По-специално, те уведомяват по ясен и безпристрастен
начин всички клиенти, използващи услугата роуминг, до
30  юли 2007  г. за условията на Евротарифата и до 30  юни
2009 г. — за условията на Евро-SMS тарифата. Впоследствие
те изпращат напомнително съобщение в разумни интервали
от време на всички клиенти, които са избрали друга тарифа.“

9. Вмъква се следният член:

„Член 6а

Прозрачност и защитни механизми за регулираните
услуги за роуминг на данни

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

Когато това е целесъобразно, местните доставчици осведомя
ват своите клиенти, преди сключването на договор и редовно
след това, относно риска от автоматично и неконтролирано
свързване и изтегляне на данни при роуминг. Освен това,
местните доставчици разясняват на своите клиенти, по ясен и
лесно разбираем начин, начините за изключване на тези авто
матични връзки за данни при роуминг с цел да се избегне
неконтролираното потребление на услуги за роуминг на
данни. 

2. Най-късно от 1 юли 2009 г. местният доставчик инфор
мира клиента, използващ услугата роуминг, с автоматично
съобщение за това, че е обслужван чрез роуминг, и му пре
доставя основна персонализирана тарифна информация
относно приложимите цени при предоставянето на регули
рани услуги за роуминг на данни за конкретния роуминг
клиент в конкретната държава-членка, с изключение на слу
чаите, когато клиентът е уведомил своя местен доставчик, че
не изисква тази информация.

Такава основна персонализирана тарифна информация се дос
тавя на мобилния телефон или на друго устройство на
клиента, използващ услугата роуминг, например чрез SMS
съобщение, електронна поща или в работен прозорец на него
вия компютър, всеки път, когато клиентът, използващ услу
гата роуминг, влезе в държава-членка, различна от държавата-
членка на неговата местна мрежа, и първоначално открие
сесия за роуминг на данни в тази държава-членка. Информа
цията се осигурява в момента, в който клиентът, използващ
услугата роуминг, открие сесия за регулирана услуга за роум
инг на данни, безплатно и по подходящ начин, който улес
нява нейното получаване и лесно разбиране.

Клиент, който е уведомил своя местен доставчик, че не желае
да получава автоматичната тарифна информация, има право
по всяко време и безплатно да поиска от местния доставчик
тази услуга да му бъде предоставена отново.

3. Най-късно до 1  март 2010  г. всеки местен доставчик
предоставя на всички свои клиенти, използващи услугата
роуминг, възможността да избират съзнателно и безплатно
услуга, чрез която се предоставя информация относно
извършеното потребление, изразено като обем или във валу
тата, в която клиентът, използващ услугата роуминг, получава
сметките си за дължимите суми за регулираните услуги за
роуминг на данни, като тази информация гарантира, че без
изрично съгласие от страна на клиента извършеното потреб
ление на регулирани услуги за роуминг на данни за опреде
лен период на използване не превишава конкретна финансова
горна граница.

За тази цел местните доставчици осигуряват една или повече
максимални финансови горни граници за определен период
на използване, при условие че клиентът е предварително
информиран за съответните обеми. Една от тези горни гра
ници (финансовата граница при липса на друга) се доближава
до, но не надхвърля сумата от 50 EUR за дължими такси за
период на фактуриране от един месец (без ДДС).

Друга възможност е местният доставчик да може да определя
горни граници, изразени в обем, при условие че клиентът е
предварително информиран за съответните финансови суми.
Една от тези горни граници (границата за обем по подразби
ране) съответства на финансова сума, която не надхвърля
50 EUR за дължими такси за период на фактуриране от един
месец (без ДДС).

Освен това местният доставчик може да предложи на своите
клиенти, използващи услугата роуминг, други горни граници,
с различни, тоест по-високи или по-ниски максимални
месечни финансови горни граници.

Най-късно до 1 юли 2010 г. горната границата по подразби
ране по втората и третата алинея е приложима за всички
клиенти, които не са избрали друга граница.
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Всеки местен доставчик също така осигурява изпращането на
подходящо уведомление до мобилния телефон или до друго
устройство на клиента, използващ услугата роуминг, напри
мер чрез SMS съобщение, електронна поща или в работен
прозорец на неговия компютър, когато услугите за роуминг на
данни достигнат 80 % от договорената финансова граница
или граница за обем. Клиентите имат правото да изискат от
своите оператори да преустановят изпращането на такива
известия, както и правото по всяко време и безплатно да изис
кат от местния доставчик да предостави услугата отново.

Когато тази финансова граница или граница за обем е на път
да бъде превишена, се изпраща известие до мобилния телефон
или друго устройство на клиента, използващ услугата роум
инг. В известието се указва процедурата, която трябва да се
следва, ако клиентът желае удължаване на предоставянето на
тези услуги, и разхода, свързан с всяка допълнително използ
вана единица данни. Ако клиентът, използващ услугата роум
инг, не отговори, както е приканен в полученото известие,
местният доставчик незабавно спира предоставянето и таксу
ването на регулираните услуги за роуминг на данни за
клиента, използващ услугата роуминг, освен ако клиентът,
използващ услугата роуминг, поиска удължаване или подно
вяване на предоставянето на тези услуги.

От 1  ноември 2010  г., всеки път, когато клиент, използващ
услугата роуминг, поиска да бъде включен или да се откаже
от услуга за определяне на финансова горна граница или на
горна граница за обем, промяната трябва да се извърши без
платно в рамките на един работен ден от получаване на иска
нето, и тя не може да се обвързва с условия или ограничения,
които засягат други елементи от абонамента.

4. Считано от 1 юли 2009 г.:

а) средната цена на едро, която операторът на посетена
мрежа може да изиска от оператора на местната мрежа
на клиент, използващ услугата роуминг, за предоставя
нето на регулирани услуги за роуминг на данни чрез
посетената мрежа, не превишава защитното равнище от
1,00 EUR на 1  юли 2009  г., от 0,80 EUR на 1  юли
2010  г. и от 0,50 EUR на 1  юли 2011  г. за мегабайт
пренесени данни. Прилагането на това защитно равнище
не води до никакво нарушаване или ограничаване на
конкуренцията на пазара на едро за роуминг на данни
съгласно член  8, параграф  2, буква  б) от Рамковата
директива;

б) тази средна цена на едро се прилага между всеки два опе
ратора и се изчислява за период от дванадесет месеца или
за по-кратък период, който може да остава до изтичането
на срока на действие на настоящия регламент;

в) средната цена на едро, посочена в буква а), се изчислява,
като общите приходи по цени на едро, получени от опе
ратора на посетената мрежа от всеки един от операторите
на местна мрежа за предоставянето на регулирани услуги
за роуминг на данни за определен период, се разделят на
общата сума на мегабайтовете данни, реално потребени
при предоставянето на тези услуги в рамките на този
период, изчислени на основата на килобайт пренесени
данни.“;

10. Член 7 се изменя, както следва:

а) параграф 2 се заменя със следното:

„2. Националните регулаторни органи правят общест
вено достъпна актуална информация за прилагането на
настоящия регламент, и по-специално на членове  3, 4,
4а, 4б и 6а от него, по начин, който позволява на заин
тересованите страни да получат лесен достъп до нея.“;

б) параграф 5 се заменя със следното:

„5. Националните регулаторни органи може да пред
приемат действия по собствена инициатива, за да гаран
тират спазването на настоящия регламент. По специално,
при необходимост те могат да упражнят правомощията
по член 5 от Директивата за достъп, за да гарантират аде
кватен достъп и взаимно свързване, така че да осигурят
свързаност от край до край и оперативна съвместимост на
роуминг услугите, например в случаите, в които абона
тите не могат да разменят регулирани SMS съобщения с
абонатите на наземна мобилна мрежа в друга държава-
членка в резултат на липсата на споразумение, позволя
ващо доставката на тези съобщения.“;

11. Член 9 се заменя със следния текст:

„Член 9

Санкции

Държавите-членки определят правилата за приложимите
санкции при нарушаване на настоящия регламент и вземат
всички необходими мерки, за да гарантират тяхното прила
гане. Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, про
порционални и възпиращи. Държавите-членки уведомяват
Комисията за тези разпоредби не по-късно от 30 март 2008 г.
или в случай на допълнителни изисквания, въведени в член 3,
параграфи 2 и  3, член  4, параграфи 2 и  4 и членове  4а, 4б,
4в, 6, 6а и  7от Регламент (ЕО) №  544/2009 , не по-късно
от 30 март 2010 г., като уведомяват своевременно за каквито
и да било последващи промени, свързани с тях.

(*) ОВ L 167, 29 юни 2009 г., стр. 12.“;

12. Член 11 се заменя със следния текст:

„Член 11

Преглед

1. Комисията преразглежда функционирането на настоя
щия регламент и, след публична консултация, докладва на
Европейския парламент и на Съвета не по-късно от 30  юни
2011 г. По специално, Комисията преценява дали целите на
настоящия регламент са били постигнати. По този начин
Комисията преразглежда, inter alia:

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

— наличието и качеството на услугите, включително услу
гите, които представляват алтернатива на роуминга (пре
нос на глас, SMS и данни), по-специално в светлината на
технологичното развитие;

— степента, до която потребителите са се възползвали
посредством действителни намаления на цените на услу
гите при роуминг или по други начини от намаленията
на разходите за предоставяне на услуги при роуминг и
разнообразието на тарифи и продукти, налични за потре
бителите с различни навици на използване;

— степента на конкуренция както на пазарите на дребно,
така и на пазарите на едро, и по-специално конкурент
ното положение на по-малки, независими или нови опе
ратори на пазара, включително влиянието на
конкуренцията върху търговските споразумения и сте
пента на взаимосвързаност между операторите.

Комисията оценява също методите, различни от ценовото
регулиране, които биха могли да се използват за създаване на
конкурентоспособен вътрешен пазар за роуминг, като същев
ременно се взема предвид независимо проведеният анализ на
орган на европейските регулатори в областта на електронните
съобщения. Въз основа тази оценка Комисията отправя съот
ветните препоръки;

2. Освен това Комисията, не по-късно от 30 юни 2010 г.,
подготвя междинен доклад до Европейския парламент и
Съвета, който включва резюме на резултатите от мониторинга
върху предоставянето на роуминг услуги в Общността и
оценка на напредъка към постигане на целите на настоящия
регламент, включително чрез позоваване на въпросите, посо
чени в параграф 1.“;

13. В член  12 текстът „не по-късно от 30  август 2007  г.“ се
заличава.

14. В член 13, „2010 г.“ се заменя с „2012 г.“.

Член 2

Изменение на Директива 2002/21/ЕО

Член  1, параграф  5 от Директива 2002/21/ЕО се заменя със
следното:

„5. Настоящата директива и Специалните директиви не засягат
специалните мерки, приети за регулиране на международен роум
инг в обществени мобилни съобщителни мрежи в Общността.“.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му
в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички
държави-членки.

Съставено в Брюксел на 18 юни 2009 година.

За Европейския парламент
Председател

H.-G. PÖTTERING

За Съвета
Председател

Š. FÜLE


