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На 11 юли 2013 г. Европейският икономически и социален комитет реши, съгласно член 31 от 
Правилника за дейността си, да възложи на секция „Транспорт, енергетика, инфраструктури, 
информационно общество“ да изготви информационен доклад относно 
 

„Незабавно премахване на таксите за роуминг“. 
 
Специализираната секция прие своя информационен доклад на 19 ноември 2013 г. 
 

* 
 

* * 
 
1. Заключения и препоръки 
 
1.1 Цените за европейските мобилни комуникации при роуминг остават прекалено високи 

и значително надвишават цените за една и съща услуга в рамките на дадена държава, 
при положение че според Програмата в областта на цифровите технологии за Европа 
крайната цел е да се премахнат разликите между националните цени и цените за 
роуминг, като по този начин се създаде вътрешен пазар за мобилни съобщителни 
услуги. 

 
1.2 Тъй като въпреки определянето на пределни цени на равнището на Съюза средните 

цени, прилагани от операторите, не се отклоняват значително от регулираните 
пределни цени и създават пречки за лоялна конкуренция, Комисията беше принудена 
да предложи, като част от нов законодателен пакет, премахването, считано от 2014 г., 
на допълнителните разходи за входящи роуминг повиквания, докато други такси за 
роуминг се очаква да изчезнат в дългосрочен план, като се стимулира конкуренцията 
между операторите, или поне между съюзите на оператори. 

 
1.3 ЕИСК подкрепя по принцип премахването на всички тарифи за роуминг (гласови 

повиквания, SMS, данни) а не само таксите за входящи повиквания. Освен това смята, 
че за да се създаде вътрешен пазар на европейските електронни мобилни съобщения е 
целесъобразно да се преразгледат и тарифите, прилагани към транзитните мобилни 
съобщения в ЕС. 

 
1.4 Въпреки това предвид факта, че планираните структурни реформи в съответния 

регламент от 2012 г. ще започнат едва от юли 2014 г., ЕИСК смята, че датата на 
премахване на таксите за роуминг трябва да се определя въз основа на преглед на 
посочените по-горе структурни реформи, след като същите бъдат извършени изцяло. 
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1.5 Този период би трябвало да позволи на регулаторните органи да вземат предпазни 
мерки, за да се предотврати това, операторите да компенсират загубата на приходи 
поради премахването на таксите за роуминг, чрез увеличаване на националните 
тарифи. Такава компенсация би била в ущърб на всички потребители, и преди всичко 
на гражданите, които по лични причини не пътуват извън държавата си на пребиваване 
и следователно не извършват комуникации при роуминг. 

 
1.6 С цел да се постигне по-голяма прозрачност на цените и най-вече на предложенията за 

пакетни цени, ЕИСК предлага освен това регулаторните власти да изготвят, в 
сътрудничество с потребителските организации, стандартизиран тип информация 
относно състава на цените, за да може да се извършва сравнение между различните 
предложения и да се улеснява търсенето на икономически най-изгодното предложение. 

 
1.7 И накрая, Комисията ще следи отблизо за това, партньорството между операторите, 

което тя горещо приветства, да не доведе до създаването на картели или олигополи със 
злоупотреба с господстващо пазарно положение, което би възникнало вследствие на 
тях. 

 
2. Контекст 
 
2.1 На заседанието си през пролетта на 2013 г. Европейският съвет подчерта значението за 

растежа на цифровия единен пазар и призова Европейската комисия да представи във 
възможно най-кратък срок конкретни мерки за създаване на единен пазар в областта на 
информационните и комуникационни технологии1. 
 

2.2 На 11 септември 2013 г. Комисията предложи законодателен пакет2 за установяване на 
мерки относно единния европейски пазар на електронните съобщения, насочен към 
изграждане на европейска континентална мрежа, който съдържа специални мерки за 
увеличаване на конкуренцията, основаващи се на качеството на инфраструктурата и 
цените на фиксирани и безжични мрежи, с цел да се засили конкурентоспособността на 
европейската цифрова икономика. 

 
2.3 Този законодателен пакет предвижда също стимули за насърчаване на операторите да 

предоставят европейски мобилни съобщителни услуги при роуминг на цената на 
националите мобилни съобщения, които да бъдат въвеждани постепенно до 2016 г. 
 

2.4 Преди това Нели Крус, заместник-председател на Европейската комисия, отговарящ за 
цифровите технологии, обяви на 30 май 2013 г. пред Европейския парламент, 
намерението си да използва горепосочения законодателен пакет за премахване на 
(всички) такси за роуминга в Европа от 2014 г. нататък. 

                                                      
1

  http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/136151.pdf (точка 10, буква в). 
2

  COM(2013) 627 final. 
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2.5 Тази програма беше избрана умишлено; в подготовката на изборите за Европейски 

парламент през 2014 г., комисар Крус прикани членовете на Европейския парламент да 
се върнат при избирателите си и да им съобщят, че са успели да сложат край на таксите 
за роуминг, за да покажат на гражданите, „че Европейският съюз оказва влияние върху 
техния живот и че сме адаптирали правилата към легитимните им очаквания“. 

 
2.6 Голямото значение на широколентовите мобилни електронни съобщения за 

европейската конкурентоспособност и за пътуващите европейски граждани е 
безсъмнено. Все пак, по отношение на легитимните очаквания на европейските 
граждани, въпреки че таксите за роуминг са силно непопулярния сред европейските 
предприемачи, туристи и студенти, със сигурност пред европейските граждани стоят 
проблеми, които засягат живота им много по-сериозно и обезпокоително, отколкото 
таксите за роуминг. Тези очаквания се отнасят по-скоро до намаляването на бедността 
и безработицата в Европа, младежката заетост, икономическото възстановяване и 
покупателната способност. 

 
2.7 Във всеки случай в новото предложение на Комисията вече не става въпрос чисто и 

просто за премахване на всички роуминг такси от 2014 г., а само за допълнителните 
разходи за входящи повиквания. Другите разходи се очаква да изчезнат в дългосрочен 
план, като се стимулира конкуренцията между операторите, или поне между съюзите 
на оператори. 
 

3. Развитие на таксите за роуминг 
 
3.1 За да може да използва електронно устройство (клетъчен мобилен телефон, смартфон, 

таблет, персонален компютър и т.н.) в чужбина за мобилни комуникации (гласови, 
SMS, MMS или данни), абонатът се свързва с набор от национални мобилни мрежи, 
обслужвани от различни доставчици на мобилни телефонни услуги от различни страни. 
 

3.2 Цените на тези международни връзки надхвърлят значително действителните 
допълнителни разходи на операторите и потребителските тарифи, прилагани за същата 
услуга в рамките на дадена държава. 
 

3.3 Тъй като многократните призиви, които от 2005 г. насам Комисията отправя към 
операторите да намалят прекомерно високите си такси за роуминг на мобилните 
комуникации не се увенчаха с успех, ЕС започна през 2007 г.3 да въвежда тавани за 
пазара на едро и на дребно за тарифите на минута (евротарифа) за 
вътрешноевропейските мобилни комуникации, с надеждата, да се създаде лоялна 
конкуренция и потребителите вече да не бъдат принудени да плащат прекомерно 
високи цени. 

                                                      
3 

 Регламент (ЕО) 717/2007 / http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:171:0032:0032:BG:PDF. 
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3.4 Въпреки факта, че евротарифата беше определена по такъв начин, че да се остави 

достатъчна разлика между цените на едро и цените на дребно (отношение 1 към 4), за 
да позволи възникването на лоялна конкуренция между оператори, под максималната 
допустима граница, Комисията констатира, че в повечето случаи средните цени, 
прилагани от оператор, бяха съвсем незначително по-ниски от регламентираните горни 
граници. 
 

3.5 Вследствие на това Регламент (ЕО) № 544/2009 от 18 юни 2009 г., имаше за цел 
постепенно да намали пределните цени за роуминг, не само за мобилната гласова 
телефония, но също и за свалените данни, и текстовите съобщения (SMS), изпратени в 
роуминг (получените в чужбина SMS са безплатни). 

 
3.6 Този регламент въвежда и задължението за операторите да фактурират на секунда 

изходящите повиквания след първите 30 секунди, и от първата секунда входящите 
повиквания, получени в чужбина. Освен това от юли 2010 г., предупреждението за 
получено съобщение в гласовата поща е безплатно, а изслушването на гласовите 
съобщения от друга държава – членка на ЕС, все още може да бъде таксувано. 

 
3.7 Със своя Регламент 531/2012 от 13 юни 2012 г. Съюзът наложи допълнителни 

намаления на тарифните тавани валидни до 30 юни 2022 г. за цените на едро, и валидни 
до 30 юни 2017 г. за цените на дребно. 
 

3.8 От това следва, че от 2007 г. насам, максималната цена за мобилни комуникации в 
роуминг са намалели, както следва: 
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 Гласови повиквания 
евро/минута 
без ДДС 

SMS 
евро/минута 
без ДДС 

Данни 
евро/килобайт

без ДДС 
 Цена 

на 
едро 

Цена на 
дребно за 
изходящо 
повикване

Цена на 
дребно за 
входящо 
повикване

Цена 
на 
едро 

Цена 
на 

дребно 

Цена 
на 
едро 

Цена 
на 

дребно 

средна цена преди 1.9.2007 г.  0,7692 0,417  ----  ----  ----  ---- 
        
Регламент (ЕО) № 717/2007        
максимална цена 1.9.2007 г.-
31.8.2008 г. 

0,30 0,49 0,24  ----  ----  ----  ---- 

максимална цена 1.9.2008 г.–
30.6.2009 г. 

0,28 0,46 0,22  ----  ----  ----  ---- 

максимална цена 1.7.2009 г.-
30.6.2010 г. 

0,26 0,43 0,19 0,04 0,11  1,00  ---- 

        
Регламент (ЕО) № 544/2009        
максимална цена 1.7.2010 г.–
30.6.2011 г. 

0,22 0,39 0,15 0,04 0,11 0,80  ---- 

максимална цена 1.7.2011 г.–
30.6.2012 г. 

0,18 0,35 0,11 0.04 0,11 0,50  ---- 

максимална цена 1.7.2012 г.–
30.6.2013 г. 

0,14 0,29 0,08 0,03 0,09 0,25 0,70 

        
Регламент (ЕО) № 531/2012        
максимална цена 1.7.2013 г.–
30.6.2014 г. 

0,10 0,24 0,07 0,02 0,08 0,15 0,45 

максимална цена 1.7.2014 г.–
30.6.2015 г. 

0,06 0,19 0,05 0,02 0,06 0,05 0,20 

максимална цена до 
30.6.2017 г. 
максимална цена до 
30.6.2022 г. 

 
 
0,06 

0,19 0,05  
 
0,02 

0,06  
 
0,05 

0,50 

 
4. Премахване на таксите за роуминг 
 
4.1 Целта на „Програмата в областта на цифровите технологии за Европа“4 в областта на 

роуминг услугите е да се намали разликата между националните тарифи и тарифите за 
роуминг. Съгласно съображение 3 на Регламент (ЕО) 531/2012 „Не може да се твърди, 
че съществува вътрешен телекомуникационен пазар, докато има значителни разлики 
между цените на националните услуги и роуминг услугите. Поради това крайната цел 
следва да бъде да се премахнат разликите между националните цени и цените за 
роуминг, като по този начин се установи вътрешен пазар на мобилните съобщителни 
услуги.“ 

 

                                                      
4 

 COM(2010) 245 final COM/2010/0245 f/2. 
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4.2 Пълното премахване на всички тарифи за роуминг в Европа, обаче, не е включено като 
официална разпоредба в цитирания регламент, който, напротив, удължава въвеждането 
на горна граница на тарифите до 30.6.2017 г. (цената на дребно), и дори до 
31.6.2022 г.(цени на едро). 

 
4.3 Съобщението на заместник-председателя на Европейската комисия, отговарящ за 

цифровите технологии, за премахване на тарифите за роуминг, считано от 2014 г., 
представлява следователно предварителна отрицателна оценка на резултата от 
Регламент 531/2012 от 13 юни 2012 г., още преди обявените в него нови тарифни и 
структурни мерки да са влезли в сила. 

 
4.4 По отношение на тарифите, публикуваното на 6 август 2013 г. проучване5 на 

Комисията относно цените от 2011 г. на мобилните телефонни услуги в Европа 
потвърждава скептичността на Комисията за възникването на ефективна конкуренция 
на пазара. По този начин разликата между държавата с най-високи цени (на минута) и 
тази с най-ниски е 774 %, докато за другите категории стоки и услуги, различията в 
рамките на европейския вътрешен пазар са много по-слаби. 

 
4.5 Въпреки че, от една страна, тези цифрови данни са от 2011 г. и междувременно са били 

въведени нови намаления на тарифните тавани, и че, от друга страна, фактурирането на 
минута се извършва много рядко и е заменено от фиксирани пакетни цени, тези числа 
показват, че 28-те национални пазара на далекосъобщения в ЕС не представляват 
предимство за потребителите, каквото би трябвало да предоставя единен пазар. 

 
4.6 Все пак, според Комисията, пределните тарифи биха могли да бъдат премахнати, след 

като структурните мерки, предвидени в Регламент (ЕО) № 531/2012 позволят да се 
осигурят действителни предимства за потребителите. 

 
4.7 Що се отнася до структурните реформи, предвидени в посочения регламент от 2012 г., 

тяхното влизане в сила беше определено за 1 юли 2014 г., за да се даде възможност на 
операторите да въведат технически и организационни разпоредби за отделната 
продажба на роуминг услугите. 

 
4.8 Понастоящем даден потребителя не може да избира своята тарифа в чужбина; това 

зависи от споразумението за роуминг, сключено от националния оператор с доставчик 
на мобилни услуги от посетената страна. От юли 2014 г. клиентите ще могат да 
преминават безплатно, във възможно най-кратък срок в зависимост от техническото 
решение, към алтернативен доставчик на роуминг услуги, или от един алтернативен 
доставчик на роуминг услуги към друг, което би трябвало да даде нов тласък на 
конкуренцията между доставчиците на услуги, и да доведе до допълнително 
намаляване на тарифите. 

                                                      
5 

 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-767_fr.htm?locale=EN. 
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4.9 Комисията обаче изглежда не вярва повече на положителните ефекти от такива 

структурни реформи, които — според твърденията � — няма да бъдат достатъчни, за 
да се сложи край на допълнителните разходи за роуминг в Европа6, до такава степен, че 
се чувства задължена да регулира по-силно. 

 
4.10 Клиентите на някои (малко на брой) оператори вече могат да използват своите 

национални пакети от услуги за съобщения в роуминг от няколко (малко на брой) 
определени страни без начисляване на допълнителни разходи. Други оператори вече 
включват изходящите обаждания в Европа в своите пакети услуги от висок ценови 
клас. 

 
4.11 Въпреки операторите и доставчиците на мобилни услуги се противопоставят на пълно 

премахване на таксите за роуминг, които изтъкват, че: 
 

• рецесията в Европа засяга и телекомуникационния сектор; 
• операторите от Южна Европа, в която туризмът е по-мащабен, ще бъдат 

по-„наказани“ от операторите от Северна Европа; 
• премахването на роуминга би било предимство за операторите от малките страни, 

на които ще бъде по-лесно да предлагат евтини абонаменти, тъй като те не 
подлежат на същите задължения за разпростиране на мрежата като големите; 

• операторите вече няма да имат интерес да инвестират в придобиването на честоти, 
изграждането и развитието на мрежата; 

• ограниченията, наложени на операторите при разпределянето на лицензите, 
по-конкретно по отношение на обхвата, толкова се различават в различните 
държави, че не е възможно да се смесват оператори от различни страни с различни 
ограничения. 

 
4.12 Ясно е, че милиони потребители, пътуващи в Европа, биха приветствали премахването 

на таксите за роуминг. Трябва все пак да се отбележи, че дори и с това премахване няма 
да се изгради вътрешен пазар на европейските мобилни съобщения. Мобилните 
съобщения между две държави членки на ЕС, извършени от вътрешната мрежа на трета 
държава членка (транзитни съобщения), не се смятат за повиквания в роуминг и се 
фактурират според международните тарифи. 

 
4.13 Дори и цените на националните услуги да не са регулирани от законодателството на 

ЕС, националните регулаторни органи разполагат с инструменти, за вземане, при 
необходимост, на коригиращи мерки. Необходимо е, обаче, националните регулаторни 
органи да прибягнат до използване на тези средства. По отношение на международните 
тарифи (извън Съюза), те са напълно извън контрола и компетентността на ЕС. 
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 COM (2013 г.) 627 final; Изложение на мотивите относно глава VI (членове от 31 до 40). 
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5. Позицията на ЕИСК 
 
5.1 Електронните мобилни съобщения са от ключово значение не само за икономиката, 

професионалните клиенти или живущите, но са от жизнено значение и за гражданите, 
нуждаещи се от специфични комуникации (хора с увреждания, зависимост или в 
бедствено положение). Ето защо ЕИСК винаги е бил гарант на предложенията на 
Комисията за определяне на пределни цени за роуминг, тъй като смята, че те вървят в 
правилната посока, т.е. премахване в средносрочна перспектива на всички форми на 
такси за мобилен роуминг. 

 
5.2 Новото председателство на ЕИСК е превърнало премахването на таксите за роуминг в 

приоритет на своята работна програма и, в рамките на конкретната мярка 
„Европейските граждани изискват незабавно да се сложи край на тарифите за роуминг“ 
изразява исканията на гражданите в това отношение. 

 
5.3 Потребителите започнаха да ограничават използването на своите телефони или други 

устройства за мобилни комуникации веднага след като излязат извън границите на 
държавите си поради високите цени на роуминг; следователно премахването на таксите 
за роуминг ще увеличи потреблението, което би било в интерес на доставчиците на 
услуги и, най-малкото, би компенсирало частично загубата на приходи. 

 
5.4 Освен това за клиента е трудно да търси икономически най-изгодното решение, и да 

намери оператор в чужбина, което да предлага най-добрата цена сред многото 
възможности на постоянно развиващия се пазар на мобилните услуги. Освен това на 
потребителите често убягва факта, че тяхното устройство автоматично се свързва към 
интернет, ако съответната опция не е изключена, и че това създава значителни разходи. 
Освен това е възможно националните мобилни комуникации на хората, живущи в 
близост до границата, да преминават автоматично към чуждестранна честотна мрежа с 
високи такси за роуминг, произтичащи от това. 

 
5.5 В светлината на гореизложеното, ЕИСК подкрепя по принцип премахването на всички 

тарифи за роуминг (гласови, SMS и данни), а не само таксите за входящи повиквания. 
 
5.6 Въпреки това, преди премахването на роуминга, ще трябва да се разрешат редица 

въпроси. На първо място се очаква разстройство в далекосъобщенията в Европа, 
по-специално изразяващи се в увеличаване на националните и международни тарифи и 
цени на фиксирани абонаментни планове за електронните съобщения с цел да се 
компенсира загубата на доходи на операторите. За да се създаде вътрешен пазар на 
европейските електронни мобилни съобщения е целесъобразно да се преразгледат и 
тарифите, прилагани към транзитните мобилни съобщения в ЕС. 
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5.7 ЕИСК изразява съжаление, че Комисията е пропуснала възможността за премахване на 
таксите за роуминг в Регламент 531/2012. Предвид факта, че планираните структурни 
реформи в съответния регламент от 2012 г. ще започнат едва от юли 2014 г., ЕИСК 
смята, че датата на премахване на таксите за роуминг трябва да се определя въз основа 
на преглед на посочените по-горе структурни реформи, след като същите бъдат 
извършени изцяло. 

 
5.8 Този период би трябвало да позволи на регулаторните органи да вземат предпазни 

мерки, за да се предотврати това, операторите да компенсират загубата на приходи 
поради премахването на таксите за роуминг, чрез увеличаване на националните 
тарифи. Такава компенсация би била в ущърб на всички потребители, и преди всичко 
на гражданите, които по лични причини не пътуват извън държавата си на пребиваване 
и следователно не извършват комуникации при роуминг. 

 
5.9 С цел да се постигне по-голяма прозрачност на цените и най-вече на предложенията за 

пакетни цени, ЕИСК предлага освен това регулаторните власти да изготвят, в 
сътрудничество с потребителските организации, стандартизиран тип информация 
относно състава на цените, за да може да се извършва сравнение между различните 
предложения и да се улеснява търсенето на икономически най-изгодното предложение. 

 
5.10 И накрая, Комисията ще трябва да следи отблизо за това, партньорството между 

операторите, което тя горещо приветства, да не доведе до създаването на картели или 
олигополи7 със злоупотреба с господстващо пазарно положение, което би възникнало 
вследствие на тях. 

 
Брюксел, 19 ноември 2013 г. 
 

Председател 
на 

специализирана секция „Транспорт, 
енергетика, инфраструктури, информационно 

общество“ 
 
 
 
 

Stéphane Buffetaut 

 

 
_____________ 
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 За да избегнат по-принудително регулиране операторите ще трябва да бъдат в състояние да предлагат ниски цени на 
поне 70% от европейската територия и поне в 17 страни от ЕС. 


