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Amendament depus de Umberto Guidoni

Amendamentul 227
ARTICOLUL 7 ALINEATUL (1)

(1) Fiecare furnizor din ţara de origine oferă 
clienţilor serviciului de roaming, la cerere,
informaţii tarifare personalizate cu privire la 
tarifele cu amănuntul care se aplică în cazul 
în care clientul respectiv efectuează şi 
primeşte de apeluri în statul membru vizitat.

(1) Fiecare furnizor din ţara de origine oferă 
fiecărui client al serviciului de roaming, în 
mod automat, atunci când intră într-un alt 
stat membru, printr-un singur mesaj scurt 
(SMS) sau printr-un alt serviciu 
corespunzător pentru clienţii cu deficienţe 
de vedere, fără întârzieri nejustificate şi 
gratuit, informaţii tarifare personalizate cu 
privire la tarifele cu amănuntul pe minut
(TVA inclusă) care se aplică în cazul în care 
clientul respectiv efectuează şi primeşte 
apeluri, utilizează serviciile SMS şi MMS 
sau foloseşte orice alt serviciu de 
comunicaţii de date în fiecare reţea din
statul membru vizitat.
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Or. en

Amendament depus de Nikolaos Vakalis

Amendamentul 228
ARTICOLUL 7 ALINEATUL (1)

(1) Fiecare furnizor din ţara de origine oferă
clienţilor serviciului de roaming, la cerere,
informaţii tarifare personalizate cu privire 
la tarifele cu amănuntul care se aplică în 
cazul în care clientul respectiv efectuează şi 
primeşte de apeluri în statul membru vizitat.

(1) Fiecare furnizor din ţara de origine 
trimite gratuit clienţilor serviciului de 
roaming, în mod automat, atunci când intră 
într-un alt stat membru, fără întârzieri 
nejustificate după conectarea lor la o reţea 
vizitată, un mesaj scurt (SMS) cu 
informaţii privind tarifele cu amănuntul 
personalizate care se aplică în cazul în care 
clienţii respectivi efectuează şi primesc
apeluri în statul membru vizitat în cadrul 
serviciului de roaming.

Or. en

Justificare

There is great need for absolute transparency of retail tariffs. The consumers must be able to 
choose among the different operators in the visited country the one for the roaming services 
of whom his home operator offers the best retail tariffs.

Amendament depus de Herbert Reul, Werner Langen, Daniel Caspary

Amendamentul 229
ARTICOLUL 7 ALINEATUL (1)

(1) Fiecare furnizor din ţara de origine 
oferă clienţilor serviciului de roaming, la 
cerere, informaţii tarifare personalizate cu 
privire la tarifele cu amănuntul care se aplică 
în cazul în care clientul respectiv efectuează 
şi primeşte de apeluri în statul membru 
vizitat. 

(1) Fiecare furnizor din ţara de origine oferă, 
în mod automat, printr-un mesaj scurt 
(SMS) gratuit, clienţilor serviciului de 
roaming, atunci când intră într-un alt stat 
membru, informaţii tarifare personalizate cu 
privire la tarifele cu amănuntul care se aplică 
în cazul în care clienţii respectivi efectuează 
şi primesc apeluri în statul membru vizitat.

Or. de
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Amendament depus de Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Amendamentul 230
ARTICOLUL 7 ALINEATUL (1)

(1) Fiecare furnizor din ţara de origine oferă 
clienţilor serviciului de roaming, la cerere,
informaţii tarifare personalizate cu privire la 
tarifele cu amănuntul care se aplică în cazul 
în care clientul respectiv efectuează şi 
primeşte de apeluri în statul membru vizitat.

(1) Fiecare furnizor din ţara de origine oferă 
clienţilor serviciului de roaming informaţii 
tarifare personalizate cu privire la tarifele cu 
amănuntul care se aplică în cazul în care 
clienţii respectivi efectuează şi primesc
apeluri în statul membru vizitat.

Or. en

Amendament depus de Daniel Caspary

Amendamentul 231
ARTICOLUL 7 ALINEATUL (1)

(1) Fiecare furnizor din ţara de origine oferă 
clienţilor serviciului de roaming, la cerere,
informaţii tarifare personalizate cu privire la 
tarifele cu amănuntul care se aplică în cazul 
în care clientul respectiv efectuează şi 
primeşte de apeluri în statul membru vizitat. 

(1) Fiecare furnizor din ţara de origine oferă
gratuit clienţilor serviciului de roaming, 
imediat după conectarea la o reţea mobilă 
diferită de cea din ţara de origine,
informaţii tarifare personalizate prin SMS
cu privire la tarifele cu amănuntul care se 
aplică în cazul în care clienţii respectivi
efectuează apeluri în statul membru vizitat. 
Clientul poate opta să nu beneficieze de 
acest serviciu.  

Or. de

Justificare

This service is in the interest of greater transparency.

Amendament depus de Reino Paasilinna on behalf of PSE Group

Amendamentul 232
ARTICOLUL 7 ALINEATUL (1)

(1) Fiecare furnizor din ţara de origine oferă 
clienţilor serviciului de roaming, la cerere,
informaţii tarifare personalizate cu privire 
la tarifele cu amănuntul care se aplică în 

(1) Cu excepţia cazurilor în care furnizorul 
din ţara de origine a primit o notificare 
contrară din partea clientului, fiecare
furnizor din ţara de origine oferă, prin 
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cazul în care clientul respectiv efectuează şi 
primeşte de apeluri în statul membru 
vizitat.

trimiterea automată a unui SMS, în termen 
de o oră de la intrarea clientului serviciului 
de roaming într-un alt stat membru,
informaţiile tarifare personalizate prevăzute 
la alineatul (4) primul paragraf.  Un client 
care a anunţat că nu doreşte să utilizeze 
serviciul SMS automat are dreptul, în orice 
moment, să solicite furnizorului din ţara de 
origine să îi pună din nou la dispoziţie 
acest serviciu.
Furnizorilor din ţara de origine nu li se 
solicită să ofere informaţii prin trimiterea 
unui SMS automat, dacă oferă informaţii 
privind tariful pe minut pentru un apel 
individual pe care clientul intenţionează să 
îl efectueze, printr-un mesaj care precede 
imediat apelul respectiv, permiţându-i 
clientului să renunţe la efectuarea apelului 
fără a fi taxat sau dacă, în cazul efectuării 
sau primirii unui apel, informaţiile, 
inclusiv cele privind costul apelului 
respectiv, sunt vizibile pe ecranul 
aparatului pe toată durata apelului.    
Furnizorii naţionali oferă informaţii 
vocale, la cerere, clienţilor nevăzători sau 
cu deficienţe de vedere.

Or. en

Justificare

Among other things, the amendments to Article 7 introduce a system where abridged 
information on roaming prices will be provided automatically, unless the customer has 
decided otherwise, by SMS, and where complete information will be available on request. As 
alternatives, operators may offer information in real time with respect to individual calls.

Amendament depus de David Hammerstein Mintz

Amendamentul 233
ARTICOLUL 7 ALINEATUL (1)

(1) Fiecare furnizor din ţara de origine oferă 
clienţilor serviciului de roaming, la cerere,
informaţii tarifare personalizate cu privire la 
tarifele cu amănuntul care se aplică în cazul 

(1) Cu excepţia cazurilor în care furnizorul 
din ţara de origine a primit o notificare 
contrară din partea clientului serviciului de 
roaming, fiecare furnizor din ţara de origine 
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în care clientul respectiv efectuează şi 
primeşte de apeluri în statul membru vizitat.

oferă clientului respectiv, prin trimiterea 
automată a unui mesaj scurt (SMS), fără 
întârzieri nejustificate şi gratuit, 
informaţiile tarifare personalizate cu privire 
la tarifele cu amănuntul pe minut (TVA 
inclusă) care se aplică în cazul în care 
clientul respectiv efectuează şi primeşte
apeluri în statul membru vizitat.

Or. en

Amendament depus de Erika Mann

Amendamentul 234
ARTICOLUL 7 ALINEATUL (1)

(1) Fiecare furnizor din ţara de origine oferă 
clienţilor serviciului de roaming, la cerere,
informaţii tarifare personalizate cu privire la 
tarifele cu amănuntul care se aplică în cazul 
în care clientul respectiv efectuează şi 
primeşte de apeluri în statul membru vizitat.

(1) Cu excepţia cazurilor în care furnizorul 
din ţara de origine a primit o notificare 
contrară din partea clientului serviciului de 
roaming, fiecare furnizor din ţara de origine 
oferă clientului respectiv, prin trimiterea 
automată a unui mesaj scurt (SMS), fără 
întârzieri nejustificate şi gratuit, 
informaţiile tarifare personalizate cu privire 
la tarifele cu amănuntul pe minut (TVA 
inclusă) care se aplică în cazul în care 
clientul respectiv efectuează şi primeşte
apeluri în statul membru vizitat.

Or. en

Amendament depus de Šarūnas Birutis

Amendamentul 235
ARTICOLUL 7 ALINEATUL (1)

(1) Fiecare furnizor din ţara de origine oferă 
clienţilor serviciului de roaming, la cerere,
informaţii tarifare personalizate cu privire la 
tarifele cu amănuntul care se aplică în cazul 
în care clientul respectiv efectuează şi 
primeşte de apeluri în statul membru vizitat.

(1) Cu excepţia cazurilor în care furnizorul 
din ţara de origine a primit o notificare 
contrară din partea clientului serviciului de 
roaming, fiecare furnizor din ţara de origine 
oferă clientului respectiv, prin trimiterea 
automată a unui mesaj scurt (SMS), fără 
întârzieri nejustificate şi gratuit, 
informaţiile tarifare personalizate cu privire 
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la tarifele cu amănuntul pe minut (TVA 
inclusă) care se aplică în cazul în care 
clientul respectiv efectuează şi primeşte
apeluri în statul membru vizitat.

Or. en

Justificare

It is important that Customers receive adequate information on the price of international 
roaming calls. More detailed information  should be obtainable on request.

Amendament depus de Angelika Niebler und Christian Ehler

Amendamentul 236
ARTICOLUL 7 ALINEATUL (1)

(1) Fiecare furnizor din ţara de origine oferă 
clienţilor serviciului de roaming, la cerere,
informaţii tarifare personalizate cu privire la 
tarifele cu amănuntul care se aplică în cazul 
în care clientul respectiv efectuează şi 
primeşte de apeluri în statul membru vizitat. 

(1) Cu excepţia cazurilor în care furnizorul 
din ţara de origine a primit o notificare 
contrară din partea clientului serviciului de 
roaming, fiecare furnizor din ţara de origine 
oferă clientului respectiv, prin trimiterea 
automată a unui mesaj scurt (SMS), fără 
întârzieri nejustificate şi gratuit, 
informaţiile tarifare personalizate de bază
cu privire la tarifele cu amănuntul pe minut
(TVA inclusă) care se aplică în cazul în care 
clientul respectiv efectuează şi primeşte
apeluri în statul membru vizitat.

Or. de

Justificare

It is important that roaming customers should be informed automatically and without delay of 
the essential details of charges payable.

Amendament depus de Romano Maria La Russa

Amendamentul 237
ARTICOLUL 7 ALINEATUL (1)

(1) Fiecare furnizor din ţara de origine oferă 
clienţilor serviciului de roaming, la cerere,
informaţii tarifare personalizate cu privire 

(1) Cu excepţia cazurilor în care furnizorul 
din ţara de origine a primit o notificare 
contrară din partea clientului serviciului de 
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la tarifele cu amănuntul care se aplică în 
cazul în care clientul respectiv efectuează şi 
primeşte de apeluri în statul membru vizitat.

roaming, fiecare furnizor din ţara de origine 
oferă clientului respectiv, prin trimiterea 
automată şi fără întârzieri nejustificate a 
unui SMS, informaţii privind tarifele de 
roaming care se aplică în cazul în care 
clientul respectiv efectuează şi primeşte 
apeluri în statul membru vizitat.

Or. en

Amendament depus de Renato Brunetta and Pia Elda Locatelli

Amendamentul 238
ARTICOLUL 7 ALINEATUL (1)

(1) Fiecare furnizor din ţara de origine oferă 
clienţilor serviciului de roaming, la cerere,
informaţii tarifare personalizate cu privire la 
tarifele cu amănuntul care se aplică în cazul 
în care clientul respectiv efectuează şi 
primeşte de apeluri în statul membru vizitat.

(1) În vederea optimizării formulelor 
tarifare, fiecare furnizor din ţara de origine 
oferă fiecărui client al serviciului de roaming 
informaţii tarifare personalizate cu privire la 
tarifele cu amănuntul care se aplică în cazul 
în care clientul respectiv efectuează şi 
primeşte apeluri şi utilizează serviciile SMS 
sau MMS şi alte servicii de comunicaţii de 
date în roaming internaţional în statul 
membru vizitat. În aceste cazuri, furnizorii 
exclud orice costuri care apar din 
diferenţele dintre formulele tarifare. 

Or. it

Amendament depus de Francisca Pleguezuelos Aguilar

Amendamentul 239
ARTICOLUL 7 ALINEATUL (1)

(1) Fiecare furnizor din ţara de origine oferă 
clienţilor serviciului de roaming, la cerere,
informaţii tarifare personalizate cu privire la 
tarifele cu amănuntul care se aplică în cazul 
în care clientul respectiv efectuează şi 
primeşte de apeluri în statul membru vizitat.

(1) Fiecare furnizor din ţara de origine are 
obligaţia de a oferi consumatorilor, în mod 
automat şi gratuit, informaţii tarifare 
esenţiale şi de bază cu privire la tarifele cu 
amănuntul care se aplică în cazul în care 
clienţii respectivi efectuează şi primesc
apeluri în statul membru vizitat.
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Or. es

Justificare

To facilitate transparency and simplify procedures for consumers.

Amendament depus de Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Amendamentul 240
ARTICOLUL 7 ALINEATUL (2) 

(2) Clientul poate alege să îşi formuleze 
cererea printr-un apel telefonic mobil sau 
prin trimiterea unui SMS (serviciul de 
mesaje scurte), în ambele cazuri la un 
număr prevăzut în acest scop de către 
furnizorul din ţara de origine, şi poate 
alege să primească informaţiile cu ocazia 
apelului respectiv sau prin SMS (în acest 
ultim caz, fără întârzieri nejustificate). 

eliminat

Or. en

Amendament depus de Nikolaos Vakalis

Amendamentul 241
ARTICOLUL 7 ALINEATUL (2)

(2) Clientul poate alege să îşi formuleze 
cererea printr-un apel telefonic mobil sau
prin trimiterea unui SMS (serviciul de 
mesaje scurte), în ambele cazuri la un 
număr prevăzut în acest scop de către 
furnizorul din ţara de origine, şi poate 
alege să primească informaţiile cu ocazia 
apelului respectiv sau prin SMS (în acest 
ultim caz, fără întârzieri nejustificate). 

(2) Clientul poate alege să îşi formuleze 
cererea prin trimiterea unui SMS sau prin 
efectuarea unui apel telefonic pentru a 
primi informaţii suplimentare privind 
tarifele de roaming care se aplică în cazul 
furnizării acestui serviciu. Se poate stabili 
un tarif pentru furnizarea de informaţii 
suplimentare solicitate.

Or. en

Justificare

There is great need for absolute transparency of retail tariffs. The consumers must be able to 
choose among the different operators in the visited country the one for the roaming services 
of whom his home operator offers the best retail tariffs.
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Amendament depus de Herbert Reul, Werner Langen, Daniel Caspary

Amendamentul 242
ARTICOLUL 7 ALINEATUL (2)

(2) Clientul poate alege să îşi formuleze 
cererea printr-un apel telefonic mobil sau 
prin trimiterea unui SMS (serviciul de 
mesaje scurte), în ambele cazuri la un 
număr prevăzut în acest scop de către 
furnizorul din ţara de origine, şi poate 
alege să primească informaţiile cu ocazia 
apelului respectiv sau prin SMS (în acest 
ultim caz, fără întârzieri nejustificate).

(2) În caz contrar, fiecare furnizor din ţara 
de origine poate respecta obligaţia 
prevăzută la alineatul (1) prin trimiterea de 
informaţii tarifare personalizate clienţilor 
serviciului de roaming, la cerere, printr-un 
apel telefonic mobil sau prin trimiterea unui 
SMS. 

Or. de

Amendament depus de Francisca Pleguezuelos Aguilar

Amendamentul 243
ARTICOLUL 7 ALINEATUL (2)

(2) Clientul poate alege să îşi formuleze 
cererea printr-un apel telefonic mobil sau 
prin trimiterea unui SMS (serviciul de 
mesaje scurte), în ambele cazuri la un 
număr prevăzut în acest scop de către 
furnizorul din ţara de origine, şi poate 
alege să primească informaţiile cu ocazia 
apelului respectiv sau prin SMS (în acest 
ultim caz, fără întârzieri nejustificate).

(2) Furnizorii din ţara de origine au, de 
asemenea, obligaţia de furniza 
consumatorilor, în mod automat, un număr 
de telefon care să le permită să obţină
informaţii suplimentare. Serviciul de 
informaţii menţionat mai sus este gratuit, 
atât în ceea ce priveşte formularea cererii, 
cât şi primirea informaţiilor cerute.

Or. es

Justificare

To facilitate transparency and simplify procedures for consumers.

Amendament depus de Pilar del Castillo Vera

Amendamentul 244
ARTICOLUL 7 ALINEATUL (2)
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(2) Clientul poate alege să îşi formuleze 
cererea printr-un apel telefonic mobil sau 
prin trimiterea unui SMS (serviciul de 
mesaje scurte), în ambele cazuri la un 
număr prevăzut în acest scop de către 
furnizorul din ţara de origine, şi poate 
alege să primească informaţiile cu ocazia 
apelului respectiv sau prin SMS (în acest 
ultim caz, fără întârzieri nejustificate). 

(2) Atunci când este posibil, clientul 
primeşte un mesaj de la furnizorul său în 
termen de o oră de la intrarea în statul 
membru vizitat, prin care este notificat cu 
privire la modalităţile în care acesta poate 
primi informaţii tarifare personalizate 
complete, la cerere şi fără întârzieri 
nejustificate.

Or. en

Justificare

The communication of large amounts of information including non voice services would be 
annoying for customers.  Thus, customers should simply be sent a message informing them of 
how they can get further information free of charge, should they so wish.  This message 
should be sent within an hour of the consumer entering a visited Member State, although this 
may take longer where there are problems of network coverage.

Amendament depus de David Hammerstein Mintz

Amendamentul 245
ARTICOLUL 7 ALINEATUL (2) 

(2) Clientul poate alege să îşi formuleze
cererea printr-un apel telefonic mobil sau 
prin trimiterea unui SMS (serviciul de 
mesaje scurte), în ambele cazuri la un număr 
prevăzut în acest scop de către furnizorul din 
ţara de origine, şi poate alege să primească 
informaţiile cu ocazia apelului respectiv sau 
prin SMS (în acest ultim caz, fără întârzieri 
nejustificate). 

(2) Clientul poate formula o cerere de 
informaţii tarifare personalizate complete 
referitoare la tarifele de roaming aplicabile 
în cazul apelurilor telefonice printr-un apel 
telefonic mobil sau prin trimiterea unui SMS 
(serviciul de mesaje scurte), în ambele cazuri 
la un număr prevăzut în acest scop de către 
furnizorul din ţara de origine, şi poate alege 
să primească informaţiile cu ocazia apelului 
respectiv sau prin SMS (în acest ultim caz, 
fără întârzieri nejustificate).

Or. en

Amendament depus de Šarūnas Birutis

Amendamentul 246
ARTICOLUL 7 ALINEATUL (2) 

(2) Clientul poate alege să îşi formuleze (2) Clientul poate formula o cerere de 
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cererea printr-un apel telefonic mobil sau 
prin trimiterea unui SMS (serviciul de 
mesaje scurte), în ambele cazuri la un număr 
prevăzut în acest scop de către furnizorul din 
ţara de origine, şi poate alege să primească 
informaţiile cu ocazia apelului respectiv sau 
prin SMS (în acest ultim caz, fără întârzieri 
nejustificate). 

informaţii tarifare personalizate complete 
referitoare la tarifele de roaming aplicabile 
în cazul apelurilor telefonice printr-un apel 
telefonic mobil sau prin trimiterea unui SMS 
(serviciul de mesaje scurte), în ambele cazuri 
la un număr prevăzut în acest scop de către 
furnizorul din ţara de origine, şi poate alege 
să primească informaţiile cu ocazia apelului 
respectiv sau prin SMS (în acest ultim caz, 
fără întârzieri nejustificate).

Or. en

Justificare

It is important that Customers receive adequate information on the price of international 
roaming calls. More detailed information  should be obtainable on request.

Amendament depus de Reino Paasilinna on behalf of PSE Group

Amendamentul 247
ARTICOLUL 7 ALINEATUL (2)

(2) Clientul poate alege să îşi formuleze
cererea printr-un apel telefonic mobil sau 
prin trimiterea unui SMS (serviciul de 
mesaje scurte), în ambele cazuri la un 
număr prevăzut în acest scop de către 
furnizorul din ţara de origine, şi poate alege 
să primească informaţiile cu ocazia apelului 
respectiv sau prin SMS (în acest ultim caz, 
fără întârzieri nejustificate).

(2) Clientul poate solicita informaţii tarifare 
complete printr-un apel telefonic mobil la un 
număr prevăzut în acest scop de către 
furnizorul din ţara de origine, şi poate alege 
să primească informaţiile cu ocazia apelului 
respectiv sau prin SMS (în acest ultim caz, 
fără întârzieri nejustificate).

Or. en

Justificare

See justification to Article 7, paragraph 1.

Amendament depus de Daniel Caspary

Amendamentul 248
ARTICOLUL 7 ALINEATUL (2)

(2) Clientul poate alege să îşi formuleze (2) Clientul poate alege, de asemenea, să 
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cererea printr-un apel telefonic mobil sau 
prin trimiterea unui SMS (serviciul de 
mesaje scurte), în ambele cazuri la un număr 
prevăzut în acest scop de către furnizorul din 
ţara de origine, şi poate alege să primească 
informaţiile cu ocazia apelului respectiv sau 
prin SMS (în acest ultim caz, fără întârzieri 
nejustificate).

formuleze o cerere printr-un apel telefonic 
mobil sau prin trimiterea unui SMS 
(serviciul de mesaje scurte), în ambele cazuri 
la un număr prevăzut în acest scop de către 
furnizorul din ţara de origine, şi poate alege 
să primească informaţiile cu ocazia apelului 
respectiv sau prin SMS (în acest ultim caz, 
fără întârzieri nejustificate).

Or. de

Justificare

This service is in the interest of greater transparency.

Amendament depus de Giles Chichester

Amendamentul 249
ARTICOLUL 7 ALINEATUL (2A) (nou)

(2a) Un client al serviciului de roaming are 
dreptul să primească din partea 
furnizorului din ţara de origine, de îndată 
ce acest lucru este posibil, după ce intră 
într-un stat membru diferit de cel în care se 
află furnizorul respectiv, un SMS, sau un 
alt serviciu corespunzător pentru 
persoanele cu deficienţe de vedere, generat 
automat, care să includă informaţii tarifare 
personalizate cu privire la tarifele cu 
amănuntul care se aplică în cazul în care 
clientul respectiv efectuează şi primeşte 
apeluri în fiecare reţea din statul membru 
vizitat. Clienţii pot trece oricând de la 
modul „push”(pentru recepţionarea 
automată de informaţii tarifare per SMS) la 
modul „pull”(pentru recepţionarea, la 
cerere, de informaţii tarifare per SMS) 

Or. en

Justificare

Practically, provision of all possible data service prices is unlikely to be possible in near real-
time (i.e. via an SMS), while such information should be available on request, automatic 
provision of real-time information may be more practically restricted to voice services. 
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Because SMS is a “best efforts” service, delivery within one hour of arrival cannot in 
practice be guaranteed. 

Amendament depus de Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Amendamentul 250
ARTICOLUL 7 ALINEATUL (2A) (nou) 

(2a) Un client al serviciului de roaming are 
dreptul să primească din partea 
furnizorului din ţara de origine, fără 
întârzieri nejustificate şi de îndată ce acest 
lucru este posibil, după ce intră într-un stat 
membru diferit de cel în care se află 
furnizorul respectiv, un SMS, sau un alt 
serviciu corespunzător pentru persoanele 
cu deficienţe de vedere, generat automat, 
care să includă informaţii tarifare 
personalizate cu privire la tarifele cu 
amănuntul care se aplică în cazul în care 
clientul respectiv efectuează şi primeşte 
apeluri în fiecare reţea din statul membru 
vizitat. Clienţii pot trece oricând de la 
modul „push”(pentru recepţionarea 
automată de informaţii tarifare per SMS) la 
modul „pull”(pentru recepţionarea, la 
cerere, de informaţii tarifare per SMS )

Or. en

Amendament depus de Nikolaos Vakalis

Amendamentul 251
ARTICOLUL 7 ALINEATUL (3)

(3) Serviciul de informaţii menţionat mai 
sus trebuie să fie gratuit, atât în ceea ce 
priveşte formularea cererii, cât şi primirea 
informaţiilor cerute.

eliminat 

Or. en

Justificare

There is great need for absolute transparency of retail tariffs. The consumers must be able to 
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choose among the different operators in the visited country the one for the roaming services 
of whom his home operator offers the best retail tariffs.

Amendament depus de Herbert Reul, Werner Langen, Daniel Caspary

Amendamentul 252
ARTICOLUL 7 ALINEATUL (3)

(3) Serviciul de informaţii menţionat mai 
sus trebuie să fie gratuit, atât în ceea ce 
priveşte formularea cererii, cât şi primirea 
informaţiilor cerute.

eliminat

Or. de

Amendament depus de Francisca Pleguezuelos Aguilar

Amendamentul 253
ARTICOLUL 7 ALINEATUL (3)

(3) Serviciul de informaţii menţionat mai 
sus trebuie să fie gratuit, atât în ceea ce 
priveşte formularea cererii, cât şi primirea 
informaţiilor cerute.

eliminat

Or. es

Justificare

To facilitate transparency and simplify procedures for consumers.

Amendament depus de Ján Hudacký

Amendamentul 254
ARTICOLUL 7 ALINEATUL (3)

(3) Serviciul de informaţii menţionat mai sus 
trebuie să fie gratuit, atât în ceea ce priveşte 
formularea cererii, cât şi primirea
informaţiilor cerute.

(3) Primul serviciu de informaţii tarifare 
transparente şi suficiente, menţionat mai 
sus, trebuie să fie gratuit, dar costul 
informaţiilor suplimentare solicitate de 
client, referitoare la costuri, se stabileşte de 
către operator.  
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Or. en

Justificare

Some operators in several Member states provide already free customer information call 
services. Free choice of whether to charge the pulled (requested)  information will increase 
competition and lead to lower charges or even free additional information for customers 
giving thus better result than if the prices imposed by force. 

Amendament depus de Romano Maria La Russa

Amendamentul 255
ARTICOLUL 7 ALINEATUL (3)

(3) Serviciul de informaţii menţionat mai sus 
trebuie să fie gratuit, atât în ceea ce priveşte 
formularea cererii, cât şi primirea 
informaţiilor cerute.

(3) Serviciul de informaţii menţionat mai sus 
trebuie să fie gratuit, cel puţin o dată, atât în 
ceea ce priveşte formularea cererii, cât şi 
primirea informaţiilor cerute.

Or. en

Amendament depus de Reino Paasilinna on behalf of PSE Group

Amendamentul 256
ARTICOLUL 7 ALINEATUL (3)

(3) Serviciul de informaţii menţionat mai sus 
trebuie să fie gratuit, atât în ceea ce priveşte 
formularea cererii, cât şi primirea 
informaţiilor cerute.

(3) Serviciile de informaţii menţionate mai 
sus trebuie să fie gratuite, atât în ceea ce
priveşte formularea cererii, dacă este cazul,
cât şi primirea informaţiilor cerute.

Or. en

Amendament depus de Nikolaos Vakalis

Amendamentul 257
ARTICOLUL 7 ALINEATUL (3)

(4) Informaţiile tarifare personalizate 
menţionate în prezentul articol constau în 
tarifele aplicabile în conformitate cu formula 

(4) Informaţiile tarifare personalizate 
menţionate în prezentul articol constau în 
tarifele aplicabile în conformitate cu formula 
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tarifară a clientului serviciului de roaming în 
cauză, în vederea efectuării şi a primirii 
apelurilor în orice reţea vizitată din statul 
membru în care se deplasează clientul.

tarifară a clientului serviciului de roaming în 
cauză, în vederea efectuării şi a primirii 
apelurilor în fiecare reţea vizitată din statul 
membru în care se deplasează clientul.

Or. en

Justificare

See justification to Article 7, paragraph 1.

Amendament depus de Francisca Pleguezuelos Aguilar

Amendamentul 258
ARTICOLUL 7 ALINEATUL (4)

(4) Informaţiile tarifare personalizate
menţionate în prezentul articol constau în 
tarifele aplicabile în conformitate cu formula 
tarifară a clientului serviciului de roaming în 
cauză, în vederea efectuării şi a primirii 
apelurilor în orice reţea vizitată din statul 
membru în care se deplasează clientul.

(4) Informaţiile tarifare esenţiale şi de bază
menţionate la alineatul (1) din prezentul 
articol constau în tarifele aplicabile în 
conformitate cu formula tarifară a clientului 
serviciului de roaming în cauză, în vederea 
efectuării şi a primirii apelurilor în orice 
reţea vizitată din statul membru în care se 
deplasează clientul.

Or. es

Justificare

To facilitate transparency and simplify procedures for consumers.

Amendament depus de Lambert van Nistelrooij

Amendamentul 259
ARTICOLUL 7 ALINEATUL (4)

(4) Informaţiile tarifare personalizate 
menţionate în prezentul articol constau în 
tarifele aplicabile în conformitate cu formula 
tarifară a clientului serviciului de roaming în 
cauză, în vederea efectuării şi a primirii 
apelurilor în orice reţea vizitată din statul 
membru în care se deplasează clientul.

(4) Informaţiile tarifare personalizate 
menţionate la alineatul (1) prezintă pe scurt, 
într-un format standard, tarifele cu TVA 
aplicabile în conformitate cu formula tarifară 
a clientului serviciului de roaming în cauză, 
în vederea efectuării şi a primirii apelurilor 
vocale în orice reţea vizitată din statul 
membru în care se deplasează clientul, 
precum şi condiţiile în care clientul 
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respectiv al serviciului de roaming ar putea 
să plătească un tarif mai mare decât cel 
mai probabil tarif şi să dea numărul de 
telefon menţionat la alineatul (2).

Or. en

Justificare

The push SMS provide the customer with details of the most likely charge they can expect to 
pay for a call when roaming. But the push SMS should also indicate conditions under which a 
customer might pay more than this, and details of the customer service line provided pursuant 
to paragraph 2 which the customer can telephone to determine which conditions apply.

Amendament depus de Reino Paasilinna on behalf of PSE Group

Amendamentul 260
ARTICOLUL 7 ALINEATUL (4)

(4) Informaţiile tarifare personalizate 
menţionate în prezentul articol constau în 
tarifele aplicabile în conformitate cu formula 
tarifară a clientului serviciului de roaming în 
cauză, în vederea efectuării şi a primirii 
apelurilor în orice reţea vizitată din statul 
membru în care se deplasează clientul.

(4) Informaţiile tarifare personalizate 
menţionate la alineatul (1) prezintă pe scurt, 
într-un format standard, tarifele cu TVA 
inclusă, aplicabile în conformitate cu 
formula tarifară a clientului serviciului de 
roaming în cauză, în vederea efectuării şi a 
primirii apelurilor telefonice în reţeaua
vizitată din statul membru în care se 
deplasează clientul.

Informaţiile tarifare complete menţionate 
la alineatul (2) conţin tarifele aplicabile în 
conformitate cu formula tarifară a 
clientului serviciului de roaming în cauză, 
aplicabilă în cazul în care acesta efectuează 
şi primeşte apeluri telefonice şi expediază şi 
primeşte date în reţeaua vizitată de la şi 
către orice destinaţie din Comunitate.  
Informaţiile relevă diferenţele cu privire la 
nivelul de tarifare din orele de vârf şi cele 
din afara orelor de vârf sau orice alte 
variaţii temporale.

Or. en

Justificare

See justification to Article 7, paragraph 1
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Amendament depus de Umberto Guidoni

Amendamentul 261
ARTICOLUL 7 ALINEATUL (4A) (nou)

(4a) Informaţiile tarifare personalizate de 
bază, menţionate în prezentul articol, 
prezintă pe scurt tarifele aplicabile în 
conformitate cu formula tarifară a 
clientului serviciului de roaming în cauză 
pentru efectuarea apelurilor în statul 
membru vizitat către ţara de origine şi 
pentru primirea de apeluri. Informaţiile 
tarifare personalizate de bază includ 
tarifele reţelei gazdă. Un client care a 
anunţat că nu doreşte să utilizeze serviciul 
SMS automat are dreptul, în orice moment, 
să solicite din nou acest serviciu. Furnizorii 
naţionali oferă informaţii vocale, la cerere, 
clienţilor nevăzători sau cu deficienţe de 
vedere.

Or. en

Amendament depus de David Hammerstein Mintz

Amendamentul 262
ARTICOLUL 7 ALINEATUL (4A) (nou) 

(4a) Informaţiile tarifare personalizate de 
bază, menţionate în prezentul articol, 
prezintă pe scurt tarifele aplicabile în 
conformitate cu formula tarifară a 
clientului serviciului de roaming în cauză 
pentru efectuarea apelurilor în statul 
membru vizitat către ţara de origine şi 
pentru primirea de apeluri. Informaţiile 
tarifare personalizate de bază includ 
tarifele reţelei gazdă. Un client care a 
anunţat că nu doreşte să utilizeze serviciul 
SMS automat are dreptul, în orice moment, 
să solicite din nou acest serviciu. Furnizorii 
naţionali oferă informaţii vocale, la cerere, 
clienţilor nevăzători sau cu deficienţe de 
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vedere.

Or. en

Amendament depus de Angelika Niebler und Christian Ehler

Amendamentul 263
ARTICOLUL 7 ALINEATUL (4A) (nou)

(4a) Informaţiile tarifare personalizate de 
bază, menţionate în prezentul articol, 
prezintă pe scurt tarifele aplicabile în 
conformitate cu formula tarifară a 
clientului serviciului de roaming în cauză 
pentru efectuarea apelurilor în ţara vizitată 
către ţara de origine şi pentru primirea de 
apeluri. Informaţiile tarifare personalizate 
de bază se referă la tarifele percepute de 
reţeaua din ţara de origine la intrarea în 
statul membru vizitat. Un client care a 
anunţat că nu doreşte să utilizeze serviciul 
SMS automat are dreptul, în orice moment, 
să solicite din nou acest serviciu. Furnizorii 
naţionali oferă informaţii vocale, la cerere, 
clienţilor nevăzători sau cu deficienţe de 
vedere.

Or. de

Justificare

It is important that roaming customers should be informed automatically and without delay of 
the essential details of charges payable.

Amendament depus de Erika Mann

Amendamentul 264
ARTICOLUL 7 ALINEATUL (4A) (nou) 

(4a) Informaţiile tarifare personalizate de 
bază, menţionate în prezentul articol, 
prezintă pe scurt tarifele aplicabile în 
conformitate cu formula tarifară a 
clientului serviciului de roaming în cauză 
pentru efectuarea apelurilor în statul 
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membru vizitat către ţara de origine şi 
pentru primirea de apeluri. Informaţiile 
tarifare personalizate de bază includ 
tarifele reţelei gazdă. Un client care a 
anunţat că nu doreşte să utilizeze serviciul 
SMS automat are dreptul, în orice moment, 
să solicite din nou acest serviciu. Furnizorii 
naţionali oferă informaţii vocale, la cerere, 
clienţilor nevăzători sau cu deficienţe de 
vedere.

Or. en

Amendament depus de Šarūnas Birutis

Amendamentul 265
ARTICOLUL 7 ALINEATUL (4A) (nou) 

(4a) Informaţiile tarifare personalizate de 
bază, menţionate în prezentul articol, 
prezintă pe scurt tarifele aplicabile în 
conformitate cu formula tarifară a 
clientului serviciului de roaming în cauză 
pentru efectuarea apelurilor în statul 
membru vizitat către ţara de origine şi 
pentru primirea de apeluri. Informaţiile 
tarifare personalizate de bază includ 
tarifele reţelei gazdă. Un client care a 
anunţat că nu doreşte să utilizeze serviciul 
SMS automat are dreptul, în orice moment, 
să solicite din nou acest serviciu. Furnizorii 
naţionali oferă informaţii vocale, la cerere, 
clienţilor nevăzători sau cu deficienţe de 
vedere.

Or. en

Justificare

It is important that Customers receive adequate information on the price of international 
roaming calls. More detailed information  should be obtainable on request.
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Amendament depus de Giles Chichester

Amendamentul 266
ARTICOLUL 7 ALINEATUL (4A) (nou)

(4a) Toţi furnizorii trebuie să avertizeze 
clienţii, prin afişarea unei iconiţe sau a 
unui mesaj pe ecranul telefonului mobil, că 
aceştia urmează să efectueze ori să 
primească un apel în roaming. 

Or. en

Justificare

Caveat emptor.

Amendament depus de Reino Paasilinna on behalf of PSE Group

Amendamentul 267
ARTICOLUL 7 ALINEATUL (5)

(5) Furnizorii din ţara de origine asigură 
noilor clienţi toate informaţiile cu privire la 
tarifele de roaming aplicabile în momentul 
contractării abonamentului. De asemenea, 
furnizorii din ţara de origine asigură 
clienţilor lor, la intervale regulate,
informaţii actualizate cu privire la tarifele de 
roaming aplicabile şi, în plus, de fiecare dată 
când are loc o modificare substanţială a 
tarifului.

(5) Furnizorii din ţara de origine asigură, 
fără întârzieri nejustificate de la fiecare 
publicare menţionată la articolul 10 
alineatul (3), fiecărui client informaţii 
complete privind tarifele de roaming 
aplicabile. Aceste informaţii conţin tariful 
pe minut plătibil în momentul respectiv de 
către client pentru apelurile telefonice în 
roaming, precum şi tariful pentru fiecare 
SMS, MMS şi unitate de informaţie în 
roaming, dacă este cazul. Noii clienţi 
primesc aceste informaţii în scris, în 
momentul contractării abonamentului. De 
asemenea, furnizorii din ţara de origine 
includ informaţii actualizate cu privire la 
tarifele de roaming aplicabile clienţilor lor, 
atunci când le transmit informaţii privind 
tarifele sau modificările tarifelor, în 
general, şi modificările tarifelor de 
roaming. Tarifele de roaming curente sunt 
prezentate în mod vizibil pe site-ul 
furnizorului din ţara de origine.

Or. en
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Justificare

See justification to Article 7, paragraph 1

Amendament depus de Nikolaos Vakalis

Amendamentul 268
ARTICOLUL 7 ALINEATUL (5)

(5) Furnizorii din ţara de origine asigură 
noilor clienţi toate informaţiile cu privire la 
tarifele de roaming aplicabile în momentul 
contractării abonamentului. De asemenea, 
furnizorii din ţara de origine asigură 
clienţilor lor, la intervale regulate, 
informaţii actualizate cu privire la tarifele de 
roaming aplicabile şi, în plus, de fiecare dată 
când are loc o modificare substanţială a 
tarifului.

(5) Furnizorii din ţara de origine asigură 
tuturor clienţilor informaţii complete cu 
privire la tarifele de roaming aplicabile în 
momentul contractării abonamentului. 
Aceştia pot, de asemenea, să asigure, prin 
mijloace adecvate, informaţii privind 
tarifele de roaming aplicabile. De 
asemenea, ei asigură clienţilor lor informaţii 
actualizate cu privire la tarifele de roaming 
aplicabile, fără întârzieri nejustificate, de 
fiecare dată când se modifică tariful. În 
special, furnizorii din ţara de origine 
asigură imediat tuturor clienţilor 
serviciului de roaming informaţii complete 
privind condiţiile legate de tariful pentru 
protecţia consumatorului prevăzut la 
articolul 4.

Or. en

Justificare

There is great need for absolute transparency of retail tariffs. The consumers must be able to 
choose among the different operators in the visited country the one for the roaming services 
of whom his home operator offers the best retail tariffs.

Amendament depus de Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Amendamentul 269
ARTICOLUL 7 ALINEATUL (5)

(5) Furnizorii din ţara de origine asigură 
noilor clienţi toate informaţiile cu privire la 
tarifele de roaming aplicabile în momentul 
contractării abonamentului. De asemenea, 
furnizorii din ţara de origine asigură 

(5) Furnizorii din ţara de origine asigură 
noilor clienţi toate informaţiile cu privire la 
tarifele de roaming aplicabile în momentul 
contractării abonamentului. De asemenea, 
furnizorii din ţara de origine asigură 
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clienţilor lor, la intervale regulate, informaţii 
actualizate cu privire la tarifele de roaming 
aplicabile şi, în plus, de fiecare dată când are 
loc o modificare substanţială a tarifului.

clienţilor lor, la intervale regulate, informaţii 
actualizate cu privire la tarifele de roaming 
aplicabile şi, în plus, de fiecare dată când 
furnizorul din ţara de origine modifică 
tarifele de roaming.

Or. pl

Amendament depus de Hannes Swoboda

Amendamentul 270
ARTICOLUL 7 ALINEATUL (5A) (nou)

(5a) În cazul în care o întreprindere 
majorează preţurile interne pe baza 
prezentului regulament, aceasta prezintă 
conturile interne. 

Or. de

Justificare

Full transparency of accounting is needed if an operator justifies an increase in charges for 
domestic calls by reference to this regulation.

Amendament depus de Lambert van Nistelrooij

Amendamentul 271
ARTICOLUL 7 ALINEATUL (5A) (nou)

(5a) Fiecare furnizor din ţara de origine se 
asigură că toţi clienţii pot obţine informaţii 
privind condiţiile legate de tariful pentru 
protecţia consumatorului prevăzut la 
articolul 4. Această lucru se realizează prin 
trimiterea cel puţin a unui SMS la intervale 
nu mai mari de 6 luni, cu menţiunea că 
operatorul oferă un tarif european fără 
costuri suplimentare, precizând tarifele 
aplicabile pentru efectuarea şi primirea de 
apeluri telefonice reglementate în roaming 
în conformitate cu acest tarif european şi 
furnizând numărul prevăzut în 
conformitate cu articolul 7 alineatul (2).
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Or. en

Justificare

An opt in CPT or Euro Tariff will need to be properly publicized by operators to ensure that 
customers are aware of their options. This amendment requires operators to do this, 
providing a balance between ensuring that customers who may be planning to travel receive 
information in a manageable but that  they are not overloaded. The roaming information line 
already required by Article 7(2) can also be used to provide information about the CPT on 
request.

Amendament depus de Lambert van Nistelrooij

Amendamentul 272
ARTICOLUL 7 ALINEATUL (5B) (nou)

(5b) Furnizorul din ţara de origine care 
asigură informaţii în conformitate cu 
articolul 7 alineatul (2) la un număr 
prevăzut în acest scop, asigură, de 
asemenea, dacă este cazul, informaţii 
privind trecerea la tariful european, 
precum şi instrucţiuni pentru client.

Or. en

Justificare

An opt in CPT or Euro Tariff will need to be properly publicized by operators to ensure that 
customers are aware of their options. This amendment requires operators to do this, 
providing a balance between ensuring that customers who may be planning to travel receive 
information in a manageable but that  they are not overloaded. The roaming information line 
already required by Article 7(2) can also be used to provide information about the CPT on 
request.

Amendament depus de Giles Chichester

Amendamentul 273
ARTICOLUL 7 ALINEATUL (5A) (nou)

(5a) Furnizorii din ţara de origine iau toate 
măsurile necesare pentru a se asigura că 
toţii clienţii serviciului de roaming au luat 
cunoştinţă de existenţa tarifului european.  
În termen de 2 luni de la publicarea 
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prezentului regulament, aceştia trimit 
fiecărui client interesat o comunicare cu o 
descriere clară şi imparţială a tarifului 
european, reluată, ulterior, la intervale 
rezonabile. 

Or. en

Justificare

A high level of awareness of the Euro Tariff is essential.  In this context, a communication 
with each consumer, by letter or SMS, could be very helpful, both before the introduction of 
the tariff and at periodic intervals thereafter. 

Amendament depus de Dominique Vlasto

Amendamentul 274
ARTICOLUL 7 ALINEATUL (5a) (nou)

(5a) Operatorii naţionali ar trebui să ia 
măsurile necesare pentru a-şi informa 
clienţii individuali internaţionali despre 
existenţa tarifului european. În special, 
aceştia ar trebui să trimită fiecărui client, 
la două luni de la publicarea prezentului 
regulament şi la intervale regulate după 
aceea, un document cu o prezentare clară 
şi imparţială a tarifului european.

Or. fr

Justificare

It is essential that the Euro Tariff is well publicised. To that end, it would be very useful for 
information to be sent to each individual client, by mail or SMS, both before the tariff is 
introduced and at regular intervals thereafter. Business clients may not be interested in this 
information and therefore the obligation should only apply in respect of individual clients.

Amendament depus de Reino Paasilinna on behalf of PSE Group

Amendamentul 275
ARTICOLUL 8 ALINEATUL (1)

(1) Autorităţile naţionale de reglementare 
monitorizează şi supraveghează respectarea 

(1) Autorităţile naţionale de reglementare 
monitorizează şi supraveghează respectarea 
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prezentului regulament pe teritoriul lor. prezentului regulament pe teritoriul lor. 
Acestea monitorizează, în special, 
respectarea condiţiilor de stabilire a 
tarifelor medii pentru apelurile efectuate şi 
primite, pe baza tarifelor totale cu 
amănuntul de roaming aplicate şi a 
numărului total de minute de roaming 
pentru apeluri efectuate şi primite.

Or. en

Justificare

To state the basis for the monitoring of compliance with the average prices in Article 4.  The 
calculation of compliance shall be done separately for calls made and received, as they are 
subject to separate regulation

Amendament depus de Nikolaos Vakalis

Amendamentul 276
ARTICOLUL 8 ALINEATUL (1A) (nou)

(1a) Autorităţile naţionale de reglementare 
efectuează studii detaliate ale pieţelor 
naţionale de roaming. În special, acestea 
colectează informaţii privind numărul de 
minute ale apelurilor efectuate şi primite în 
roaming,precum şi veniturile 
corespondente ale operatorului. Rezultatele 
studiilor ar trebui să fie făcute publice cu 
cel puţin şase luni înainte de data stabilită 
la articolul 12 pentru revizuirea prezentului 
regulament.

Or. en

Justificare

Significant initiatives must be taken at national level to consolidate the information relating 
to prices, volumes and revenue relating to roaming, in order to have a clear picture of the 
European roaming market. It is regretful that these studies hadn't been made available before 
the adoption of the present Regulation.
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Amendament depus de Reino Paasilinna on behalf of PSE Group

Amendamentul 277
ARTICOLUL 8 ALINEATUL (5) 

(5) Autorităţile naţionale de reglementare 
asigură publicarea de informaţii actualizate 
privind punerea în aplicare a prezentului 
regulament într-un mod care să asigure 
accesul uşor la aceste informaţii al părţilor 
interesate.

(5) Autorităţile naţionale de reglementare 
asigură publicarea de informaţii actualizate 
privind punerea în aplicare a prezentului 
regulament într-un mod care să asigure 
accesul uşor la aceste informaţii al părţilor 
interesate. Acestea monitorizează evoluţia 
tarifelor angro şi cu amănuntul pentru 
furnizarea serviciilor de comunicaţii de 
date şi voce clienţilor serviciului de 
roaming, inclusiv SMS şi serviciul de 
mesaje multimedia (MMS), în special, dar 
fără a se limita la aceasta, în zonele cele 
mai îndepărtate ale Comunităţii, şi publică 
rezultatele monitorizării respective o dată la 
12 luni. Informaţiile sunt furnizate separat 
pentru întreprinderi, pentru abonaţii care 
au ales un serviciu de telefonie mobilă 
preplătit şi pentru cei care au ales un 
serviciu de telefonie mobilă postplătit.

Or. en

Justificare

Merger of Article 8, paragraphs 5 and 6 of the Commission proposal, and reinforcement of 
obligations of national regulatory authorities to monitor application of the Regulation and to 
make the results available to all. The obligation regarding monitoring of the Regulation is 
described very broadly ("...pertaining to the application...").  That could lead to disparate 
information being made available across the Community.  A core set of data to be collected 
and made public in each Member State should therefore be identified and included before the 
Regulation is finalised

Amendament depus de Reino Paasilinna on behalf of PSE Group

Amendamentul 278
ARTICOLUL 8 ALINEATUL (6) 

(6) Autorităţile naţionale de reglementare 
monitorizează evoluţia tarifelor angro şi cu 
amănuntul pentru furnizarea serviciilor de 

eliminat
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comunicaţii de date şi voce clienţilor 
serviciului de roaming, inclusiv serviciul de 
mesaje scurte (SMS) şi serviciul de mesaje 
multimedia (MMS), în special în zonele 
cele mai îndepărtate ale Comunităţii, şi 
comunică rezultatele monitorizării 
respective, la cerere. 

Or. en

Justificare

Merged with Article 8, paragraph 5.

Amendament depus de Paul Rübig

Amendamentul 279
ARTICOLUL 8 ALINEATUL (6) 

(6) Autorităţile naţionale de reglementare 
monitorizează evoluţia tarifelor angro şi cu 
amănuntul pentru furnizarea serviciilor de 
comunicaţii de date şi voce clienţilor 
serviciului de roaming, inclusiv serviciul de 
mesaje scurte (SMS) şi serviciul de mesaje 
multimedia (MMS), în special în zonele cele 
mai îndepărtate ale Comunităţii, şi 
comunică rezultatele monitorizării 
respective, la cerere. 

(6) Autorităţile naţionale de reglementare 
monitorizează evoluţia tarifelor angro şi cu 
amănuntul pentru furnizarea serviciilor de 
comunicaţii voce în roaming clienţilor 
serviciului de roaming, în special în 
regiunile ultraperiferice ale Comunităţii, şi 
comunică Comisiei rezultatele monitorizării 
respective la fiecare şase luni după intrarea 
în vigoare a prezentului regulament.
Informaţiile sunt furnizate separat pentru 
întreprinderi, pentru abonaţii care au ales 
un serviciu de telefonie mobilă preplătit şi 
pentru cei care au ales un serviciu de 
telefonie mobilă postplătit.

Or. en

Amendament depus de Miloslav Ransdorf

Amendamentul 280
ARTICOLUL 8 ALINEATUL (6) 

(6) (6) Autorităţile naţionale de reglementare 
monitorizează evoluţia tarifelor angro şi cu 
amănuntul pentru furnizarea serviciilor de 
comunicaţii de date şi voce clienţilor 

(6) Autorităţile naţionale de reglementare 
monitorizează evoluţia tarifelor angro şi cu
amănuntul pentru furnizarea serviciilor de 
comunicaţii voce în roaming clienţilor 
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serviciului de roaming, inclusiv serviciul de 
mesaje scurte (SMS) şi serviciul de mesaje 
multimedia (MMS), în special în zonele cele 
mai îndepărtate ale Comunităţii, şi 
comunică rezultatele monitorizării 
respective, la cerere. 

serviciului de roaming, în special în 
regiunile ultraperiferice ale Comunităţii, şi 
comunică Comisiei rezultatele monitorizării 
respective la fiecare şase luni după intrarea
în vigoare a prezentului regulament.
Informaţiile sunt furnizate separat pentru 
întreprinderi, pentru abonaţii care au ales 
un serviciu de telefonie mobilă preplătit şi 
pentru cei care au ales un serviciu de 
telefonie mobilă postplătit.

Or. en

Amendament depus de András Gyürk

Amendamentul 281
ARTICOLUL 8 ALINEATUL (6)

(6) Autorităţile naţionale de 
reglementare monitorizează evoluţia tarifelor 
angro şi cu amănuntul pentru furnizarea 
serviciilor de comunicaţii de date şi voce 
clienţilor serviciului de roaming, inclusiv 
serviciul de mesaje scurte (SMS) şi 
serviciul de mesaje multimedia (MMS), în 
special în zonele cele mai îndepărtate ale 
Comunităţii, şi comunică rezultatele 
monitorizării respective, la cerere. 

(6) Autorităţile naţionale de reglementare 
monitorizează evoluţia tarifelor angro şi cu 
amănuntul pentru furnizarea de servicii SMS 
şi alte servicii de comunicaţii de date 
clienţilor serviciilor de roaming şi comunică 
Comisiei un raport cu rezultatele 
monitorizării respective la fiecare şase luni 
după intrarea în vigoare a prezentului 
regulament.

Or. hu

Justificare

Thanks to the rapid development of technology, the role of the international data services 
market is becoming increasingly important. Internet-based sound transmission (VoiP) is 
revolutionising fixed telephony, opening the way to cheaper sound transmission. The spread 
and presence of 3G networks and other related technologies are having a serious impact on 
the mobile services market. In the interest of consumers and of guaranteeing competition, 
more intensive monitoring of market processes should be carried out, and if they are not 
operating satisfactorily, the prospect of a proportionate intervention should be offered.
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Amendament depus de Lambert van Nistelrooij

Amendamentul 282
ARTICOLUL 8 ALINEATUL (6) 

(6) Autorităţile naţionale de reglementare 
monitorizează evoluţia tarifelor angro şi cu 
amănuntul pentru furnizarea serviciilor de 
comunicaţii de date şi voce clienţilor 
serviciului de roaming, inclusiv serviciul de 
mesaje scurte (SMS) şi serviciul de mesaje 
multimedia (MMS), în special în zonele cele 
mai îndepărtate ale Comunităţii, şi 
comunică rezultatele monitorizării 
respective, la cerere. 

(6) Autorităţile naţionale de reglementare 
monitorizează evoluţia tarifelor angro şi cu 
amănuntul pentru furnizarea serviciilor de 
comunicaţii de date şi voce clienţilor 
serviciului de roaming, inclusiv serviciul de 
mesaje scurte (SMS) şi serviciul de mesaje 
multimedia (MMS), în special în regiunile 
ultraperiferice ale Comunităţii şi cu 
deosebire în ceea ce priveşte situaţia 
inadvertentă a serviciului de roaming 
pentru cetăţenii care trăiesc şi muncesc şi 
întreprinderile care funcţionează în regiuni 
transfrontaliere dintre state membre vecine 
şi regiuni transfrontaliere din state membre 
vecine, şi comunică Comisiei rezultatele 
monitorizării respective, la cerere.

Or. en

Justificare

Roaming charges are not only paid by travellers, but also by businesses, mostly SMEs, and 
citizens residing, living, working or operating in the EU's inner border regions. They face a 
constant roaming charge on every day activities and this without travelling when subject to 
inadvertent roaming (i.e. being subject to other, cross-border, operators when residing in 
their 'home' country. It is best that operators come to solutions, but if not, via national 
regulatory coordination and ultimately via the Commission, this situation should be 
remedied.

Amendament depus de Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Amendamentul 283
ARTICOLUL 8 ALINEATUL (6) 

(6) Autorităţile naţionale de reglementare 
monitorizează evoluţia tarifelor en gros şi cu 
amănuntul pentru furnizarea serviciilor de 
comunicaţii de date şi voce clienţilor 
serviciului de roaming, inclusiv serviciul de 
mesaje scurte (SMS) şi serviciul de mesaje
multimedia (MMS), în special în zonele cele 
mai îndepărtate ale Comunităţii, şi 

(6) Autorităţile naţionale de reglementare 
monitorizează evoluţia tarifelor en gros şi cu 
amănuntul pentru furnizarea serviciilor de 
comunicaţii de date şi voce clienţilor 
serviciului de roaming, inclusiv serviciul de 
mesaje scurte (SMS) şi serviciul de mesaje 
multimedia (MMS), în special în regiunile 
ultraperiferice ale Comunităţii, şi comunică 
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comunică rezultatele monitorizării 
respective, la cerere. 

Comisiei rezultatele monitorizării respective.

Or. en

Amendament depus de Angelika Niebler und Christian Ehler

Amendamentul 284
ARTICOLUL 8 ALINEATUL (6A) (nou) 

(6a) Autorităţile naţionale de reglementare 
monitorizează tarifele medii cu amănuntul 
ale furnizorilor individuali din ţara de 
origine prin împărţirea veniturilor obţinute 
din serviciul de roaming de fiecare operator 
de telefonie mobilă la volumul traficului 
corespunzător pe şase luni. Atât apelurile 
efectuate, cât şi cele primite trebuie luate în 
considerare. Autorităţile naţionale de 
reglementare fac publice rezultatele fără 
întârzieri nejustificate şi într-un mod care 
să asigure accesul uşor al clienţilor la 
aceste informaţii.

Or. de

Justificare

The national regulatory authorities should be required to carry out careful monitoring of 
developments in roaming charges.

Amendament depus de Erika Mann

Amendamentul 285
ARTICOLUL 8 ALINEATUL (6A) (nou) 

(6a) Autorităţile naţionale de reglementare 
monitorizează tarifele medii cu amănuntul 
ale unui furnizor individual din ţara de 
origine prin împărţirea veniturilor obţinute 
din serviciul de roaming de fiecare operator 
de telefonie mobilă la volumul traficului 
corespunzător pe şase luni. Atât apelurile 
efectuate, cât şi cele primite trebuie luate în 
considerare. Autorităţile naţionale de 
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reglementare au obligaţia de a face publice 
rezultatele fără întârzieri nejustificate şi 
într-un mod care să asigure accesul uşor al 
clienţilor la aceste informaţii. 

Or. en

Amendament depus de Miloslav Ransdorf

Amendamentul 286
ARTICOLUL 8 ALINEATUL (6A) (nou) 

(6a) Pe baza rapoartelor autorităţilor 
naţionale de reglementare şi având în 
vedere avizul Grupului entităţilor europene 
de reglementare şi o dată la fiecare 12 luni 
de la intrarea în vigoare a prezentului 
regulament, Comisia transmite 
Parlamentului European şi Consiliului o 
analiză privind tarifele angro şi cu 
amănuntul aplicate internaţional pentru 
serviciile de roaming în cadrul Comunităţii. 
În cazul în care tarifele cu amănuntul 
aplicate internaţional serviciilor de 
roaming nu au scăzut în mod semnificativ 
după intrarea în vigoare a prezentului 
regulament, Comisia adaptează, în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control menţionată la articolul 13 
alineatul (2), factorul de multiplicare 
pentru tariful de terminare a apelului mobil 
menţionat în anexa I. 

Or. en

Amendament depus de Paul Rübig

Amendamentul 287
ARTICOLUL 8 ALINEATUL (6A) (nou) 

(6a) Pe baza rapoartelor autorităţilor 
naţionale de reglementare şi având în 
vedere avizul Grupului entităţilor europene 
de reglementare, în termen de 12 luni de la 
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intrarea în vigoare a prezentului 
regulament, Comisia transmite 
Parlamentului European şi Consiliului o 
analiză privind tarifele angro şi cu 
amănuntul aplicate internaţional pentru 
serviciile de roaming în cadrul Comunităţii. 
În cazul în care tarifele cu amănuntul 
aplicate internaţional serviciilor de 
roaming nu au scăzut în mod semnificativ 
după intrarea în vigoare a prezentului 
regulament, Comisia actualizează, în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control menţionată la articolul 13 
alineatul (2a), factorul de multiplicare 
pentru tariful de terminare a apelului mobil 
menţionat în anexa I. 

Or. en

Amendament depus de András Gyürk

Amendamentul 288
ARTICOLUL 8 ALINEATUL (6A) (nou)

(6a) Pe baza rapoartelor autorităţilor 
naţionale de reglementare, în termen de 12 
luni de la intrarea în vigoare a prezentului 
regulament, Comisia transmite 
Parlamentului European şi Consiliului o 
analiză privind tarifele angro şi cu 
amănuntul aplicate pentru serviciile de 
date în cadrul Comunităţii. În cazul în care 
preţurile cu amănuntul ale serviciului de 
roaming internaţional pentru serviciile de 
date par nejustificat de mari după intrarea 
în vigoare a prezentului regulament, 
Comisia prezintă, de asemenea, o 
propunere pentru regularizarea acestor 
preţuri pe baza regularizării tarifelor 
serviciului de roaming pentru comunicaţii 
de date.

Or. hu
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Justificare

Thanks to the rapid development of technology, the role of the international data services 
market is becoming increasingly important. Internet-based sound transmission (VoiP) is 
revolutionising fixed telephony, opening the way to cheaper sound transmission. The spread 
and presence of 3G networks and other related technologies are having a serious impact on 
the mobile services market. In the interest of consumers and of guaranteeing competition, 
more intensive monitoring of market processes should be carried out, and if they are not 
operating satisfactorily, the prospect of a proportionate intervention should be offered.

Amendament depus de Miloslav Ransdorf

Amendamentul 289
ARTICOLUL 8 ALINEATUL (6B) (nou) 

(6b) Autorităţile naţionale de reglementare 
monitorizează evoluţia tarifelor angro şi cu 
amănuntul pentru furnizarea de servicii 
SMS şi alte servicii de comunicaţii de date 
clienţilor serviciilor de roaming şi 
comunică Comisiei rezultatele 
monitorizării respective la fiecare şase luni 
după intrarea în vigoare a prezentului 
regulament. Informaţiile sunt furnizate 
separat pentru întreprinderi, pentru 
abonaţii care au ales un serviciu de 
telefonie mobilă preplătit şi pentru cei care 
au ales un serviciu de telefonie mobilă 
postplătit. 

Or. en

Amendament depus de Miloslav Ransdorf

Amendamentul 290
ARTICOLUL 8 ALINEATUL (6C) (nou) 

(6c) Pe baza rapoartelor autorităţilor
naţionale de reglementare, în termen de 12 
luni de la intrarea în vigoare a prezentului 
regulament, Comisia transmite 
Parlamentului European şi Consiliului o 
analiză privind tarifele angro şi cu 
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amănuntul aplicate internaţional serviciilor 
de roaming în cadrul Comunităţii. În cazul 
în care tarifele privind serviciile de 
comunicaţii de date în roaming 
internaţional nu au scăzut în mod 
semnificativ după intrarea în vigoare a 
prezentului regulament, Comisia evaluează 
necesitatea unei reglementări pentru 
reducerea tarifelor internaţionale privind 
serviciile de comunicaţii de date în roaming 
şi prezintă o nouă propunere, în termen de 
3 luni. 

Or. en

Amendament depus de Reino Paasilinna on behalf of PSE Group

Amendamentul 291
ARTICOLUL 8 ALINEATUL (8) 

(8) De asemenea, procedurile de soluţionare 
extrajudiciară a litigiilor stabilite în 
conformitate cu articolul 34 din Directiva 
2002/22/CE sunt puse la dispoziţie pentru 
soluţionarea litigiilor nerezolvate, care 
implică consumatorii şi (dacă este cazul, în 
conformitate cu legislaţia naţională) alţi 
utilizatori finali, cu privire la aspectele 
incluse în prezentul regulament. 

(8) De asemenea, procedurile de soluţionare 
extrajudiciară a litigiilor stabilite în 
conformitate cu articolul 34 din Directiva 
2002/22/CE sunt puse la dispoziţie pentru 
soluţionarea litigiilor nerezolvate, care 
implică clienţi ai serviciului de roaming 
care sunt consumatori şi (dacă este cazul, în 
conformitate cu legislaţia naţională) alţi 
clienţi ai serviciului de roaming, cu privire 
la aspectele incluse în prezentul regulament.

Or. en

Justificare

Minor technical adjustments to reflect that the Regulation deals with roaming customers

Amendament depus de Angelika Niebler und Christian Ehler

Amendamentul 292
ARTICOLUL 8 ALINEATUL (8A) (nou)

(8a) Autorităţile naţionale de reglementare 
iniţiază şi realizează o campanie de 
publicitate prin intermediul mass media 
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(TV, radio, reviste, ziare şi cinema) din 
întreaga Comunitate pentru a atrage 
atenţia asupra condiţiilor tarifului 
european, astfel cum sunt stabilite la 
articolul 4 din prezentul regulament. 
Campania ar trebui să înceapă imediat 
după intrarea în vigoare a prezentului 
regulament.

Or. de

Justificare

It is important that roaming customers should be informed about the opportunities offered by 
the Euro Tariff. 

Amendament depus de Erika Mann

Amendamentul 293
ARTICOLUL 8 ALINEATUL (8A) (nou) 

(8a) Autorităţile naţionale de reglementare 
iniţiază şi realizează o campanie de 
publicitate prin intermediul mass media 
(TV, radio, reviste, ziare şi cinema) din 
întreaga Comunitate pentru a obţine un 
nivel de familiarizare mai mare în ceea 
priveşte condiţiile tarifului consumatorului 
european, astfel cum sunt stabilite la 
articolul 4 din prezentul regulament. 
Campania ar trebui să înceapă imediat 
după intrarea în vigoare a prezentului 
regulament.

Or. en

Amendament depus de David Hammerstein Mintz

Amendamentul 294
ARTICOLUL 8 ALINEATUL (8A) (nou) 

(8a) Autorităţile naţionale de reglementare 
iniţiază şi realizează o campanie de 
publicitate prin intermediul mass media 
(TV, radio, reviste, ziare sau cinema) din 
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întreaga Comunitate pentru a obţine un 
nivel de familiarizare mai mare în ceea 
priveşte condiţiile tarifului pentru protecţia 
consumatorului, astfel cum sunt stabilite la 
articolul 4 din prezentul regulament. 
Campania ar trebui să înceapă imediat 
după intrarea în vigoare a prezentului 
regulament.

Or. en

Amendament depus de Ján Hudacký

Amendamentul 295
ARTICOLUL 9 

Statele membre stabilesc regimul privind 
sancţiunile aplicabil în cazul încălcării 
dispoziţiilor prezentului regulament şi iau 
toate măsurile necesare pentru a se asigura 
că sancţiunile sunt puse în aplicare. 
Sancţiunile prevăzute trebuie să fie eficiente, 
proporţionale şi disuasive. Statele membre 
notifică dispoziţiile menţionate anterior 
Comisiei în termen de cel mult şase luni de 
la intrarea în vigoare a prezentului 
regulament, şi o înştiinţează cu privire la 
orice modificare ulterioară a acestora în cel 
mai scurt timp.

Statele membre stabilesc regimul privind 
sancţiunile aplicabil în cazul încălcării 
dispoziţiilor prezentului regulament şi iau 
toate măsurile necesare pentru a se asigura 
că sancţiunile sunt puse în aplicare. 
Sancţiunile prevăzute trebuie să fie eficiente, 
proporţionale şi disuasive. Statele membre 
notifică dispoziţiile menţionate anterior 
Comisiei în termen de cel mult nouă luni de 
la intrarea în vigoare a prezentului 
regulament, şi o înştiinţează cu privire la 
orice modificare ulterioară a acestora în cel 
mai scurt timp.

Or. en

Justificare

Legal order of some Member states (e.g. Slovakia, Czech Republic) does not allow the 
obligations, penalties in this case, to be imposed by the secondary legislation. It can only be 
done via regular laws which take several months to go through the whole legislative process 
from a draft proposal to the adoption by a parliament. The minimum reasonable time limit  
allowing these measures to be adopted is nine months.

Amendament depus de Erika Mann

Amendamentul 296
ARTICOLUL 9 
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Statele membre stabilesc regimul privind 
sancţiunile aplicabil în cazul încălcării 
dispoziţiilor prezentului regulament şi iau 
toate măsurile necesare pentru a se asigura 
că sancţiunile sunt puse în aplicare. 
Sancţiunile prevăzute trebuie să fie eficiente, 
proporţionale şi disuasive. Statele membre 
notifică dispoziţiile menţionate anterior 
Comisiei în termen de cel mult şase luni de 
la intrarea în vigoare a prezentului 
regulament, şi o înştiinţează cu privire la 
orice modificare ulterioară a acestora în cel 
mai scurt timp.

Statele membre stabilesc regimul privind 
sancţiunile aplicabil în cazul încălcării 
dispoziţiilor prezentului regulament şi iau 
toate măsurile necesare pentru a se asigura 
că sancţiunile sunt puse în aplicare. 
Sancţiunile prevăzute trebuie să fie eficiente, 
proporţionale şi disuasive. Statele membre 
notifică dispoziţiile menţionate anterior 
Comisiei în termen de cel mult nouă luni de 
la intrarea în vigoare a prezentului 
regulament, şi o înştiinţează cu privire la 
orice modificare ulterioară a acestora în cel 
mai scurt timp.

Or. xm

Justificare

For some Member States a six-month notification period is not sufficient.

Amendament depus de Gunnar Hökmark

Amendamentul 297
ARTICOLUL 10

Tariful mediu de terminare a apelului 
mobil

eliminat

(1) Tariful mediu de terminare a apelului 
mobil este determinat în conformitate cu 
criteriile şi metodologia prevăzute la anexa 
II, pe baza informaţiilor comunicate de 
autorităţile naţionale de reglementare în 
conformitate cu alineatele (2) şi (4). 
(2) Fiecare autoritate naţională de 
reglementare comunică Comisiei la cerere, 
în termenul stabilit de către Comisie în 
cererea respectivă, informaţiile specificate 
în anexa II. 
(3) Comisia publică în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene, în mod regulat, tariful 
mediu de terminare a apelului mobil, 
determinat în conformitate cu alineatele 
(1), (2) şi (4).
(4) Pentru prima publicare a tarifului 
mediu de terminare a apelului mobil, după 
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intrarea în vigoare a prezentului 
regulament, Comisia poate utiliza ultimele 
informaţii menţionate în anexa II, care au 
fost strânse în conformitate cu articolul 5 
alineatul (2) din Directiva 2002/21/CE 
pentru îndeplinirea sarcinii sale de 
monitorizare a punerii în aplicare a 
cadrului de reglementare pentru 
comunicaţiile electronice din anul 2002.
(5) Întreprinderile care se supun cerinţelor 
prezentului regulament garantează că orice 
modificări ale tarifelor lor, care sunt 
necesare pentru a asigura conformitatea cu 
articolele 3, 4 şi 6 produc efecte în termen 
de două luni de la fiecare publicare, în 
conformitate cu alineatele anterioare ale 
prezentului articol.
(6) Modificările necesare adaptării anexei 
II la progresele tehnice sau la evoluţia 
pieţei sunt adoptate de Comisie, în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 13 alineatul (3).

Or. en

Justificare

Many small operators that contribute to increased competition, consumer choice and the 
development of new and innovative services within the telecom sector, may risk ending up in
an unfavourable situation with the proposed regulation of the Commission. The establishment 
of maximum price level gives a degree of protection to smaller operators.

Amendament depus de Angelika Niebler und Christian Ehler

Amendamentul 298
ARTICOLUL 10

Tariful mediu de terminare a apelului 
mobil

eliminat

(1) Tariful mediu de terminare a apelului 
mobil este determinat în conformitate cu 
criteriile şi metodologia prevăzute la anexa 
II, pe baza informaţiilor comunicate de 
autorităţile naţionale de reglementare în 
conformitate cu alineatele (2) şi (4). 
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(2) Fiecare autoritate naţională de 
reglementare comunică Comisiei la cerere, 
în termenul stabilit de către Comisie în 
cererea respectivă, informaţiile specificate 
în anexa II. 
(3) Comisia publică în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene, în mod regulat, tariful 
mediu de terminare a apelului mobil, 
determinat în conformitate cu alineatele 
(1), (2) şi (4).
(4) Pentru prima publicare a tarifului 
mediu de terminare a apelului mobil, după 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament, Comisia poate utiliza ultimele 
informaţii menţionate în anexa II, care au 
fost strânse în conformitate cu articolul 5 
alineatul (2) din Directiva 2002/21/CE 
pentru îndeplinirea sarcinii sale de 
monitorizare a punerii în aplicare a 
cadrului de reglementare pentru 
comunicaţiile electronice din anul 2002.
(5) Întreprinderile care se supun cerinţelor 
prezentului regulament garantează că orice 
modificări ale tarifelor lor, care sunt 
necesare pentru a asigura conformitatea cu 
articolele 3, 4 şi 6 produc efecte în termen 
de două luni de la fiecare publicare, în 
conformitate cu alineatele anterioare ale 
prezentului articol. 
(6) Modificările necesare adaptării anexei 
II la progresele tehnice sau la evoluţia 
pieţei sunt adoptate de Comisie, în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 13 alineatul (3).

Or. de

Justificare

The proposal in Article 3 to set fixed upper limits for wholesale charges renders the 
provisions of Article 10 superfluous. 
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Amendament depus de Nikolaos Vakalis

Amendamentul 299
ARTICOLUL 10

Tariful mediu de terminare a apelului 
mobil

eliminat

(1) Tariful mediu de terminare a apelului 
mobil este determinat în conformitate cu 
criteriile şi metodologia prevăzute la anexa 
II, pe baza informaţiilor comunicate de 
autorităţile naţionale de reglementare în 
conformitate cu alineatele (2) şi (4). 
(2) Fiecare autoritate naţională de 
reglementare comunică Comisiei la cerere, 
în termenul stabilit de către Comisie în 
cererea respectivă, informaţiile specificate 
în anexa II. 
(3) Comisia publică în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene, în mod regulat, tariful 
mediu de terminare a apelului mobil, 
determinat în conformitate cu alineatele 
(1), (2) şi (4).
(4) Pentru prima publicare a tarifului 
mediu de terminare a apelului mobil, după 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament, Comisia poate utiliza ultimele 
informaţii menţionate în anexa II, care au 
fost strânse în conformitate cu articolul 5 
alineatul (2) din Directiva 2002/21/CE 
pentru îndeplinirea sarcinii sale de 
monitorizare a punerii în aplicare a 
cadrului de reglementare pentru 
comunicaţiile electronice din anul 2002.
(5) Întreprinderile care se supun cerinţelor 
prezentului regulament garantează că orice 
modificări ale tarifelor lor, care sunt 
necesare pentru a asigura conformitatea cu 
articolele 3, 4 şi 6 produc efecte în termen 
de două luni de la fiecare publicare, în 
conformitate cu alineatele anterioare ale 
prezentului articol.
(6) Modificările necesare adaptării anexei 
II la progresele tehnice sau la evoluţia 
pieţei sunt adoptate de Comisie, în 
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conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 13 alineatul (3).

Or. en

Justificare

Since the charge limits are set out with figures, there is no need to make any reference to the 
calculation of the average MTR. This system is less transparent for the consumers and it will 
add unnecessary administrative burden to the NRAs.

Amendament depus de Herbert Reul, Werner Langen, Daniel Caspary

Amendamentul 300
ARTICOLUL 10

Tariful mediu de terminare a apelului 
mobil

eliminat

(1) Tariful mediu de terminare a apelului 
mobil este determinat în conformitate cu 
criteriile şi metodologia prevăzute la anexa 
II, pe baza informaţiilor comunicate de 
autorităţile naţionale de reglementare în 
conformitate cu alineatele (2) şi (4). 
(2)Fiecare autoritate naţională de 
reglementare comunică Comisiei la cerere, 
în termenul stabilit de către Comisie în 
cererea respectivă, informaţiile specificate 
în anexa II. 
(3) Comisia publică în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene, în mod regulat, tariful 
mediu de terminare a apelului mobil, 
determinat în conformitate cu alineatele 
(1), (2) şi (4).
(4) Pentru prima publicare a tarifului 
mediu de terminare a apelului mobil, după 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament, Comisia poate utiliza ultimele 
informaţii menţionate în anexa II, care au 
fost strânse în conformitate cu articolul 5 
alineatul (2) din Directiva 2002/21/CE 
pentru îndeplinirea sarcinii sale de 
monitorizare a punerii în aplicare a 
cadrului de reglementare pentru 
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comunicaţiile electronice din anul 2002.
(5) Întreprinderile care se supun cerinţelor 
prezentului regulament garantează că orice 
modificări ale tarifelor lor, care sunt 
necesare pentru a asigura conformitatea cu 
articolele 3, 4 şi 6 produc efecte în termen 
de două luni de la fiecare publicare, în 
conformitate cu alineatele anterioare ale 
prezentului articol. 
(6) Modificările necesare adaptării anexei 
II la progresele tehnice sau la evoluţia 
pieţei sunt adoptate de Comisie, în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 13 alineatul (3).

Or. de

Justificare

If the wholesale price is set at a fixed amount (e.g. 36 euro cents per minute), the provisions 
of Article 10 are superfluous.  

Amendament depus de Erika Mann

Amendamentul 301
ARTICOLUL 10

Tariful mediu de terminare a apelului 
mobil

eliminat

(1) Tariful mediu de terminare a apelului 
mobil este determinat în conformitate cu 
criteriile şi metodologia prevăzute la anexa 
II, pe baza informaţiilor comunicate de 
autorităţile naţionale de reglementare în 
conformitate cu alineatele (2) şi (4). 
(2) Fiecare autoritate naţională de 
reglementare comunică Comisiei la cerere, 
în termenul stabilit de către Comisie în 
cererea respectivă, informaţiile specificate 
în anexa II. 
(3) Comisia publică în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene, în mod regulat, tariful 
mediu de terminare a apelului mobil, 
determinat în conformitate cu alineatele 
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(1), (2) şi (4).
(4) Pentru prima publicare a tarifului 
mediu de terminare a apelului mobil, după 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament, Comisia poate utiliza ultimele 
informaţii menţionate în anexa II, care au 
fost strânse în conformitate cu articolul 5 
alineatul (2) din Directiva 2002/21/CE 
pentru îndeplinirea sarcinii sale de 
monitorizare a punerii în aplicare a 
cadrului de reglementare pentru 
comunicaţiile electronice din anul 2002.
(5) Întreprinderile care se supun cerinţelor 
prezentului regulament garantează că orice 
modificări ale tarifelor lor, care sunt 
necesare pentru a asigura conformitatea cu 
articolele 3, 4 şi 6 produc efecte în termen 
de două luni de la fiecare publicare, în 
conformitate cu alineatele anterioare ale 
prezentului articol.
(6)  Modificările necesare adaptării anexei 
II la progresele tehnice sau la evoluţia 
pieţei sunt adoptate de Comisie, în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 13 alineatul (3).

Or. en

Amendament depus de Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Amendamentul 302
ARTICOLUL 10 ALINEATUL (1)

(1) Tariful mediu de terminare a apelului 
mobil este determinat în conformitate cu 
criteriile şi metodologia prevăzute la anexa 
II, pe baza informaţiilor comunicate de 
autorităţile naţionale de reglementare în 
conformitate cu alineatele (2) şi (4). 

(1) În conformitate cu articolul 3, alineatul 
(2), tariful mediu de terminare a apelului 
mobil este determinat în conformitate cu 
criteriile şi metodologia prevăzute la anexa 
II, pe baza informaţiilor comunicate de 
autorităţile naţionale de reglementare în 
conformitate cu alineatele (2) şi (4).

Or. en



AM\660182RO.doc 45/69 PE 386.538v03-00

RO

Amendament depus de Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Amendamentul 303
ARTICOLUL 10 ALINEATUL (5)

(5) Întreprinderile care se supun cerinţelor 
prezentului regulament garantează că orice 
modificări ale tarifelor lor, care sunt 
necesare pentru a asigura conformitatea cu 
articolele 3, 4 şi 6 produc efecte în termen 
de două luni de la fiecare publicare, în 
conformitate cu alineatele anterioare ale 
prezentului articol.

(5) Întreprinderile care se supun cerinţelor 
prezentului regulament garantează că orice 
modificări ale tarifelor lor, care sunt 
necesare pentru a asigura conformitatea cu 
articolul 3 produc efecte în termen de două 
luni de la fiecare publicare, în conformitate 
cu alineatele anterioare ale prezentului 
articol.

Or. en

Amendament depus de Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Amendamentul 304
ARTICOLUL 10 ALINEATUL (6)

(6) Modificările necesare adaptării anexei 
II la progresele tehnice sau la evoluţia 
pieţei sunt adoptate de Comisie, în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 13 alineatul (3).

eliminat

Or. en

Amendament depus de Paul Rübig

Amendamentul 305
ARTICOLUL 10 ALINEATUL (6)

(6) Modificările necesare adaptării anexei II 
la progresele tehnice sau la evoluţia pieţei 
sunt adoptate de Comisie, în conformitate cu 

(6) Modificările necesare adaptării anexei II 
la progresele tehnice sau la evoluţia pieţei 
sunt adoptate de Comisie, în conformitate cu 
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procedura prevăzută la articolul 13 alineatul
(3).

procedura prevăzută la articolul 13 alineatul
(2a).

Or. en

Amendament depus de Gunnar Hökmark

Amendamentul 306
ARTICOLUL 12

Comisia revizuieşte modul de funcţionare a 
prezentului regulament şi înaintează un 
raport în acest sens Parlamentului European 
şi Consiliului în cel mult doi ani de la data 
punerii sale în aplicare. Comisia include în 
raport argumentele sale privind necesitatea 
persistentă a unei reglementări sau 
posibilitatea abrogării sale, având în vedere 
evoluţia pieţei şi concurenţa. În acest sens, 
Comisia poate solicita informaţii de la 
statele membre şi de la autorităţile naţionale 
de reglementare, care sunt furnizate fără 
întârzieri nejustificate.

Comisia revizuieşte modul de funcţionare a 
prezentului regulament şi înaintează un 
raport în acest sens Parlamentului European 
şi Consiliului în cel mult doi ani de la data 
punerii sale în aplicare. Comisia include în 
raport argumentele sale privind necesitatea 
permanentă a unei reglementări sau 
posibilitatea abrogării sale, având în vedere 
evoluţia pieţei şi concurenţa. În acest sens, 
Comisia poate solicita informaţii de la 
statele membre şi de la autorităţile naţionale 
de reglementare, care sunt furnizate fără 
întârzieri nejustificate. Prezentul 
regulament devine caduc în termen de 2 
ani.

Or. en

Amendament depus de Giles Chichester

Amendamentul 307
ARTICOLUL 12A (nou)

Articolul 12a
Perioada de valabilitate a regulamentului

Prezentul regulament devine caduc în 
termen de 3 ani.

Or. en
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Justificare

This is a short-term measure which should have a specific completion date. 

Amendament depus de Angelika Niebler und Christian Ehler

Amendamentul 308
ARTICOLUL 12A (nou)

Articolul 12a
Prezentul regulament devine caduc în 
termen de 3 ani. 

Or. de

Justificare

It needs to be remembered that a price regulation instrument represents a significant 
intervention in the development of the market, and so there should be a time limit on the 
validity of this regulation. It is also likely that prices will have settled at a considerably lower 
level within three years. 

Amendament depus de Francisca Pleguezuelos Aguilar

Amendamentul 309
ARTICOLUL 12A (nou)

Articolul 12a
Prezentul regulament devine caduc în 
termen de 3 ani de la data intrării în 
vigoare.

Or. es

Justificare

The market malfunction which has occurred will in all probability soon be ironed out. If that 
does not happen, the EU will always be able to intervene on the market again. 
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Amendament depus de Erika Mann

Amendamentul 310
ARTICOLUL 12 ALINEATUL (1A) (nou)

(1a) Prezentul regulament devine caduc în 
termen de 3 ani.

Or. xm

Justificare

In view of the already high level of public awareness of roaming charges, the initial efforts of 
individual operators to offer cheaper roaming tariffs, and the measures proposed here, there 
is a good chance that this regulation will quickly be successful. It is unlikely that operators 
will subsequently withdraw the advantages they have offered consumers.  

Amendament depus de Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Amendamentul 311
ARTICOLUL 12A (nou)

Articolul 12a
Clauza de caducitate

Prezentul regulament este confirmat nu 
mai târziu de trei ani de la intrarea sa în 
vigoare,  în conformitate cu procedura 
stabilită la articolul 251 din Tratat, în caz 
contrar devenind caduc. 

Or. en

Amendament depus de Šarūnas Birutis

Amendamentul 312
ARTICOLUL 12 ALINEATUL (1A) (nou)

(1a) Prezentul regulament devine caduc în 
termen de 3 ani, cu condiţia ca evaluarea 
Comisiei să fie pozitivă.

Or. en
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Justificare

If the market is fully competitive in three years, Regulation will no longer be necessary. 

Amendament depus de Werner Langen

Amendamentul 313
ARTICOLUL 12 ALINEATUL (1A) (nou)

(1a) Este valabil doar pentru o perioadă de 
cinci ani, după care devine caduc.

Or. de

Justificare

It is sensible to restrict the period of validity, so that after five years free competition and a 
single European internal market can be guaranteed. 

Amendament depus de David Hammerstein Mintz

Amendamentul 314
ARTICOLUL 12

Comisia revizuieşte modul de funcţionare a 
prezentului regulament şi înaintează un 
raport în acest sens Parlamentului European 
şi Consiliului în cel mult doi ani de la data 
punerii sale în aplicare. Comisia include în 
raport argumentele sale privind necesitatea
persistentă a unei reglementări sau 
posibilitatea abrogării sale, având în vedere 
evoluţia pieţei şi concurenţa. În acest sens, 
Comisia poate solicita informaţii de la 
statele membre şi de la autorităţile 
naţionale de reglementare, care sunt 
furnizate fără întârzieri nejustificate.

Comisia revizuieşte modul de funcţionare a 
prezentului regulament şi înaintează un 
raport în acest sens Parlamentului European 
şi Consiliului în cel mult douăsprezece luni
de la data punerii sale în aplicare. Comisia 
include în raport argumentele sale privind 
necesitatea extinderii valabilităţii 
prezentului regulament peste perioada 
prevăzută la articolul 12a, luând în 
considerare, astfel, evoluţia tarifelor pentru 
serviciile de comunicaţii mobile la nivel 
naţional, având în vedere atât evoluţia pieţei 
cât şi concurenţa şi protecţia 
consumatorilor. Comisia include în acest 
raport evoluţia tarifelor angro şi cu 
amănuntul pentru furnizarea serviciilor de 
comunicaţii de date şi voce clienţilor 
serviciului de roaming, inclusiv serviciul de 
mesaje scurte (SMS) şi serviciul de mesaje 
multimedia (MMS), introducând şi 
recomandări, dacă este necesar, privind 
necesitatea reglementării acestor servicii.
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În acest sens, Comisia poate utiliza 
informaţia furnizată prin punerea în 
aplicare a articolului 8 alineatul (2).
Comisia evaluează, în special, dacă au fost 
atinse obiectivele prezentului regulament 
şi, în cazurile în care este necesar, prezintă 
propuneri corespunzătoare. 

Or. en

Amendament depus de Angelika Niebler und Christian Ehler

Amendamentul 315
ARTICOLUL 12

Comisia revizuieşte modul de funcţionare a 
prezentului regulament şi înaintează un 
raport în acest sens Parlamentului European 
şi Consiliului în cel mult doi ani de la data 
punerii sale în aplicare. Comisia include în 
raport argumentele sale privind necesitatea 
persistentă a unei reglementări sau 
posibilitatea abrogării sale, având în vedere 
evoluţia pieţei şi concurenţa. În acest sens, 
Comisia poate solicita informaţii de la 
statele membre şi de la autorităţile naţionale 
de reglementare, care sunt furnizate fără 
întârzieri nejustificate.

Comisia revizuieşte modul de funcţionare a 
prezentului regulament şi înaintează un 
raport în acest sens Parlamentului European 
şi Consiliului în cel mult optsprezece luni de 
la data punerii sale în aplicare. Comisia 
include în raport argumentele sale privind 
necesitatea extinderii valabilităţii 
prezentului regulament peste perioada 
prevăzută la articolul 12a, luând în 
considerare, astfel, evoluţia tarifelor pentru 
serviciile de comunicaţii mobile la nivel 
naţional, având în vedere atât evoluţia pieţei 
cât şi concurenţa şi protecţia 
consumatorilor. Comisia include în acest 
raport evoluţia tarifelor angro şi cu 
amănuntul pentru furnizarea serviciilor de 
comunicaţii de date şi voce, inclusiv 
serviciul de mesaje scurte (SMS) şi 
serviciul de mesaje multimedia (MMS), 
introducând şi recomandări, dacă este 
necesar, privind necesitatea reglementării 
acestor servicii. În acest sens, Comisia poate 
utiliza informaţia furnizată prin punerea în 
aplicare a articolului 8 alineatul (2).
Comisia evaluează, în special, dacă au fost 
atinse obiectivele prezentului regulament 
şi, în cazurile în care este necesar, prezintă 
propuneri corespunzătoare. 
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Or. de

Justificare

The conditions under which the review procedure is to take place should be more precisely 
worded. It is also important to include the development of SMS and MMS prices in the review. 

Amendament depus de Erika Mann

Amendamentul 316
ARTICOLUL 12

Comisia revizuieşte modul de funcţionare a 
prezentului regulament şi înaintează un 
raport în acest sens Parlamentului European 
şi Consiliului în cel mult doi ani de la data 
punerii sale în aplicare. Comisia include în 
raport argumentele sale privind necesitatea  
persistentă a unei reglementări sau 
posibilitatea abrogării sale, având în vedere 
evoluţia pieţei şi concurenţa. În acest sens, 
Comisia poate solicita informaţii de la 
statele membre şi de la autorităţile 
naţionale de reglementare, care sunt 
furnizate fără întârzieri nejustificate.

Comisia revizuieşte modul de funcţionare a 
prezentului regulament şi înaintează un 
raport în acest sens Parlamentului European 
şi Consiliului în cel mult optsprezece luni de 
la data punerii sale în aplicare. Comisia 
include în raport argumentele sale privind 
necesitatea extinderii valabilităţii 
prezentului regulament peste perioada 
prevăzută la articolul 12a, luând în 
considerare, astfel, evoluţia tarifelor pentru 
serviciile de comunicaţii mobile la nivel 
naţional, având în vedere atât evoluţia pieţei 
cât şi concurenţa şi protecţia 
consumatorilor. Comisia include în acest 
raport evoluţia tarifelor angro şi cu 
amănuntul pentru furnizarea serviciilor de 
comunicaţii de date şi voce clienţilor 
serviciului de roaming, inclusiv serviciul de 
mesaje scurte (SMS) şi serviciul de mesaje 
multimedia (MMS), introducând şi 
recomandări, dacă este necesar, privind 
necesitatea reglementării acestor servicii.
În acest sens, Comisia poate utiliza 
informaţiile furnizate prin punerea în 
aplicare a articolului 8 alineatul (2).
Comisia evaluează, în special, dacă au fost 
atinse obiectivele prezentului regulament 
şi, în cazurile în care este necesar, prezintă 
propunerile corespunzătoare. 

Or. en

Justificare
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Amendament depus de Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Amendamentul 317
ARTICOLUL 12

Comisia revizuieşte modul de funcţionare a 
prezentului regulament şi înaintează un 
raport în acest sens Parlamentului European 
şi Consiliului în cel mult doi ani de la data 
punerii sale în aplicare. Comisia include în 
raport argumentele sale privind necesitatea 
persistentă a unei reglementări sau 
posibilitatea abrogării sale, având în vedere 
evoluţia pieţei şi concurenţa. În acest sens, 
Comisia poate solicita informaţii de la 
statele membre şi de la autorităţile naţionale 
de reglementare, care sunt furnizate fără 
întârzieri nejustificate.

Comisia revizuieşte modul de funcţionare a 
prezentului regulament şi înaintează un 
raport în acest sens Parlamentului European 
şi Consiliului în cel mult doi ani de la data 
punerii sale în aplicare. Comisia include în 
raport argumentele sale privind necesitatea 
persistentă a unei reglementării sau 
posibilitatea ca aceasta să devină caducă, 
având în vedere atât evoluţia pieţei cât şi 
concurenţa şi protecţia consumatorilor sau 
dacă este necesară extinderea valabilităţii 
prezentului regulament peste perioada 
prevăzută în articolul 12a, luând în 
considerare, astfel, evoluţia tarifelor pentru 
serviciile de comunicaţii mobile la nivel 
naţional. Comisia include în acest raport 
evoluţia tarifelor angro şi cu amănuntul 
pentru furnizarea serviciilor de comunicaţii 
de date şi voce clienţilor serviciului de 
roaming, inclusiv serviciul de mesaje scurte 
(SMS) şi serviciul de mesaje multimedia 
(MMS), introducând şi recomandări, dacă 
este necesar, privind necesitatea 
reglementării acestor servicii. În acest sens, 
Comisia poate utiliza informaţiile furnizate 
prin punerea în aplicare a articolului 8 
alineatul (2). Comisia evaluează, în 
special, dacă au fost atinse obiectivele 
prezentului regulament şi, în cazurile în 
care este necesar, prezintă propunerile 
corespunzătoare. 

Or. en

Justificare
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Amendament depus de Francisca Pleguezuelos Aguilar

Amendamentul 318
ARTICOLUL 12

Comisia revizuieşte modul de funcţionare a 
prezentului regulament şi înaintează un 
raport în acest sens Parlamentului European 
şi Consiliului în cel mult doi ani de la data 
punerii sale în aplicare. Comisia include în 
raport argumentele sale privind necesitatea 
persistentă a unei reglementări sau 
posibilitatea abrogării sale, având în vedere 
evoluţia pieţei şi concurenţa. În acest sens, 
Comisia poate solicita informaţii de la 
statele membre şi de la autorităţile naţionale 
de reglementare, care sunt furnizate fără 
întârzieri nejustificate.

Comisia revizuieşte modul de funcţionare a 
prezentului regulament şi înaintează un 
raport în acest sens Parlamentului European 
şi Consiliului în cel mult optsprezece luni de 
la data punerii sale în aplicare. Comisia 
include în raport argumentele sale privind 
necesitatea persistentă a unei reglementări, 
având în vedere evoluţia pieţei şi 
concurenţa. În acest sens, Comisia poate 
solicita informaţii de la statele membre şi de 
la autorităţile naţionale de reglementare, care 
sunt furnizate fără întârzieri nejustificate. 

Or. es

Justificare

The market malfunction which has occurred will in all probability soon be ironed out. If that 
does not happen, the EU will always be able to intervene on the market again. 

Amendament depus de Šarūnas Birutis

Amendamentul 319
ARTICOLUL 12

Comisia revizuieşte modul de funcţionare a 
prezentului regulament şi înaintează un 
raport în acest sens Parlamentului European 
şi Consiliului în cel mult doi ani de la data 
punerii sale în aplicare. Comisia include în 
raport argumentele sale privind necesitatea 
persistentă a unei reglementări sau 
posibilitatea abrogării sale, având în vedere 
evoluţia pieţei şi concurenţa. În acest sens, 
Comisia poate solicita informaţii de la 
statele membre şi de la autorităţile naţionale 
de reglementare, care sunt furnizate fără 
întârzieri nejustificate.

Comisia revizuieşte modul de funcţionare a 
prezentului regulament şi înaintează un 
raport în acest sens Parlamentului European 
şi Consiliului în cel mult optsprezece luni de 
la data punerii sale în aplicare. Acest raport 
include o analiză detaliată privind 
necesitatea persistentă a reglementării şi 
este însoţit, dacă este necesar, de propuneri 
legislative corespunzătoare. În acest sens, 
Comisia poate solicita informaţii de la 
statele membre şi de la autorităţile naţionale 
de reglementare, care sunt furnizate fără 
întârzieri nejustificate.

Or. en
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Justificare

To provide some additional detail to the review report and align the language to standard 
formulations.   

Amendament depus de Reino Paasilinna on behalf of PSE Group

Amendamentul 320
ARTICOLUL 12

Comisia revizuieşte modul de funcţionare a 
prezentului regulament şi înaintează un 
raport în acest sens Parlamentului European 
şi Consiliului în cel mult doi ani de la data 
punerii sale în aplicare. Comisia include în 
raport argumentele sale privind necesitatea 
persistentă a unei reglementări sau 
posibilitatea abrogării sale, având în vedere 
evoluţia pieţei şi concurenţa. În acest sens, 
Comisia poate solicita informaţii de la 
statele membre şi de la autorităţile naţionale 
de reglementare, care sunt furnizate fără 
întârzieri nejustificate.

Comisia revizuieşte modul de funcţionare a 
prezentului regulament şi înaintează un 
raport în acest sens Parlamentului European 
şi Consiliului în cel mult doi ani de la data 
punerii sale în aplicare. Acest raport include 
o analiză detaliată privind necesitatea 
persistentă a reglementării şi este însoţit, 
dacă este necesar, de propuneri legislative 
corespunzătoare. În acest sens, Comisia 
poate solicita informaţii de la statele membre 
şi de la autorităţile naţionale de 
reglementare, care sunt furnizate fără 
întârzieri nejustificate.

Or. en

Justificare

To provide some additional detail to the review report and align the language to standard 
formulations 

Amendament depus de Renato Brunetta and Pia Elda Locatelli

Amendamentul 321
ARTICOLUL 12

Comisia revizuieşte modul de funcţionare a 
prezentului regulament şi înaintează un 
raport în acest sens Parlamentului European 
şi Consiliului în cel mult doi ani de la data 
punerii sale în aplicare. Comisia include în 
raport argumentele sale privind necesitatea 
persistentă a unei reglementări sau 
posibilitatea abrogării sale, având în vedere 
evoluţia pieţei şi concurenţa. În acest sens, 

Comisia revizuieşte modul de funcţionare a 
prezentului regulament şi înaintează un 
raport în acest sens Parlamentului European 
şi Consiliului în cel mult doi ani de la data 
punerii sale în aplicare. Comisia include în 
raport argumentele sale privind necesitatea 
unei noi propuneri a Comisiei pentru 
realizarea unei pieţe interne a 
telecomunicaţiilor, cu adevarat eficientă, 
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Comisia poate solicita informaţii de la 
statele membre şi de la autorităţile naţionale 
de reglementare, care sunt furnizate fără 
întârzieri nejustificate.

bazată pe concurenţă având în vedere 
evoluţia pieţei şi concurenţa şi rezultatele 
obţinute de prezentul regulament. În acest 
sens, Comisia poate solicita informaţii de la 
statele membre şi de la autorităţile naţionale 
de reglementare, care sunt furnizate fără 
întârzieri nejustificate.

Or. it

Amendament depus de András Gyürk

Amendamentul 322
ARTICOLUL 12

Comisia revizuieşte modul de funcţionare a 
prezentului regulament şi înaintează un 
raport în acest sens Parlamentului European 
şi Consiliului în cel mult doi ani de la data 
punerii sale în aplicare. Comisia include în 
raport argumentele sale privind necesitatea 
persistentă a unei reglementări sau 
posibilitatea abrogării sale, având în vedere 
evoluţia pieţei şi concurenţa. În acest sens, 
Comisia poate solicita informaţii de la 
statele membre şi de la autorităţile naţionale 
de reglementare, care sunt furnizate fără 
întârzieri nejustificate.

Comisia revizuieşte modul de funcţionare a 
prezentului regulament şi înaintează un 
raport în acest sens Parlamentului European 
şi Consiliului în cel mult doi ani de la data 
punerii sale în aplicare. Comisia include în 
raport argumentele sale privind necesitatea 
persistentă a unei reglementări sau 
posibilitatea abrogării sale, având în vedere 
mediul economic, evoluţia pieţei şi 
concurenţa, precum şi mecanismele 
financiare de neogciere care s-au dezvoltat. 
În acest sens, Comisia poate solicita 
informaţii de la statele membre şi de la 
autorităţile naţionale de reglementare, care 
sunt furnizate fără întârzieri nejustificate.

Or. hu

Justificare

A market operating efficiently and without distortions is of fundamental importance both for 
the welfare of EU citizens and for the competitiveness of the EU. A competitive market 
reduces citizens’ expenditure, and encourages investment and innovation. Where the 
processes of competition are distorted, and the market is not able to correct them, there is 
need for intervention. Such intervention is only justified to the extent that, and until, the
market is once again able to regulate itself. Once this has happened, there is no longer any 
justification for maintaining regulation.
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Amendament depus de Umberto Guidoni

Amendamentul 323
ARTICOLUL 12

Comisia revizuieşte modul de funcţionare a 
prezentului regulament şi înaintează un 
raport în acest sens Parlamentului European 
şi Consiliului în cel mult doi ani de la data 
punerii sale în aplicare. Comisia include în 
raport argumentele sale privind necesitatea 
persistentă a unei reglementări sau 
posibilitatea abrogării sale, având în vedere 
evoluţia pieţei şi concurenţa. În acest sens, 
Comisia poate solicita informaţii de la 
statele membre şi de la autorităţile naţionale 
de reglementare, care sunt furnizate fără 
întârzieri nejustificate.

Comisia revizuieşte modul de funcţionare a 
prezentului regulament şi înaintează un 
raport în acest sens Parlamentului European 
şi Consiliului în cel mult doi ani de la data 
punerii sale în aplicare. Comisia include în 
raport argumentele sale privind necesitatea 
persistentă a unei reglementări sau 
posibilitatea abrogării sale, având în vedere 
evoluţia pieţei şi concurenţa. În acest sens, 
Comisia poate solicita informaţii de la 
statele membre şi de la autorităţile naţionale 
de reglementare, care sunt furnizate fără 
întârzieri nejustificate. Orice propunere de 
abrogare ar trebui susţinută cu dovezi clare 
că evoluţia pieţei care conduce la aborgare 
este durabilă şi ireversibilă după abrogare. 

Or. en

Justificare

Amendament depus de Nikolaos Vakalis

Amendamentul 324
ARTICOLUL 12

Comisia revizuieşte modul de funcţionare a 
prezentului regulament şi înaintează un 
raport în acest sens Parlamentului European 
şi Consiliului în cel mult doi ani de la data 
punerii sale în aplicare. Comisia include în 
raport argumentele sale privind necesitatea 
permanentă a unei reglementări sau 
posibilitatea abrogării sale, având în vedere 
evoluţia pieţei şi concurenţa. În acest sens, 
Comisia poate solicita informaţii de la 
statele membre şi de la autorităţile 
naţionale de reglementare, care sunt 
furnizate fără întârzieri nejustificate.

Comisia revizuieşte modul de funcţionare a
prezentului regulament şi înaintează un 
raport în acest sens Parlamentului European 
şi Consiliului în cel mult doi ani de la data 
punerii sale în aplicare. Comisia include în 
raport argumentele sale privind necesitatea 
permanentă a unei reglementări sau 
posibilitatea abrogării sale, având în vedere 
evoluţia pieţei şi concurenţa. În acest sens, 
Comisia are în vedere studiile privind 
pieţele naţionale de roaming furnizate de
autorităţile naţionale de reglementare cu cel 
puţin şase luni înainte de revizuirea 
regulamentului.  În plus, o atenţie 
deosebită trebuie să fie acordată efectelor 
dezechilibrelor regionale şi ale 



AM\660182RO.doc 57/69 PE 386.538v03-00

RO

dezechilibrelor între operatori.

Or. en

Justificare

In order to have a clear picture of the European roaming market, collection of statistical data 
on prices, volumes and revenue relating to roaming must be made at national level.

In the review process, particular attention should be paid to the fact that some operators 
undoubtedly face higher wholesale costs than average due to special circumstances outside 
their influence (e.g. low population density, mountainous and island topography, large 
inflows of tourists within a short period of time etc)

Amendament depus de Reino Paasilinna on behalf of PSE Group

Amendamentul 325
ARTICOLUL 12 ALINEATUL (1A) (nou)

(1a) Comisia urmăreşte, în continuare, 
evoluţia tarifelor de pe piaţa 
comunicaţiilor, inclusiv SMS şi MMS.  
Comisia prezintă un raport privind evoluţia 
acestei pieţe, în termen de ... 1. Acest raport 
conţine o propunere de intervenţie, dacă 
aceasta este considerată necesară, şi oferă 
argumente temeinice în favoarea oricărei 
acţiuni propuse. Orice astfel de propunere 
poate fi prezentată şi separat, ori de câte ori 
este justificată de evoluţiile pieţei sau de 
lipsa acestora.
__________
1 12 luni de la data intrării în vigoare a 
prezentului regulament.

Or. en

Justificare

To enable prompt regulation if necessary on data communications which the present lack of 
data does not allow
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Amendament depus de Šarūnas Birutis

Amendamentul 326
ARTICOLUL 12 ALINEATUL (1A) (nou)

(1a) Comisia urmăreşte, în continuare, 
evoluţia tarifelor de pe piaţa comunicaţiilor 
de date, inclusiv SMS şi MMS. Comisia  
publică un raport privind evoluţia pieţei în 
termen de douăsprezece luni de la intrarea 
în vigoare a prezentului regulament. Acest 
raport conţine o propunere de intervenţie, 
dacă aceasta este considerată necesară, şi 
oferă argumente temeinice în favoarea 
oricărei acţiuni propuse. Orice astfel de 
propunere poate fi prezentată şi separat, ori 
de câte ori este justificată de evoluţiile 
pieţei sau de lipsa acestora.

Or. en

Justificare

To enable prompt regulation if necessary on data communications which the present lack of 
data does not allow. 

Amendament depus de Reino Paasilinna on behalf of PSE Group

Amendamentul 327
ARTICOLUL 12 ALINEATUL (1B) (nou)

(1b) Comisia trebuie să analizeze efectele 
prezentului regulament asupra 
competitivităţii operatorilor mici, 
independenţi sau noi în domeniu. Comisia 
prezintă un raport în termen de... 1. Acest 
raport conţine o propunere de intervenţie, 
dacă aceasta este considerată necesară. 
Orice astfel de propunere poate fi 
prezentată şi separat, ori de câte ori este 
justificată de evoluţiile pieţei sau de lipsa 
acestora.
__________
1 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentului 
regulament.
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Or. en

Justificare

To enable prompt regulation if necessary on to counteract any negative effects on 
competition.

Amendament depus de Šarūnas Birutis

Amendamentul 328
ARTICOLUL 12 ALINEATUL (1B) (nou)

(1b) Comisia analizează efectele 
prezentului regulament asupra 
competitivităţii operatorilor mici, 
independenţi sau noi în domeniu. Aceasta 
ar trebui să analizeze, în special, dacă 
operatorii mici, independenţi sau noi în 
domeniu fac obiectul unor preţuri 
discriminatorii. Comisia informează, de 
asemenea, dacă trebuie reglementate 
condiţii nediscriminatorii de acces pentru 
operatorii mici, independenţi sau noi. Acest 
raport conţine o propunere de intervenţie, 
dacă aceasta este considerată necesară. 
Comisia prezintă un raport în termen de... 
(12 luni de la data intrării în vigoare a 
prezentului regulament). Orice astfel de 
propunere poate fi prezentată şi separat, ori 
de câte ori este justificată de evoluţiile 
pieţei sau de lipsa acestora.

Or. en

Justificare

It  would provide greater clarity of the Commission's analysis, exploring the impact of this 
regulation on for  smaller, independent or newly started operators.. 

Amendament depus de Reino Paasilinna on behalf of PSE Group

Amendamentul 329
ARTICOLUL 12 ALINEATUL (1C) (nou)

(1c) Comisia publică un raport anual 
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privind evoluţiile în cadrul Comunităţii în 
domeniul prezentului regulament.

Or. en

Justificare

To provide for a broader annual review.

Amendament depus de Angelika Niebler und Christian Ehler

Amendamentul 330
ARTICOLUL 13

Comitet eliminat
(1) Comisia este sprijinită de Comitetul 
pentru comunicaţii constituit prin articolul 
22 din Directiva 2002/21/CE.
(2) Atunci când se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolele 5 şi 7 
din Decizia 1999/468/CE, având în vedere 
dispoziţiile articolului 8.
Perioada stabilită la articolul 5alineatul (6) 
din Decizia 1999/468/CE este de trei luni.
(3) Comitetul îşi aprobă regulamentul de 
procedură.

Or. de

Justificare

In view of the proposed time limits on the Directive’s period of validity, the provisions of 
Article 13 are superfluous. 

Amendament depus de Erika Mann

Amendamentul 331
ARTICOLUL 13

Comitet eliminat
(1) Comisia este sprijinită de Comitetul 
pentru comunicaţii constituit prin articolul 
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22 din Directiva 2002/21/CE.
(2) Atunci când se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolele 5 şi 7 
din Decizia 1999/468/CE, având în vedere 
dispoziţiile articolului 8.
Perioada stabilită la articolul 5alineatul (6) 
din Decizia 1999/468/CE este de trei luni.
(3) Comitetul îşi aprobă regulamentul de 
procedură.

Or. en

Amendament depus de Paul Rübig

Amendamentul 332
ARTICOLUL 13 ALINEATUL (2A) (nou)

(2a) Atunci când se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolul 5a 
alineatele (1)-(4) şi articolul 7 din Decizia 
1999/468/CE, cu respectarea dispoziţiilor 
articolului 8 din aceasta.

Or. en

Amendament depus de Angelika Niebler und Christian Ehler

Amendamentul 333
ARTICOLUL 15

Punere în aplicare eliminat
Măsurile necesare pentru punerea în 
aplicare a prezentului regulament se 
adoptă în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 13 alineatul (2).

Or. de



PE 386.538v03-00 62/69 AM\660182RO.doc

RO

Justificare

In view of the proposed deletion of Article 13, this provision is superfluous.  

Amendament depus de Erika Mann

Amendamentul 334
ARTICOLUL 15

Punere în aplicare eliminat
Măsurile necesare pentru punerea în 
aplicare a prezentului regulament se 
adoptă în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 13 alineatul (2).

Or. en

Amendament depus de Angelika Niebler und Christian Ehler

Amendamentul 335
ANEXA I

eliminat

Or. de

Justificare

The proposed amendment to Article 3 renders the retention of Annex I superfluous. 

Amendament depus de Francisca Pleguezuelos Aguilar

Amendamentul 336
ANEXA I

eliminat

Or. es
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Amendament depus de Hannes Swoboda

Amendamentul 337
ANEXA I

eliminat

Or. de

Justificare

The deletion of Annex I follows on from the amendments to Article 3 (see Amendment 146). 

Amendament depus de Erika Mann

Amendamentul 338
ANEXA I

eliminat

Or. en

Justificare

The deletion of Annex I follows on from the amendments to Article 3 (see Amendment 139).   

Amendament depus de Umberto Guidoni, Pia Elda Locatelli, and Patrizia Toia

Amendamentul 339
ARTICOLUL 1 ALINEATUL (1) LITERELE (A) ŞI (B)

(a) cu doi, în cazul unui apel în roaming 
reglementat spre un număr alocat unei reţele 
de telefonie publică din statul membru în 
care este situată reţeaua vizitată; 

(a) cu unu virgulă cinci, în cazul unui apel 
în roaming reglementat spre un număr alocat 
unei reţele de telefonie publică din statul 
membru în care este situată reţeaua vizitată;

(b) sau cu trei, în cazul unui apel în roaming 
reglementat spre un număr alocat unei reţele
de telefonie publică dintr-un alt stat membru 
decât cel în care este situată reţeaua vizitată.

(b) sau cu doi, în cazul unui apel în roaming 
reglementat spre un număr alocat unei reţele 
de telefonie publică dintr-un alt stat membru 
decât cel în care este situată reţeaua vizitată. 

Or. it
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Justificare

Recent studies show that two calculation factors are needed because there is a difference in 
the cost of calls depending on whether they are made to a number in our outside the Member 
State in which the visited network is located. The studies also demonstrate that the maximum 
wholesale charge, calculated using the factors laid down in the Commission proposal, does 
not guarantee fair roaming prices for consumers. That is why lower factors should be 
introduced to protect consumers while still leaving a profit margin for companies. 

Amendament depus de Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Amendamentul 340
ANEXA I

Tariful angro total pe care operatorul unei 
reţele vizitate îl poate percepe operatorului 
reţelei din ţara de origine a clientului 
serviciului de roaming pentru efectuarea 
unui apel în roaming reglementat, care 
începe în reţeaua vizitată respectivă, nu 
poate depăşi un tarif pe minut egal cu tariful 
mediu de terminare a apelului mobil, 
publicat în conformitate cu articolul 10 
alineatul (3), înmulţit:

Tariful angro total pe care operatorul unei 
reţele vizitate îl poate percepe operatorului 
reţelei din ţara de origine a clientului 
serviciului de roaming pentru efectuarea 
unui apel în roaming reglementat, care 
începe în reţeaua vizitată respectivă, nu 
poate depăşi un tarif pe minut egal cu tariful 
mediu de terminare a apelului mobil, 
publicat în conformitate cu articolul 10 
alineatul (3), înmulţit cu doi, în cazul unui 
apel în roaming reglementat spre un număr 
alocat unei reţele de telefonie publică din 
statul membru în care este situată reţeaua 
vizitată, în cazul unui apel în roaming 
reglementat spre un număr alocat unei reţele 
de telefonie publică dintr-un alt stat membru 
decât cel în care este situată reţeaua vizitată.

(a) cu doi, în cazul unui apel în roaming 
reglementat spre un număr alocat unei reţele 
de telefonie publică din statul membru în 
care este situată reţeaua vizitată; sau

Plafonul prevăzut în prezenta anexă include
toate elementele de cost fixe, precum taxele 
de stabilire a apelului.

(b) sau cu trei, în cazul unui apel în roaming 
reglementat spre un număr alocat unei reţele 
de telefonie publică dintr-un alt stat membru 
decât cel în care este situată reţeaua vizitată.
Plafoanele prevăzute în prezenta anexă 
includ toate elementele de cost fixe, precum 
taxele de stabilire a apelului.
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Or. pl

Amendament depus de Reino Paasilinna on behalf of PSE Group

Amendamentul 341
ANEXA I

Tariful angro total pe care operatorul unei 
reţele vizitate îl poate percepe operatorului 
reţelei din ţara de origine a clientului 
serviciului de roaming pentru efectuarea 
unui apel în roaming reglementat, care 
începe în reţeaua vizitată respectivă, nu 
poate depăşi un tarif pe minut egal cu tariful 
mediu de terminare a apelului mobil, 
publicat în conformitate cu articolul 10
alineatul (3), înmulţit:

Tariful angro total pe care operatorul unei 
reţele vizitate îl poate percepe operatorului 
reţelei din ţara de origine a clientului 
serviciului de roaming pentru efectuarea 
unui apel vocal, care începe în reţeaua 
vizitată respectivă, nu poate depăşi un tarif 
pe minut egal cu tariful de terminare a 
apelului mobil, publicat în conformitate cu 
articolul 10 alineatul (3), înmulţit cu 2.

(a) cu doi, în cazul unui apel în roaming 
reglementat spre un număr alocat unei 
reţele de telefonie publică din statul 
membru în care este situată reţeaua 
vizitată; sau

(b) sau cu trei, în cazul unui apel în 
roaming reglementat spre un număr alocat 
unei reţele de telefonie publică dintr-un alt 
stat membru decât cel în care este situată 
reţeaua vizitată.
Plafoanele prevăzute în prezenta anexă 
includ toate elementele de cost fixe, precum
taxele de stabilire a apelului.

Plafonul prevăzut în prezenta anexă include
taxele de stabilire a apelului.

Or. en

Justificare

A single price cap at wholesale level. The cap is not subject to averaging and applies 
regardless of where the call terminates. The formula, based on the Copenhagen Economics 
report attached to this draft opinion and included as a basis for discussion, would currently 
result in a maximum price of 25 eurocents 
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Amendament depus de Paul Rübig

Amendamentul 342
ANEXA I

Tarife angro pentru efectuarea de apeluri în 
roaming reglementate, astfel cum sunt 
menţionate la articolul 3

Tarife angro pentru efectuarea de apeluri în 
roaming reglementate, astfel cum sunt 
menţionate la articolele 3 şi 4

Tariful angro total pe care operatorul unei 
reţele vizitate îl poate percepe operatorului 
reţelei din ţara de origine a clientului 
serviciului de roaming pentru efectuarea 
unui apel în roaming reglementat, care 
începe în reţeaua vizitată respectivă, nu 
poate depăşi un tarif pe minut egal cu tariful 
mediu de terminare a apelului mobil, 
publicat în conformitate cu articolul 10 
alineatul (3), înmulţit:

Tariful angro total pe care un operator de 
reţea vizitată îl poate percepe oricărui 
operator de reţea din ţara de origine a 
clientului serviciului de roaming pentru 
efectuarea unui apel în roaming reglementat, 
care începe în reţeaua vizitată respectivă, nu 
poate depăşi un tarif pe minut egal cu tariful 
mediu de terminare a apelului mobil, 
publicat în conformitate cu articolul 10 
alineatul (3), înmulţit cu doi, în cazul 
tuturor apelurilor spre un număr alocat unei 
reţele de telefonie publică din statul membru 
în care este situată reţeaua vizitată sau dintr-
un alt stat membru decât cel în care este 
situată reţeaua vizitată.

(a) cu doi, în cazul unui apel în roaming 
reglementat spre un număr alocat unei reţele 
de telefonie publică din statul membru în 
care este situată reţeaua vizitată; sau

(b) sau cu trei, în cazul unui apel în 
roaming reglementat spre un număr alocat 
unei reţele de telefonie publică dintr-un alt 
stat membru decât cel în care este situată 
reţeaua vizitată.
Plafoanele prevăzute în prezenta anexă 
includ toate elementele de cost fixe, precum 
taxele de stabilire a apelului.

Or. en

Amendament depus de Hannes Swoboda

Amendamentul 343
ANEXA 1 ALINEATUL (1A) (nou)
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(1a) În plus faţă de tariful maxim 
menţionat la literele (a) şi (b), furnizorul de 
servicii de de telefonie mobilă poate oferi 
alte tarife dintre care clientul poate alege.  

Or. de

Justificare

Mobile operators must be permitted to offer additional tariffs in addition to the planned 
standard tariff.  

Amendament depus de Dominique Vlasto and Margie Sudre

Amendamentul 344
ANEXA I PUNCTUL 1A (nou)

(1a) Costurile suplimentare legate de 
situarea geografică a regiunilor 
ultraperiferice şi de tranzitul apelurilor 
între Europa continentală şi aceste regiuni 
trebuie sa fie adăugate acestor plafoane 
pentru apelurile realizate de la şi către 
operatorii care deţin licenţe doar pentru 
zonele ultraperiferice ale Comunităţii.   

Or. fr

Justificare

In the outermost regions the routing of calls entails costs far higher than those borne by other 
European operators on account of the geographical discontinuity. The envisaged price limits 
would force other European operators to accept the customers of operators operating in the 
outermost regions without being able to cover their costs and could therefore persuade them 
to close their destinations to the customers of operators from the outermost regions.

Amendament depus de Hannes Swoboda

Amendamentul 345
Anexa II

eliminat

Or. de
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Justificare

The deletion of Annex II follows on from the amendments to Article 4. 

Amendament depus de Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Amendamentul 346
ANEXA II ANEXA II PUNCTUL 1 LITERA (B)

(b) „TMT per operator PSP” înseamnă 
tariful mediu pe minut (inclusiv taxele de 
stabilire a apelului), pe baza unui apel de trei 
minute în orele de vârf, fără TVA şi 
exprimat în moneda naţională a statului 
membru în cauză, perceput de fiecare 
operator PSP pentru terminarea apelurilor 
vocale în reţeaua sa mobilă şi determinat în 
conformitate cu o metodologie aprobată de 
autoritatea naţională de reglementare; 

(b) „TMT per operator PSP” înseamnă 
tariful mediu pe minut (inclusiv taxele de 
stabilire a apelului), pe baza unui tarif 
mediu pentru un apel de trei minute, fără 
TVA şi exprimat în moneda naţională a 
statului membru în cauză, perceput de 
fiecare operator PSP pentru terminarea 
apelurilor vocale în reţeaua sa mobilă şi 
determinat în conformitate cu o metodă
aprobată de autoritatea naţională de 
reglementare; 

Or. pl

Amendament depus de Reino Paasilinna on behalf of PSE Group

Amendamentul 347
ANEXA II PUNCTUL 2

(2) Tariful mediu de terminare a apelului 
mobil publicat în temeiul articolului 10 
alineatul (3) este reprezentat de media TMT-
urilor medii ponderate naţionale, ponderată, 
la rândul său, în funcţie de numărul total de 
abonaţi activi ai fiecărui stat membru. 
Aceasta este calculată cu ajutorul 
informaţiilor prevăzute la alineatul (3) de 
mai jos, care au fost comunicate Comisiei de 
către autorităţile naţionale de reglementare, 
în urma unei cereri depuse în temeiul 
articolului 10 alineatul (2) sau (4).

(2) Tariful mediu de terminare a apelului 
mobil publicat în temeiul articolului 10 
alineatul (3) este reprezentat de 75% din  
media TMT-urilor medii ponderate 
naţionale.  Aceasta este calculată cu ajutorul 
informaţiilor prevăzute la alineatul (3) de 
mai jos, care au fost comunicate Comisiei de 
către autorităţile naţionale de reglementare, 
în urma unei cereri depuse în temeiul 
articolului 10 alineatul (2) sau (4).  Fiecare 
stat membru are aceeaşi pondere în 
calcularea procentului de 75% din TMT.  
În situaţia în care 75% din media naţională 
ponderată TMT este împărţită de două state 
membre, se aplică media simplă a TMT-
urilor în statele membre în cauză. 
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Or. en

Justificare

Follows from the Copenhagen Economics report

Amendament depus de Reino Paasilinna on behalf of PSE Group

Amendamentul 348
ANEXA II PUNCTUL 3 LITERA (B)

(b) numărul total de abonaţi activi per 
operator PSP din cadrul statului lor membru,

(b) numărul total de minute vocale 
terminate per operator PSP din cadrul 
statului lor membru,

Or. en

Justificare

Follows from the Copenhagen Economics report.


