Меморандум за разбирање

помеѓу

Министерството за информатичко општество и администрација
на Република Северна Македонија

и

Министерството за дигитална политика, телекомуникации и
медиуми на Република Грција

за
Намалување на цените во меѓународен роаминг за
телекомуникациски услуги

Министерството за дигитална политика, телекомуникации и медиуми на Република
Грција („Првата страна“) и Министерството за информатичко општество и
администрација на Република Северна Македонија („Втората страна“), во
понатамошниот текст под заеднички назив „Страните“, во врска со постојната висина
на цените во меѓународниот роаминг меѓу двете земји, препознавајќи ја висината на
големопродажните цени за воспоставување на повици, што доведува до високи цени
на телефонските повици, СМС-пораките и размената на податоци во роаминг меѓу
двете соседни земји,со цел да се намалат тие цени во корист на граѓаните од двете
земји, имајќи ги предвид:
- цените на роаминг-услугите во Европската Унија и Регулативата за роаминг на јавни
мобилни комуникациски мрежи во рамките на Европската Унија (РЕГУЛАТИВА (ЕУ) БР.
531/2012 НА ЕВРОПСКИОТ ПАРЛАМЕНТ И НА СОВЕТОТ од јуни 2012 година за роаминг
на јавни мобилни комуникациски мрежи во рамките на Унијата), се согласија на
следново:
Член 1
(1) Страните се согласуваат дека цените на роаминг-услугите меѓу нивните земји треба
да се намалат.
(2) Страните се согласуваат дека максималните цени на роаминг-услугите треба да се
намалат до висината на цените применливи во Европската Унија, односно на цените
утврдени во Регулативата за роаминг на јавни мобилни комуникациски мрежи во
рамките на Европската Унија (РЕГУЛАТИВА (ЕУ) БР. 531/2012 НА ЕВРОПСКИОТ
ПАРЛАМЕНТ И НА СОВЕТОТ од јуни 2012 година за роаминг на јавни мобилни
комуникациски мрежи во рамките на Унијата).
(3) Страните се согласуваат дека максималните цени на роаминг-услугите треба да се
намалуваат постепено во идните три години, во согласност со динамиката и износот на
максималните цени утврдени во Регулативата од ставот (2) на овој член.
Член 2
За спроведување на овој Меморандум се надлежни соодветните национални
регулаторни тела за електронски комуникации на двете земји (Грчката комисија за
телекомуникации и пошти за Првата страна и Агенцијата за електронски комуникации
за Втората страна), во понатамошниот текст „Регулаторите“.

Член 3
(1) За да го спроведат овој Меморандум, Регулаторите ја извршуваат неопходната
координација за да ги започнат обврските истовремено и подеднакво за двете Страни.
(2) Во рок од три месеци откако овој Меморандум ќе влезе во сила, регулаторите ќе ги
информираат Страните за резултатите од нивните разговори.
(3) Регулаторите и операторите на јавните мобилни комуникациски мрежи од
Република Грција и од Република Северна Македонија си сносуваат трошоците за
нивните активности преземени за спроведување на овој Меморандум.
Член 4
(1) Регулаторите редовно разменуваат информации за активностите преземени за
спроведување на овој Меморандум.
(2) Претставници на Регулаторите ќе се состануваат најмалку еднаш годишно за
консултации и разгледување на примената на овој Меморандум, идентификување
приоритетни активности за претстојниот период за да може, доколку е потребно, да се
преземат заеднички активности и да се заземат заеднички ставови кон домашните и
Европските организации надлежни за електронски комуникации и за операторите на
електронски комуникации.
Член 5
Ниедна Страна нема да пренесува доверливи информации со комерцијална вредност
добиени согласно овој Меморандум на ниедна трета страна без претходна писмена
согласност од Страната од која произлегле таквите информации.
Член 6
Секоја Страна ги спроведува сите активности кои произглегуваат овој Меморандум,
согласно нејзините надлежности и во согласност со применливите закони и прописи.
Член 7
Првата страна го применува овој Меморандум согласно обврските кои произлегуваат
од членството на Република Грција во Европската Унија.
Член 8
Сите спорови поврзани со толкувањето или спроведувањето на овој Меморандум се
решаваат преку консултации и преговори меѓу Страните.

Член 9
Овој Меморандум може да се измени и дополни во секое време во писмена форма, со
заедничка согласност од Страните. Секоја измена влегува во сила согласно
процедурата опишана во член 10 и потоа станува составен дел од овој Меморандум.
Член 10
Овој Меморандум влегува во сила на денот на приемот, преку дипломатски канали, на
второто известување во кое Страните меѓусебно се известуваат за завршување на
нивните национални процедури преку кои Меморандумот влегува во сила.
Меморандумот се применува се додека една од Страните не ја извести другата дека го
прекинува, во писмена форма, преку дипломатски канали, најмалку 12 месеци пред
предвидениот датум за престанок.
Потпишано во Скопје, во вторник, на 19 февруари 2019 година, во два оригинални
примерока на англиски јазик.
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