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Amendamentul 39

CONSIDERENTUL 1

(1) Nivelul ridicat al tarifelor pe care 
utilizatorii de reţele publice de telefonie 
mobilă trebuie să le plătească atunci când îşi 
folosesc telefoanele mobile cu ocazia 
călătoriilor în străinătate, în interiorul 
Comunităţii, prezintă importanţă pentru 
autorităţile naţionale de reglementare. 
Grupul entităţilor europene de reglementare 
a constatat la reuniunea sa plenară din mai 
2005 (inter alia) că tarifele cu amănuntul 
sunt foarte mari, fără o justificare clară; că 
acest lucru pare să decurgă atât din tarifele 
angro mari percepute de operatorul de reţea 
gazdă din străinătate, cât şi, în multe cazuri, 
din marjele ridicate asupra preţului cu 
amănuntul, impuse de propriul operator de 

(1) Nivelul ridicat al tarifelor pe care 
utilizatorii de reţele publice de telefonie 
mobilă trebuie să le plătească atunci când îşi 
folosesc telefoanele mobile cu ocazia 
călătoriilor în străinătate, în interiorul 
Comunităţii, dezvăluie deficienţe ale pieţei 
în acest domeniu. Grupul entităţilor 
europene de reglementare a constatat la 
reuniunea sa plenară din mai 2005 (inter 
alia) că tarifele cu amănuntul sunt foarte 
mari, fără o justificare clară; că acest lucru 
pare să decurgă atât din tarifele angro mari 
percepute de operatorul de reţea gazdă din 
străinătate, cât şi, în multe cazuri, din 
marjele ridicate asupra preţului cu 
amănuntul, impuse de propriul operator de 
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reţea al clientului; că, adesea, reducerile 
tarifelor angro nu sunt transferate clientului 
cu amănuntul; şi că există legături puternice 
între pieţele diferitelor state membre.

reţea al clientului; că, adesea, reducerile 
tarifelor angro nu sunt transferate clientului 
cu amănuntul; şi că există legături puternice 
între pieţele diferitelor state membre.

Or. en

Amendament depus de Miloslav Ransdorf 

Amendamentul 40
CONSIDERENTUL 1

(1) Nivelul ridicat al tarifelor pe care 
utilizatorii de reţele publice de telefonie 
mobilă trebuie să le plătească atunci când îşi 
folosesc telefoanele mobile cu ocazia 
călătoriilor în străinătate, în interiorul 
Comunităţii, prezintă importanţă pentru 
autorităţile naţionale de reglementare. 
Grupul entităţilor europene de reglementare 
a constatat la reuniunea sa plenară din mai 
2005 (inter alia) că tarifele cu amănuntul 
sunt foarte mari, fără o justificare clară; că 
acest lucru pare să decurgă atât din tarifele 
angro mari percepute de operatorul de reţea 
gazdă din străinătate, cât şi, în multe cazuri, 
din marjele ridicate asupra preţului cu 
amănuntul, impuse de propriul operator de 
reţea al clientului; că, adesea, reducerile 
tarifelor angro nu sunt transferate clientului 
cu amănuntul; şi că există legături puternice 
între pieţele diferitelor state membre.

(1) Nivelul ridicat al tarifelor pe care 
utilizatorii de reţele publice de telefonie 
mobilă trebuie să le plătească atunci când îşi 
folosesc telefoanele mobile cu ocazia 
călătoriilor în străinătate, în interiorul 
Comunităţii, prezintă importanţă pentru 
autorităţile naţionale de reglementare. 
Grupul entităţilor europene de reglementare 
a constatat la reuniunea sa plenară din mai 
2005 (inter alia) că tarifele cu amănuntul 
sunt foarte mari, fără o justificare clară; că 
acest lucru pare să decurgă atât din tarifele 
angro mari percepute de operatorul de reţea 
gazdă din străinătate, cât şi, în multe cazuri, 
din marjele ridicate asupra preţului cu 
amănuntul, impuse de propriul operator de 
reţea al clientului; că, adesea, reducerile 
tarifelor angro nu sunt transferate clientului 
cu amănuntul; şi că există legături puternice 
între pieţele diferitelor state membre. Cu 
toate că anumiţi operatori au introdus de 
curând tarife pentru roaming care oferă 
clienţilor condiţii mai avantajoase, este în 
cotninuare evident că preţurile depăşesc 
încă cu mult costurile suportate de 
operatorii de telefonie mobilă şi nu reflectă 
în mod corespunzător aşteptările clienţilor, 
inclusiv în ceea ce priveşte posibilitatea de 
a face o alegere în cunoştinţă de cauză.

Or. en
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Amendament depus de Herbert Reul; Werner Langen; Daniel Caspary

Amendamentul 41
CONSIDERENTUL 1A (nou)

(1a) Preţurile cu amănuntul au scăzut doar 
în 2006 cu 25%. Se confirmă astfel 
previziunile grupului entităţilor europene 
de reglementare conform cărora operatorii 
de reţele vor transfera reducerile de preţuri 
de la nivelul angro la clientul cu 
amănuntul. 

Or. de

Amendament depus de Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Amendamentul 42
CONSIDERENTUL 4

(4) Piaţa naţională angro pentru roaming-ul 
internaţional în reţelele publice de telefonie 
mobilă este considerată în recomandare ca 
fiind o piaţă pertinentă, susceptibilă de a fi 
supusă unor reglementări ex ante. Cu toate 
acestea, activitatea desfăşurată de autorităţile 
naţionale de reglementare (atât individual, 
cât şi în cadrul Grupului entităţilor europene 
de reglementare) pentru analizarea pieţelor 
naţionale angro ale serviciilor internaţionale 
de roaming a demonstrat că, până în prezent, 
nu a fost posibil ca o autoritate naţională de 
reglementare să abordeze în mod eficient 
aspectul tarifelor mari angro ale roaming-
ului internaţional, din cauza dificultăţii de a 
identifica întreprinderile cu putere 
semnificativă pe piaţă, ţinând cont de 
caracteristicile specifice ale roaming-ului 
internaţional, inclusiv caracterul său 
transfrontalier.

(4) Piaţa naţională angro pentru roaming-ul 
internaţional în reţelele publice de telefonie 
mobilă este considerată în recomandare ca 
fiind o piaţă pertinentă, susceptibilă de a fi 
supusă unor reglementări ex ante. Cu toate 
acestea, activitatea desfăşurată de autorităţile 
naţionale de reglementare (atât individual, 
cât şi în cadrul Grupului entităţilor europene 
de reglementare) pentru analizarea pieţelor 
naţionale angro ale serviciilor internaţionale 
de roaming a demonstrat că, până în prezent, 
nu a fost posibil ca o autoritate naţională de 
reglementare să abordeze în mod eficient 
aspectul tarifelor mari angro ale roaming-
ului internaţional, din cauza dificultăţii de a 
identifica întreprinderile cu putere 
semnificativă pe piaţă, ţinând cont de 
caracteristicile specifice ale roaming-ului 
internaţional, inclusiv caracterul său 
transfrontalier. Drept urmare, ar trebui 
analizată necesitatea de a institui o entitate 
europeană de reglementare.

Or. en
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Amendament depus de Werner Langen 

Amendamentul 43
CONSIDERENTUL 11

(11) Pieţele de roaming cu amănuntul şi 
cele angro prezintă caracteristici unice, 
care justifică măsurile excepţionale ce 
depăşesc mecanismele care ar fi fost 
utilizate în alte circumstanţe, în 
conformitate cu cadrul de reglementare din 
2002.

eliminat

Or. de

Justification

Insufficiently specific, so should be deleted.

Amendament depus de Herbert Reul, Werner Langen, Daniel Caspary 

Amendamentul 44
CONSIDERENTUL 12

(12) Pentru a se proteja interesele 
clienţilor serviciului de roaming, ar trebui 
impuse obligaţii de reglementare atât la 
nivelul tarifului cu amănuntul, cât şi la 
nivelul tarifului angro, deoarece experienţa 
anterioară a arătat că reducerile preţurilor 
angro pentru serviciile internaţionale de 
roaming pot să nu se reflecte în preţuri cu 
amănuntul mai scăzute ale roaming-ului, 
din cauza absenţei măsurilor de încurajare 
în acest sens. Pe de altă parte, există riscul 
ca orice măsură menită să reducă nivelul 
preţurilor cu amănuntul fără a influenţa 
nivelul costurilor angro legate de 
furnizarea acestor servicii să perturbe buna 
funcţionare a pieţei roaming-ului 
internaţional.

eliminat

Or. de

Justification

In order to avoid distortions of the market and to maintain the competitiveness of mobile 
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phone service providers, international roaming prices should be regulated only at wholesale 
and not at retail level.  

Amendament depus de Gunnar Hökmark

Amendamentul 45
CONSIDERENTUL 12

(12) Pentru a se proteja interesele clienţilor 
serviciului de roaming, ar trebui impuse 
obligaţii de reglementare atât la nivelul 
tarifului cu amănuntul, cât şi la nivelul 
tarifului angro, deoarece experienţa 
anterioară a arătat că reducerile preţurilor 
angro pentru serviciile internaţionale de 
roaming pot să nu se reflecte în preţuri cu 
amănuntul mai scăzute ale roaming-ului, 
din cauza absenţei măsurilor de încurajare 
în acest sens. Pe de altă parte, există riscul 
ca orice măsură menită să reducă nivelul 
preţurilor cu amănuntul fără a influenţa 
nivelul costurilor angro legate de 
furnizarea acestor servicii să perturbe buna 
funcţionare a pieţei roaming-ului 
internaţional.

eliminat

Or. en

Amendament depus de Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis 

Amendamentul 46
CONSIDERENTUL 12

(12) Pentru a se proteja interesele clienţilor 
serviciului de roaming, ar trebui impuse 
obligaţii de reglementare atât la nivelul 
tarifului cu amănuntul, cât şi la nivelul 
tarifului angro, deoarece experienţa 
anterioară a arătat că reducerile preţurilor 
angro pentru serviciile internaţionale de 
roaming pot să nu se reflecte în preţuri cu 
amănuntul mai scăzute ale roaming-ului, 
din cauza absenţei măsurilor de încurajare 
în acest sens. Pe de altă parte, există riscul 
ca orice măsură menită să reducă nivelul 

(12) Pentru a se proteja interesele clienţilor 
serviciului de roaming, ar trebui, aşadar, 
impuse obligaţii de reglementare la nivelul 
tarifului angro.
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preţurilor cu amănuntul fără a influenţa 
nivelul costurilor angro legate de 
furnizarea acestor servicii să perturbe buna 
funcţionare a pieţei roaming-ului 
internaţional.

Or. en

Justification

To regulate at both wholesale and retail level is too strong an intervention in the market with 
far-reaching consequences for the European telecommunication industry that would inhibit 
competition. The aim of the proposal, namely to cut down roaming-charges across Europe, is 
commendable, however regulation at retail level must remain a last resort

Amendament depus de Reino Paasilinna on behalf of PSE Group

Amendamentul 47
CONSIDERENTUL 12

(12) Pentru a se proteja interesele clienţilor 
serviciului de roaming, ar trebui impuse 
obligaţii de reglementare atât la nivelul 
tarifului cu amănuntul, cât şi la nivelul 
tarifului angro, deoarece experienţa 
anterioară a arătat că reducerile preţurilor 
angro pentru serviciile internaţionale de 
roaming pot să nu se reflecte în preţuri cu 
amănuntul mai scăzute ale roaming-ului, din 
cauza absenţei măsurilor de încurajare în 
acest sens. Pe de altă parte, există riscul ca 
orice măsură menită să reducă nivelul 
preţurilor cu amănuntul fără a influenţa 
nivelul costurilor angro legate de furnizarea 
acestor servicii să perturbe buna funcţionare 
a pieţei roaming-ului internaţional.

(12) Pentru a se proteja interesele clienţilor 
serviciului de roaming, ar trebui impuse
obligaţii de reglementare atât la nivelul 
tarifului cu amănuntul, cât şi la nivelul 
tarifului angro, deoarece experienţa 
anterioară a arătat că reducerile preţurilor 
angro pentru serviciile internaţionale de 
roaming pot să nu se reflecte în preţuri cu 
amănuntul mai scăzute ale roaming-ului, din 
cauza absenţei măsurilor de încurajare în 
acest sens. Pe de altă parte, există riscul ca 
orice măsură menită să reducă nivelul 
preţurilor cu amănuntul fără a influenţa 
nivelul costurilor angro legate de furnizarea 
acestor servicii să perturbe buna funcţionare 
a pieţei roaming-ului internaţional. O atenţie 
specială ar trebui acordată riscului ca 
operatorilor mai mici, independenţi şi nou 
intraţi pe piaţă să li se ofere condiţii de 
furnizare a serviciilor de roaming care să îi 
pună în imposibilitatea de a concura, astfel 
încât să poată fi luate măsuri prompte şi 
adecvate în situaţia în care se constată un 
abuz. Comisia ar trebui să analizeze 
efectele prezentului regulament asupra 
competitivităţii operatorilor mici, 
independenţi şi noi în domeniu.
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Or. en

Amendament depus de Šarūnas Birutis 

Amendamentul 48
CONSIDERENTUL 12

(12) Pentru a se proteja interesele clienţilor 
serviciului de roaming, ar trebui impuse 
obligaţii de reglementare atât la nivelul 
tarifului cu amănuntul, cât şi la nivelul 
tarifului angro, deoarece experienţa 
anterioară a arătat că reducerile preţurilor 
angro pentru serviciile internaţionale de 
roaming pot să nu se reflecte în preţuri cu 
amănuntul mai scăzute ale roaming-ului, din 
cauza absenţei măsurilor de încurajare în 
acest sens. Pe de altă parte, există riscul ca 
orice măsură menită să reducă nivelul 
preţurilor cu amănuntul fără a influenţa 
nivelul costurilor angro legate de furnizarea 
acestor servicii să perturbe buna funcţionare 
a pieţei roaming-ului internaţional.

(12) Pentru a se proteja interesele clienţilor 
serviciului de roaming, ar trebui impuse 
obligaţii de reglementare atât la nivelul 
tarifului cu amănuntul, cât şi la nivelul 
tarifului angro, deoarece experienţa 
anterioară a arătat că reducerile preţurilor 
angro pentru serviciile internaţionale de 
roaming pot să nu se reflecte în preţuri cu 
amănuntul mai scăzute ale roaming-ului, din 
cauza absenţei măsurilor de încurajare în 
acest sens. Pe de altă parte, există riscul ca 
orice măsură menită să reducă nivelul 
preţurilor cu amănuntul fără a influenţa 
nivelul costurilor angro legate de furnizarea 
acestor servicii să perturbe buna funcţionare 
a pieţei roaming-ului internaţional. Comisia 
ar trebui să acorde o atenţie specială 
efectelor prezentului regulament asupra 
pieţei şi să se asigure că nu este denaturată 
concurenţa, în special în ceea ce priveşte 
operatorii mici, independenţi şi nou intraţi 
pe piaţă.

Or. en

Justification

This amendment emphasises that this regulation shall have no negative impacts on 
competition on the relevant market.

Amendament depus de Werner Langen 

Amendamentul 49
CONSIDERENTUL 13

(13) Obligaţiile rezultante ar trebui să 
intre în vigoare cât mai curând posibil, 
lăsând totodată operatorilor în cauză o 
perioadă de timp rezonabilă pentru a-şi 
adapta preţurile şi ofertele de servicii în 

eliminat
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vederea asigurării conformităţii, şi se 
aplică în mod direct în toate statele 
membre.

Or. de

Justification

Insufficiently specific, so should be deleted.

Amendament depus de Nikolaos Vakalis  

Amendamentul 50
CONSIDERENTUL 13

(13) Obligaţiile rezultante ar trebui să intre 
în vigoare cât mai curând posibil, lăsând 
totodată operatorilor în cauză o perioadă de 
timp rezonabilă pentru a-şi adapta preţurile 
şi ofertele de servicii în vederea asigurării 
conformităţii, şi se aplică în mod direct în 
toate statele membre.

(13) Obligaţiile rezultante ar trebui să intre 
în vigoare imediat şi direct în toate statele 
membre.

Or. en

Justification

Immediate application of the charges limits in both wholesale and retail level is absolutely 
necessary, in order for the prices to go down. This is the primary goal of the Regulation in the 
first place. Besides, although the operators announced last year significant wholesale charges 
reductions, the retail charges remained still high. Therefore, no sunrise clause is needed

Amendament depus de Reino Paasilinna on behalf of PSE Group

Amendamentul 51
CONSIDERENTUL 13

(13) Obligaţiile rezultante ar trebui să intre 
în vigoare cât mai curând posibil, lăsând 
totodată operatorilor în cauză o perioadă de 
timp rezonabilă pentru a-şi adapta preţurile 
şi ofertele de servicii în vederea asigurării 
conformităţii, şi se aplică în mod direct în 
toate statele membre.

(13) Obligaţiile rezultante ar trebui să intre 
în vigoare cât mai curând posibil şi să se 
aplice în mod direct în toate statele membre.

Or. en
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Justification

To reflect the deletion of Article 5 of the Commission proposal, which contained a six month 
period before regulation of retail prices for calls made would come into effect

Amendament depus de Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis 

Amendamentul 52
CONSIDERENTUL 13

(13) Obligaţiile rezultante ar trebui să intre 
în vigoare cât mai curând posibil, lăsând 
totodată operatorilor în cauză o perioadă de 
timp rezonabilă pentru a-şi adapta preţurile 
şi ofertele de servicii în vederea asigurării 
conformităţii, şi se aplică în mod direct în 
toate statele membre.

(13) Obligaţiile rezultante ar trebui să intre 
în vigoare cât mai curând posibil, lăsând 
totodată operatorilor în cauză o perioadă de 
timp de 12 luni pentru a se adapta, şi să se 
aplice în mod direct în toate statele membre.

Or. en

Justification

Amendament depus de Pilar del Castillo Vera  

Amendamentul 53
CONSIDERENTUL 13

(13) Obligaţiile rezultante ar trebui să intre 
în vigoare cât mai curând posibil, lăsând 
totodată operatorilor în cauză o perioadă de 
timp rezonabilă pentru a-şi adapta preţurile 
şi ofertele de servicii în vederea asigurării 
conformităţii, şi se aplică în mod direct în 
toate statele membre.

(13) Obligaţiile rezultante ar trebui să intre 
în vigoare cât mai curând posibil, lăsând 
totodată operatorilor în cauză o perioadă de 
şase luni pentru a-şi adapta preţurile şi 
ofertele de servicii în vederea asigurării 
conformităţii, şi să se aplice în mod direct în 
toate statele membre.

Or. en

Justification

Once the regulation has been finalised, operators should be given a reasonable fixed period 
of time in which to implement necessary changes.
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Amendament depus de Ivo Belet

Amendamentul 54
CONSIDERENTUL 13

(13) Obligaţiile rezultante ar trebui să intre 
în vigoare cât mai curând posibil, lăsând 
totodată operatorilor în cauză o perioadă de
timp rezonabilă pentru a-şi adapta preţurile 
şi ofertele de servicii în vederea asigurării 
conformităţii, şi se aplică în mod direct în 
toate statele membre.

(13) Obligaţiile rezultante ar trebui să intre 
în vigoare cât mai curând posibil, lăsând 
totodată operatorilor în cauză o perioadă de 
şase luni pentru a-şi adapta preţurile cu 
amănuntul şi ofertele de servicii în vederea
asigurării conformităţii, şi să se aplice în 
mod direct în toate statele membre.

Or. nl

Amendament depus de Miloslav Ransdorf

Amendamentul 55
CONSIDERENTUL 13A (nou)

(13a) Este necesar să se garanteze că 
operatorii de telefonie mobilă nu 
înrăutăţesc, în urma prezentului 
regulament, condiţiile de lucru din acest 
sector.

Or. en

Amendament depus de Dominique Vlasto

Amendamentul 56
CONSIDERENTUL 14

(14) Ar trebui să fie utilizat un mecanism 
comun, denumit Abordarea pieţei interne 
europene, pentru a se garanta că 
utilizatorii reţelelor publice de telefonie 
mobilă care călătoresc în interiorul 
Comunităţii nu plătesc preţuri excesiv de 
mari pentru serviciile vocale internaţionale 
de roaming atunci când efectuează sau 
primesc apeluri vocale, obţinându-se astfel 
un nivel ridicat de protecţie a 
consumatorilor, păstrându-se totodată 
concurenţa între operatorii de telefonie 

eliminat
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mobilă. Având în vedere caracterul 
transfrontalier al serviciilor în cauză, este 
necesar să se recurgă la un mecanism 
comun, astfel încât operatorii de telefonie 
mobilă să se confrunte cu un cadru de 
reglementare unic şi coerent, bazat pe 
criterii stabilite în mod obiectiv.

Or. fr

Justification

There is no benefit to be gained in using the title ‘European Home Market Approach’. It 
would be more appropriate to use this recital to describe the principles applying to regulation 
of the wholesale market.

Amendament depus de Werner Langen

Amendamentul 57
CONSIDERENTUL 14

(14) Ar trebui să fie utilizat un mecanism 
comun, denumit Abordarea pieţei interne 
europene, pentru a se garanta că utilizatorii 
reţelelor publice de telefonie mobilă care 
călătoresc în interiorul Comunităţii nu 
plătesc preţuri excesiv de mari pentru 
serviciile vocale internaţionale de roaming 
atunci când efectuează sau primesc apeluri 
vocale, obţinându-se astfel un nivel ridicat 
de protecţie a consumatorilor, păstrându-se 
totodată concurenţa între operatorii de 
telefonie mobilă. Având în vedere 
caracterul transfrontalier al serviciilor în 
cauză, este necesar să se recurgă la un 
mecanism comun, astfel încât operatorii de 
telefonie mobilă să se confrunte cu un 
cadru de reglementare unic şi coerent, 
bazat pe criterii stabilite în mod obiectiv.

(14) Ar trebui să fie utilizat un mecanism
comun, denumit Abordarea pieţei interne 
europene, pentru a se garanta că utilizatorii 
reţelelor publice de telefonie mobilă care 
călătoresc în interiorul Comunităţii nu 
plătesc preţuri excesiv de mari pentru 
serviciile vocale internaţionale de roaming 
atunci când efectuează sau primesc apeluri 
vocale, obţinându-se astfel un nivel ridicat 
de protecţie a consumatorilor, păstrându-se 
totodată concurenţa între operatorii de 
telefonie mobilă.

Or. de
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Amendament depus de Daniel Caspary

Amendamentul 58
CONSIDERENTUL 14

(14) Ar trebui să fie utilizat un mecanism 
comun, denumit Abordarea pieţei interne 
europene, pentru a se garanta că utilizatorii 
reţelelor publice de telefonie mobilă care 
călătoresc în interiorul Comunităţii nu 
plătesc preţuri excesiv de mari pentru 
serviciile vocale internaţionale de roaming 
atunci când efectuează sau primesc apeluri 
vocale, obţinându-se astfel un nivel ridicat 
de protecţie a consumatorilor, păstrându-se 
totodată concurenţa între operatorii de 
telefonie mobilă. Având în vedere caracterul 
transfrontalier al serviciilor în cauză, este 
necesar să se recurgă la un mecanism 
comun, astfel încât operatorii de telefonie 
mobilă să se confrunte cu un cadru de 
reglementare unic şi coerent, bazat pe criterii 
stabilite în mod obiectiv.

(14) Ar trebui să fie utilizat un mecanism 
comun, denumit Abordarea pieţei interne 
europene, pentru a se garanta că utilizatorii 
reţelelor publice de telefonie mobilă care 
călătoresc în interiorul Comunităţii nu 
plătesc preţuri excesiv de mari pentru 
serviciile vocale internaţionale de roaming 
atunci când efectuează apeluri, obţinându-se 
astfel un nivel ridicat de protecţie a 
consumatorilor, păstrându-se totodată 
concurenţa între operatorii de telefonie 
mobilă. Având în vedere caracterul 
transfrontalier al serviciilor în cauză, este 
necesar să se recurgă la un mecanism 
comun, astfel încât operatorii de telefonie 
mobilă să se confrunte cu un cadru de 
reglementare unic şi coerent, bazat pe criterii 
stabilite în mod obiectiv.

Or. de

Justification

Ties in with amendment to Art. 4. Receipt of calls should in principle be free within the EU. 

Amendament depus de Reino Paasilinna on behalf of PSE Group

Amendamentul 59
CONSIDERENTUL 14

(14) Ar trebui să fie utilizat un mecanism 
comun, denumit Abordarea pieţei interne 
europene, pentru a se garanta că utilizatorii 
reţelelor publice de telefonie mobilă care 
călătoresc în interiorul Comunităţii nu 
plătesc preţuri excesiv de mari pentru 
serviciile vocale internaţionale de roaming 
atunci când efectuează sau primesc apeluri 
vocale, obţinându-se astfel un nivel ridicat 
de protecţie a consumatorilor, păstrându-se 
totodată concurenţa între operatorii de 
telefonie mobilă. Având în vedere caracterul 

(14) Ar trebui să fie utilizat un mecanism 
comun, denumit Abordarea pieţei interne 
europene, pentru a se garanta că utilizatorii 
reţelelor publice de telefonie mobilă care 
călătoresc în interiorul Comunităţii nu 
plătesc preţuri excesiv de mari pentru 
serviciile vocale internaţionale de roaming 
atunci când efectuează sau primesc apeluri 
vocale oferind tarifele medii implicite care 
reflectă costul cel mai fidel furnizării 
serviciilor, împreună cu plafoanele tarifare, 
acordând, în acelaşi timp, utilizatorilor, 
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transfrontalier al serviciilor în cauză, este 
necesar să se recurgă la un mecanism 
comun, astfel încât operatorii de telefonie 
mobilă să se confrunte cu un cadru de 
reglementare unic şi coerent, bazat pe criterii 
stabilite în mod obiectiv.

dreptul de a accepta tarife mai ridicate de 
roaming, obţinându-se astfel un nivel ridicat 
de protecţie a consumatorilor, păstrându-se 
totodată concurenţa între operatorii de 
telefonie mobilă. Având în vedere caracterul 
transfrontalier al serviciilor în cauză, este 
necesar să se recurgă la un mecanism 
comun, astfel încât operatorii de telefonie 
mobilă să se confrunte cu un cadru de 
reglementare unic şi coerent, bazat pe criterii 
stabilite în mod obiectiv.

Or. en

Justification

To reflect the amended structure of the price caps

Amendament depus de Lambert van Nistelrooij

Amendamentul 60
CONSIDERENTUL 14

(14) Ar trebui să fie utilizat un mecanism 
comun, denumit Abordarea pieţei interne 
europene, pentru a se garanta că utilizatorii 
reţelelor publice de telefonie mobilă care 
călătoresc în interiorul Comunităţii nu 
plătesc preţuri excesiv de mari pentru 
serviciile vocale internaţionale de roaming 
atunci când efectuează sau primesc apeluri 
vocale, obţinându-se astfel un nivel ridicat 
de protecţie a consumatorilor, păstrându-se 
totodată concurenţa între operatorii de 
telefonie mobilă. Având în vedere caracterul 
transfrontalier al serviciilor în cauză, este 
necesar să se recurgă la un mecanism 
comun, astfel încât operatorii de telefonie 
mobilă să se confrunte cu un cadru de 
reglementare unic şi coerent, bazat pe criterii 
stabilite în mod obiectiv.

(14) Ar trebui să fie utilizat un mecanism 
comun, denumit Abordarea pieţei interne 
europene, pentru a se garanta că utilizatorii 
reţelelor publice de telefonie mobilă care 
călătoresc sau au reşedinţa în interiorul 
Comunităţii nu plătesc preţuri excesiv de 
mari pentru serviciile vocale internaţionale 
de roaming atunci când efectuează sau 
primesc apeluri vocale sau mesaje text
obţinându-se astfel un nivel ridicat de 
protecţie a consumatorilor, păstrându-se 
totodată concurenţa între operatorii de 
telefonie mobilă. Având în vedere caracterul 
transfrontalier al serviciilor în cauză, este 
necesar să se recurgă la un mecanism 
comun, astfel încât operatorii de telefonie 
mobilă să se confrunte cu un cadru de 
reglementare unic şi coerent, bazat pe criterii 
stabilite în mod obiectiv. În stabilirea 
mecanismului comun, autorităţile 
naţionale de reglementare şi operatorii 
naţionali ar trebui să acorde o atenţie 
deosebită situaţiei speciale a cetăţenilor 
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care trăiesc şi lucrează şi a întreprinderilor 
care îşi desfăşoară activitatea comercială în 
regiuni transfrontaliere ale unor state 
membre învecinate. Independent de 
prezentul regulament, ar trebui adoptate 
măsuri specifice pentru a preveni situaţia 
în care utilizatorii suportă costuri de 
roaming accidental. În absenţa unei 
autorităţi europene de reglementare, 
Comisia trebuie să prezinte un raport de 
activitate privind acest aspect în 2008.

Or. en

Justification

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)

Amendament depus de Dominique Vlasto

Amendamentul 61
CONSIDERENTUL 14A (nou)

(14a) Având în vedere consideraţiile de mai 
sus, mecanismul proporţional şi cel mai 
eficient pentru reglementarea nivelului 
tarifelor angro pentru apelurile 
internaţionale efectuate în roaming este de 
a stabili, la nivel comunitar, o valoare 
medie a tarifelor maxime, calculată pe 
minut şi pe operator.

Or. fr

Justification

There is no benefit to be gained in using the title ‘European Home Market Approach’. It 
would be more appropriate to use this recital to describe the principles applying to regulation 
of the wholesale market.
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Amendament depus de Gunnar Hökmark

Amendamentul 62
CONSIDERENTUL 15

(15) Mecanismul cel mai eficient şi 
proporţional pentru reglementarea 
nivelului preţurilor pentru efectuarea de 
apeluri internaţionale în roaming în 
conformitate cu consideraţiile de mai sus 
constă în fixarea la nivel comunitar a unor 
tarife pe minut maxime, angro şi cu 
amănuntul.

eliminat

Or. en

Amendament depus de Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Amendamentul 63
CONSIDERENTUL 15

(15) Mecanismul cel mai eficient şi 
proporţional pentru reglementarea nivelului 
preţurilor pentru efectuarea de apeluri 
internaţionale în roaming în conformitate cu 
consideraţiile de mai sus constă în fixarea la 
nivel comunitar a unor tarife pe minut 
maxime, angro şi cu amănuntul.

Un mecanism eficient şi proporţional pentru 
reglementarea nivelului preţurilor pentru 
efectuarea de apeluri internaţionale în 
roaming în conformitate cu consideraţiile de 
mai sus constă în fixarea la nivel comunitar 
a unor tarife pe minut maxime, la nivel
angro.

Or. en

Amendament depus de Herbert Reul, Werner Langen, Daniel Caspary

Amendamentul 64
CONSIDERENTUL 15

(15) Mecanismul cel mai eficient şi 
proporţional pentru reglementarea 
nivelului preţurilor pentru efectuarea 
de apeluri internaţionale în roaming 
în conformitate cu consideraţiile de 
mai sus constă în fixarea la nivel 
comunitar a unor tarife pe minut 
maxime, angro şi cu amănuntul.

(15) Mecanismul cel mai eficient şi 
proporţional pentru reglementarea nivelului 
preţurilor pentru efectuarea de apeluri 
internaţionale în roaming în conformitate cu 
consideraţiile de mai sus constă în fixarea la 
nivel comunitar a unor tarife pe minut 
maxime, la nivel angro.
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Or. de

Justification

In order to avoid distortions of the market and to maintain the competitiveness of mobile 
phone service providers, international roaming prices should be regulated only at wholesale 
and not at retail level.

Amendament depus de Lambert van Nistelrooij

Amendamentul 65
CONSIDERENTUL 15

(15) Mecanismul cel mai eficient şi 
proporţional pentru reglementarea nivelului 
preţurilor pentru efectuarea de apeluri 
internaţionale în roaming în conformitate cu 
consideraţiile de mai sus constă în fixarea la 
nivel comunitar a unor tarife pe minut 
maxime, angro şi cu amănuntul.

(15) Mecanismul cel mai eficient şi 
proporţional pentru reglementarea nivelului 
preţurilor pentru efectuarea şi primirea de 
apeluri şi mesaje internaţionale în roaming 
în conformitate cu consideraţiile de mai sus 
constă în fixarea la nivel comunitar a unor 
tarife pe minut maxime, angro şi cu 
amănuntul, sau în stabilirea unui sistem de 
calculare a unui tarif pentru protecţia 
consumatorilor, cu amănuntul, pentru 
serviciile de roaming.

Or. en

Justification

Roaming services have to include all services : voice, message, calling abroad or in host 
country, receiving. The Consumer Protection Tariff must be calculated so that automatic 
maximum retail price setting can be installed. 

Amendament depus de Ivo Belet

Amendamentul 66
CONSIDERENTUL 15A (nou)

(15a) Pentru a permite oferirea unor 
pachete inovatoare de preţuri, furnizorilor 
din ţara de origine trebuie să li se permită 
să se abată de la tarifele maxime cu 
amănuntul dacă clientul solicită în mod 
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expres acest lucru.  

Or. nl

Amendament depus de Romano Maria La Russa

Amendamentul 67
CONSIDERENTUL 15A (nou)

(15a) În cazul tarifelor angro operatorii de 
reţea gazdă nu ar trebui să poată impune 
altor operatori tarife mai mari decât o 
valoare medie a tarifului maxim angro. În 
cazul tarifelor cu amănuntul, ar trebui, de 
asemenea, introdus un tarif maxim pentru 
protecţia consumatorilor, pe minut, pentru 
clienţii noi şi cei existenţi, exceptând cazul 
în care aceştia optează în mod deliberat 
pentru un alt tarif.

Or. en

Amendament depus de Herbert Reul, Werner Langen, Daniel Caspary

Amendamentul 68
CONSIDERENTUL 16

(16) Acest mecanism comun ar trebui să
garanteze că tarifele cu amănuntul pentru 
roaming-ul internaţional reflectă, într-un 
mod mai fidel decât până în prezent, 
costurile subiacente implicate în furnizarea 
serviciului, lăsând totodată operatorilor 
libertatea de a intra în concurenţă prin 
oferte diferenţiate şi prin adaptarea 
structurilor tarifare la condiţiile pieţei şi la 
preferinţele consumatorilor.

eliminat

Or. de

Justification

In order to avoid distortions of the market and to maintain the competitiveness of mobile 
phone service providers, international roaming prices should be regulated only at wholesale 
and not at retail level.
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Amendament depus de Dominique Vlasto

Amendamentul 69
CONSIDERENTUL 16A (nou)

(16a) Cu toate acestea, pentru a garanta 
protecţia consumatorilor vulnerabili care 
utilizează servicii de roaming, operatorii ar 
trebui să propună, de asemenea, fără ca 
acest lucru să implice taxe suplimentare 
pentru client, o ofertă cu amănuntul în 
care tariful apelurilor internaţionale 
efectuate în roaming şi tariful apelurilor 
internaţionale primite în roaming să nu 
depăşească valori maxime pe minut.

Or. fr

Justification

The concerns referred to in the original version of the recital have already been dealt with 
above. This recital should be used to describe more specifically the way in which vulnerable 
retail customers can be protected.

Amendament depus de Werner Langen

Amendamentul 70
CONSIDERENTUL 17

(17) Mecanismul comun ar trebui să fie 
uşor de pus în aplicare şi de controlat, 
astfel încât să  reducă la minim sarcina 
administrativă atât pentru operatorii 
afectaţi de cerinţele acestuia, cât şi pentru 
autorităţile naţionale de reglementare 
responsabile cu monitorizarea şi punerea 
sa în aplicare. 

eliminat

Or. de

Justification

This goes without saying and should be deleted in the interest of better lawmaking. 



AM\660783RO.doc 19/107 PE 384.658v02-00

RO

Amendament depus de Nikolaos Vakalis

Amendamentul 71
CONSIDERENTUL 17

(17) Mecanismul comun ar trebui să fie uşor 
de pus în aplicare şi de controlat, astfel încât 
să  reducă la minim sarcina administrativă 
atât pentru operatorii afectaţi de cerinţele 
acestuia, cât şi pentru autorităţile naţionale 
de reglementare responsabile cu 
monitorizarea şi punerea sa în aplicare.

(17) Mecanismul comun ar trebui să fie uşor 
de pus în aplicare şi de controlat, astfel încât 
să  reducă la minim sarcina administrativă 
atât pentru operatorii afectaţi de cerinţele 
acestuia, cât şi pentru autorităţile naţionale 
de reglementare responsabile cu 
monitorizarea şi punerea sa în aplicare. 
Pentru a simplifica calcularea tarifelor 
maximeangro şi cu amănuntul , prezentul 
regulament stabileşte valori specifice, 
exprimate în euro. Acest lucru 
îmbunătăţeşte transparenţa faţă de 
consumatori şi măreşte certitudinea 
juridică şi caracterul previzibil.

Or. en

Amendament depus de Herbert Reul, Werner Langen, Daniel Caspary

Amendamentul 72
CONSIDERENTUL 17A (nou)

(17a) Pe viitor, pentru a evita o situaţie în 
care un operator de telefonie mobilă nu 
transferă clienţilor cu amănuntul 
economiile pe care le înregistrează la nivel 
angro, ar trebui ca operatorii să fie obligaţi 
să furnizeze autorităţii de reglementare 
documente justificative privind reducerea 
aplicată de către aceştia tarifelor cu 
amănuntul. 

Or. de

Amendament depus de Angelika Niebler, Jan Christian Ehler

Amendamentul 73
CONSIDERENTUL 18

(18) Plafoanele tarifare ar trebui să ia în (18) Tarifele angro medii ar trebui să ia în 
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considerare diferitele elemente implicate în 
efectuarea unui apel în roaming internaţional 
(inclusiv cheltuieli generale, semnalizare,  
iniţierea, tranzitul şi terminarea apelului),
precum şi diferenţele dintre costurile 
subiacente implicate de furnizarea de 
servicii internaţionale de roaming pentru 
apeluri efectuate spre o destinaţie în 
interiorul unei ţări vizitate, pe de o parte, şi 
apeluri efectuate spre ţara de origine a 
clientului sau spre o altă ţară a 
Comunităţii, pe de altă parte. 

considerare diferitele elemente implicate în 
efectuarea unui apel în roaming internaţional 
(inclusiv cheltuieli generale, semnalizare, 
iniţierea, tranzitul şi terminarea apelului).

Or. de

Justification

To clarify that wholesale charges should derive from an average calculation basis.

Amendament depus de Dominique Vlasto

Amendamentul 74
CONSIDERENTUL 18

Plafoanele tarifare ar trebui să ia în 
considerare diferitele elemente implicate în 
efectuarea unui apel în roaming internaţional 
(inclusiv cheltuieli generale, semnalizare,  
iniţierea, tranzitul şi terminarea apelului), 
precum şi diferenţele dintre costurile 
subiacente implicate de furnizarea de 
servicii internaţionale de roaming pentru 
apeluri efectuate spre o destinaţie în 
interiorul unei ţări vizitate, pe de o parte, şi 
apeluri efectuate spre ţara de origine a 
clientului sau spre o altă ţară a 
Comunităţii, pe de altă parte. 

(18) Limitele tarifare maxime şi medii ar 
trebui să ia în considerare diferitele elemente 
angro şi cu amănuntul implicate în 
efectuarea unui apel în roaming internaţional 
(inclusiv cheltuieli generale, semnalizare, 
iniţierea, tranzitul şi terminarea apelului). 

Or. fr

Justification

The revised recital makes it necessary to refer both to the average price limits (for the 
proposed price cap in the wholesale market and for the proposed target price in the retail 
market) and to the maximum price limits (for the consumer protection tariff). It also 
necessitates an explicit reference to retail sales costs, which the Commission omitted to take 
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account of in its Impact Assessment.

Amendament depus de Francisca Pleguezuelos Aguilar

Amendamentul 75
CONSIDERENTUL 18

(18) Plafoanele tarifare ar trebui să ia în 
considerare diferitele elemente implicate în 
efectuarea unui apel în roaming internaţional 
(inclusiv cheltuieli generale, semnalizare,  
iniţierea, tranzitul şi terminarea apelului),
precum şi diferenţele dintre costurile 
subiacente implicate de furnizarea de 
servicii internaţionale de roaming pentru 
apeluri efectuate spre o destinaţie în 
interiorul unei ţări vizitate, pe de o parte, şi 
apeluri efectuate spre ţara de origine a 
clientului sau spre o altă ţară a 
Comunităţii, pe de altă parte.

(18) Plafoanele tarifare ar trebui să ia în 
considerare diferitele elemente relevante 
implicate în efectuarea şi primirea unui apel 
în roaming internaţional (inclusiv cheltuieli 
generale, semnalizare, iniţierea, tranzitul şi 
terminarea apelului).

Or. es

Justification

In the interests of consistency with the Commission proposal, reference should be made to the 
receiving as well as the making of a call. In addition, and in accordance with proposed 
Amendment 10 (Annex I), it is necessary to remove the reference to the difference in costs for 
providing international roaming services in respect of calls made to a destination within a 
visited country and calls made back to the roaming customer's home country or a third 
country within the Community.

Or. es

Amendament depus de Reino Paasilinna on behalf of PSE Group

Amendamentul 76
CONSIDERENTUL 18

(18) Plafoanele tarifare ar trebui să ia în 
considerare diferitele elemente implicate în 
efectuarea unui apel în roaming internaţional 
(inclusiv cheltuieli generale, semnalizare,  
iniţierea, tranzitul şi terminarea apelului), 
precum şi diferenţele dintre costurile 

(18) Limitele tarifare ar trebui să ia în 
considerare toate elementele relevante
implicate în efectuarea unui apel în roaming 
internaţional (inclusiv cheltuieli generale, 
semnalizare,  iniţierea, tranzitul şi terminarea 
apelului), precum şi diferenţele dintre 
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subiacente implicate de furnizarea de servicii 
internaţionale de roaming pentru apeluri 
efectuate spre o destinaţie în interiorul unei 
ţări vizitate, pe de o parte, şi apeluri 
efectuate spre ţara de origine a clientului sau 
spre o altă ţară a Comunităţii, pe de altă 
parte.

costurile subiacente implicate de furnizarea 
de servicii internaţionale de roaming pentru 
apeluri efectuate spre o destinaţie în 
interiorul unei ţări vizitate, pe de o parte, şi 
apeluri efectuate spre ţara de origine a 
clientului sau spre o altă ţară a Comunităţii, 
pe de altă parte. Pentru simplificare, tarifele 
angro ar trebui exprimate sub forma unui 
tarif maxim unic combinat.

Or. en

Justification

To reflect the amended structure of the price caps

Amendament depus de Nikolaos Vakalis

Amendamentul 77
CONSIDERENTUL 18

(18) Plafoanele tarifare ar trebui să ia în 
considerare diferitele elemente implicate în 
efectuarea unui apel în roaming internaţional 
(inclusiv cheltuieli generale, semnalizare,  
iniţierea, tranzitul şi terminarea apelului), 
precum şi diferenţele dintre costurile 
subiacente implicate de furnizarea de servicii 
internaţionale de roaming pentru apeluri 
efectuate spre o destinaţie în interiorul unei 
ţări vizitate, pe de o parte, şi apeluri 
efectuate spre ţara de origine a clientului sau 
spre o altă ţară a Comunităţii, pe de altă 
parte.

(18) Plafoanele tarifare ar trebui să ia în 
considerare diferitele elemente implicate în 
efectuarea unui apel în roaming internaţional 
(inclusiv cheltuieli generale, semnalizare,  
iniţierea, tranzitul şi terminarea apelului), 
precum şi diferenţele dintre costurile 
subiacente implicate de furnizarea de servicii 
internaţionale de roaming pentru apeluri 
efectuate spre o destinaţie în interiorul unei 
ţări vizitate, pe de o parte, şi apeluri 
efectuate spre ţara de origine a clientului sau 
spre o altă ţară a Comunităţii, pe de altă 
parte. În plus, tariful angro maxim ar 
trebui să ţină seama în mod corespunzător 
de dezechilibrele regionale şi de diferenţele 
dintre operatori, în special de cele datorate 
unor circumstaţe speciale cum ar fi 
topografia şi numărul mare de turişti într-o 
perioadă scurtă de timp.

Or. en

Justification

Undoubtedly some operators face higher wholesale costs than average due to special 
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circumstances outside their influence. This should be taken into account when considering the 
maximum wholesale caps.

Amendament depus de Nikolaos Vakalis

Amendamentul 78
CONSIDERENTUL 19

(19) Plafonul aplicabil tarifului angro pentru 
efectuarea unui apel internaţional în roaming 
ar trebui să se bazeze pe tariful mediu de 
terminare a apelului pe minut pentru 
operatorii cu putere semnificativă pe piaţă, 
deoarece aceste tarife de terminare sunt deja 
supuse unei supravegheri reglementare, în 
conformitate cu cadrul de reglementare 
pentru comunicaţiile electronice din anul 
2002 şi, prin urmare, ar trebui să fie 
determinat în funcţie de principiul orientării 
preţurilor în funcţie de costuri. Având în 
vedere caracteristicile pieţei pentru 
terminarea apelului în reţelele publice 
individuale de telefonie mobilă şi caracterul 
transfrontalier al roaming-ului internaţional, 
aceste tarife asigură, de asemenea, o bază de 
reglementare stabilă, reprezentativă pentru 
structurile de cost ale reţelelor de telefonie 
mobilă din Comunitate. Tariful mediu de 
terminare a apelului mobil reprezintă un 
reper fiabil pentru principalele elemente de 
cost angro, motiv pentru care un plafon 
tarifar aplicabil pentru costul respectiv, bazat 
pe un multiplu corespunzător al tarifului 
mediu de terminare a apelului mobil, ar 
trebui să garanteze că pot fi recuperate 
costurile reale legate de furnizarea serviciilor 
de roaming reglementate.

(19) Plafonul aplicabil tarifului angro pentru 
efectuarea unui apel internaţional în roaming 
ar trebui să se bazeze pe tariful mediu de 
terminare a apelului pe minut (TMT) pentru 
operatorii cu putere semnificativă pe piaţă, 
deoarece aceste tarife de terminare sunt deja 
supuse unei supravegheri reglementare, în 
conformitate cu cadrul de reglementare 
pentru comunicaţiile electronice din anul 
2002 şi, prin urmare, ar trebui să fie 
determinat în funcţie de principiul orientării 
preţurilor în funcţie de costuri. Având în 
vedere caracteristicile pieţei pentru 
terminarea apelului în reţelele publice 
individuale de telefonie mobilă şi caracterul 
transfrontalier al roaming-ului internaţional, 
aceste tarife asigură, de asemenea, o bază de 
reglementare stabilă, reprezentativă pentru 
structurile de cost ale reţelelor de telefonie 
mobilă din Comunitate. Tariful mediu de 
terminare a apelului mobil reprezintă un 
reper fiabil pentru principalele elemente de 
cost angro, motiv pentru care un plafon 
tarifar aplicabil pentru costul respectiv, bazat 
pe un multiplu corespunzător al tarifului 
mediu de terminare a apelului mobil, ar 
trebui să garanteze că pot fi recuperate 
costurile reale legate de furnizarea serviciilor 
de roaming reglementate. TMT mediu 
actual este estimat la 11,41 eurocenţi. 
Pentru un TMT la acest nivel, ar fi adecvat 
să se fixeze la 3 coeficientul pentru 
apelurile efectuate în interiorul UE (şi 
anume 0,34 EUR) şi pentru apelurile locale 
efectuate (şi anume 0,23 EUR).

Or. en
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Justification

In the absence of total costs associated with a roaming call on an extra-national network, it is 
legitimate and fair for the consumers to set separate charge limits for outgoing "intra-EU" 
calls and outgoing "local" calls. Undoubtedly some operators face higher wholesale costs 
than average due to special circumstances outside their influence. This should be taken into 
account when considering the maximum wholesale caps.

Amendament depus de Gunnar Hökmark

Amendamentul 79
CONSIDERENTUL 20

(20) Plafonul aplicabil tarifului cu 
amănuntul ar trebui să ofere clienţilor 
serviciului de roaming garanţia că nu li se 
va percepe un preţ excesiv pentru 
efectuarea unui apel în roaming 
reglementat, lăsând totodată operatorilor 
naţionali o marjă suficientă pentru 
diferenţierea produselor pe care le oferă 
clienţilor.

eliminat

Or. en

Amendament depus de Herbert Reul, Werner Langen, Daniel Caspary

Amendamentul 80
CONSIDERENTUL 20

(20) Plafonul aplicabil tarifului cu 
amănuntul ar trebui să ofere clienţilor 
serviciului de roaming garanţia că nu li se 
va percepe un preţ excesiv pentru 
efectuarea unui apel în roaming 
reglementat, lăsând totodată operatorilor 
naţionali o marjă suficientă pentru 
diferenţierea produselor pe care le oferă 
clienţilor. 

eliminat

Or. de

Justification

In order to avoid distortions of the market and to maintain the competitiveness of mobile 
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phone service providers, international roaming prices should be regulated only at wholesale 
and not at retail level.   

Amendament depus de Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Amendamentul 81
CONSIDERENTUL 20

(20) Plafonul aplicabil tarifului cu 
amănuntul ar trebui să ofere clienţilor 
serviciului de roaming garanţia că nu li se 
va percepe un preţ excesiv pentru 
efectuarea unui apel în roaming 
reglementat, lăsând totodată operatorilor 
naţionali o marjă suficientă pentru 
diferenţierea produselor pe care le oferă 
clienţilor.

eliminat

Or. en

Amendament depus de Dominique Vlasto

Amendamentul 82
CONSIDERENTUL 20

(20) Plafonul aplicabil tarifului cu 
amănuntul ar trebui să ofere clienţilor 
serviciului de roaming garanţia că nu li se va 
percepe un preţ excesiv pentru efectuarea 
unui apel în roaming reglementat, lăsând 
totodată operatorilor naţionali o marjă 
suficientă pentru diferenţierea produselor pe 
care le oferă clienţilor. 

(20) Limitele tarifare maxime şi medii 
aplicabile tarifului cu amănuntul ar trebui să 
ofere clienţilor serviciului de roaming 
garanţia că nu li se va percepe un preţ 
excesiv pentru efectuarea unui apel în
roaming reglementat, lăsând totodată 
operatorilor naţionali o marjă suficientă 
pentru diferenţierea produselor pe care le 
oferă clienţilor. 

Or. fr

Justification

The revised recital makes it necessary, with regard to the retail market, to refer both to the 
average price limits (for the proposed target price in the retail market) and to the maximum 
price limits (for the consumer protection tariff). 
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Amendament depus de Lambert van Nistelrooij

Amendamentul 83
CONSIDERENTUL 20

(20) Plafonul aplicabil tarifului cu 
amănuntul ar trebui să ofere clienţilor 
serviciului de roaming garanţia că nu li se va 
percepe un preţ excesiv pentru efectuarea 
unui apel în roaming reglementat, lăsând 
totodată operatorilor naţionali o marjă 
suficientă pentru diferenţierea produselor pe 
care le oferă clienţilor.

(20) Sistemul de calculare a tarifului 
pentru protecţia consumatorilor pentru 
serviciile de roaming ar trebui să ofere 
clienţilor serviciului de roaming garanţia că 
nu li se va percepe un preţ excesiv pentru 
efectuarea sau primirea unui apel sau mesaj 
în roaming reglementat, lăsând totodată 
operatorilor naţionali o marjă suficientă 
pentru diferenţierea produselor pe care le 
oferă clienţilor.

Or. en

Justification

The Consumer Protection Tariff must be calculated so that automatic maximum retail price setting 
can be installed.

Amendament depus de Angelika Niebler, Jan Christian Ehler

Amendamentul 84
CONSIDERENTUL 20

(20) Plafonul aplicabil tarifului cu 
amănuntul ar trebui să ofere clienţilor 
serviciului de roaming garanţia că nu li se va 
percepe un preţ excesiv pentru efectuarea 
unui apel în roaming reglementat, lăsând 
totodată operatorilor naţionali o marjă 
suficientă pentru diferenţierea produselor pe 
care le oferă clienţilor. 

(20) Plafonul aplicabil tarifului european cu 
amănuntul ar trebui să ofere clienţilor 
serviciului de roaming garanţia că nu li se va 
percepe un preţ inadecvat pentru efectuarea 
unui apel în roaming, lăsând totodată 
operatorilor naţionali o marjă suficientă 
pentru diferenţierea produselor pe care le 
oferă clienţilor.

Or. de

Justification

It needs to be made clear that, a given appropriate maximum price limit for the Euro Tariff  
must not be exceeded.   
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Amendament depus de Romano Maria La Russa

Amendamentul 85
CONSIDERENTUL 20

(20) Plafonul aplicabil tarifului cu 
amănuntul ar trebui să ofere clienţilor 
serviciului de roaming garanţia că nu li se va 
percepe un preţ excesiv pentru efectuarea 
unui apel în roaming reglementat, lăsând 
totodată operatorilor naţionali o marjă 
suficientă pentru diferenţierea produselor pe 
care le oferă clienţilor.

(20) Tarifele maxime aplicabile cu 
amănuntul ar trebui să ofere clienţilor 
serviciului de roaming garanţia că nu vor 
plăti mai mult decât un tarif maxim 
specificat la efectuarea sau primirea unui 
apel vocal în roaming tarif care este mai 
strâns legat de costul furnizării serviciului, 
lăsând totodată operatorilor naţionali o marjă 
suficientă pentru diferenţierea produselor pe 
care le oferă clienţilor.

Or. en

Amendament depus de Nikolaos Vakalis

Amendamentul 86
CONSIDERENTUL 20A (nou)

(20a) Furnizorii din ţara de origine ar 
trebui obligaţi să ofere tuturor clienţilor un 
„tarif pentru protecţia consumatorilor”, 
astfel cum este prevăzut la articolul 4a, 
care să poată fi combinat cu orice tarif cu 
amănuntul. Acest tarif pentru protecţia 
consumatorilor ar trebui să fie acordat 
automat atât clienţilor existenţi, cât şi celor 
noi, menţinând totodată celelalte elemente 
ale abonamentului, însă aceştia ar trebui să 
poată opta pentru un alt tarif, gratuit şi 
fără să li se impună condiţii sau restricţii 
aparţinând elementelor existente ale 
abonamentului lor. Datorită acestei 
posibilităţi de excludere voluntară, 
consumatorii ar trebui să aibă mai multe 
beneficii, iar operatorii ar trebui să fie 
stimulaţi să propună scheme tarifare cu 
amănuntul mai competitive.

Or. en
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Justification

The consumer protection tariff is the easiest and most transparent retail tariff for the 
consumers. That is why the latter have to benefit from it automatically, unless they explicitly 
choose an alternative tariff scheme. This approach gives the operators incentive to come up 
with more innovative and competitive tariff schemes.

Amendament depus de Nikolaos Vakalis

Amendamentul 87
CONSIDERENTUL 21

(21) Furnizorii serviciilor internaţionale de 
roaming pentru apelurile efectuate cu 
ocazia deplasărilor în străinătate, care intră 
sub incidenţa prezentului regulament, ar 
trebui să dispună de o perioadă care să le 
permită să îşi ajusteze preţurile cu 
amănuntul în mod voluntar, astfel încât să 
respecte plafoanele prevăzute în prezentul 
regulament. Este recomandată stabilirea 
unei perioade de şase luni în acest scop, 
care să permită operatorilor de pe piaţă 
efectuarea adaptărilor necesare.

eliminat

Or. en

Justification

Immediate application of the charges limits in both wholesale and retail level is absolutely 
necessary in order for the prices to go down. This is the primary goal of the Regulation in the 
first place. Besides, although the operators announced last year significant wholesale charges 
reductions, the retail charges remained still high. Therefore, no sunrise clause is needed.

Amendament depus de Herbert Reul, Werner Langen, Daniel Caspary

Amendamentul 88
CONSIDERENTUL 21

(21) Furnizorii serviciilor internaţionale 
de roaming pentru apelurile efectuate cu 
ocazia deplasărilor în străinătate, care intră 
sub incidenţa prezentului regulament, ar 
trebui să dispună de o perioadă care să le 
permită să îşi ajusteze preţurile cu 

eliminat
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amănuntul în mod voluntar, astfel încât să 
respecte plafoanele prevăzute în prezentul 
regulament. Este recomandată stabilirea 
unei perioade de şase luni în acest scop, 
care să permită operatorilor de pe piaţă 
efectuarea adaptărilor necesare. 

Or. de

Justification

In order to avoid distortions of the market and to maintain the competitiveness of mobile 
phone service providers, international roaming prices should be regulated only at wholesale 
and not at retail level.    

Amendament depus de Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Amendamentul 89
CONSIDERENTUL 21

(21) Furnizorii serviciilor internaţionale de 
roaming pentru apelurile efectuate cu ocazia 
deplasărilor în străinătate, care intră sub 
incidenţa prezentului regulament, ar trebui 
să dispună de o perioadă care să le permită
să îşi ajusteze preţurile cu amănuntul în mod
voluntar, astfel încât să respecte plafoanele 
prevăzute în prezentul regulament. Este 
recomandată stabilirea unei perioade de 
şase luni în acest scop, care să permită 
operatorilor de pe piaţă efectuarea 
adaptărilor necesare.

(21) Furnizorii serviciilor internaţionale de 
roaming pentru apelurile efectuate cu ocazia 
deplasărilor în străinătate, care intră sub 
incidenţa prezentului regulament, ar trebui 
să îşi ajusteze preţurile cu amănuntul 
voluntar, astfel încât efectele prezentului 
regulament să fie vizibile pentru clienţi.

Or. en

Justification

Immediate application of the charges limits in both wholesale and retail level is absolutely 
necessary in order for the prices to go down. This is the primary goal of the Regulation in the 
first place. Besides, although the operators announced last year significant wholesale charges 
reductions, the retail charges remained still high. Therefore, no sunrise clause is needed.
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Amendament depus de Angelika Niebler, Jan Christian Ehler

Amendamentul 90
CONSIDERENTUL 21

(21) Furnizorii serviciilor internaţionale 
de roaming pentru apelurile efectuate cu 
ocazia deplasărilor în străinătate, care intră 
sub incidenţa prezentului regulament, ar 
trebui să dispună de o perioadă care să le 
permită să îşi ajusteze preţurile cu 
amănuntul în mod voluntar, astfel încât să 
respecte plafoanele prevăzute în prezentul 
regulament. Este recomandată stabilirea 
unei perioade de şase luni în acest scop, 
care să permită operatorilor de pe piaţă 
efectuarea adaptărilor necesare. 

(21) Furnizorii serviciilor internaţionale de 
roaming pentru apelurile efectuate cu ocazia 
deplasărilor în străinătate, care intră sub 
incidenţa prezentului regulament, ar trebui 
să dispună de o perioadă de trei luni pentru 
a introduce un tarif european.

Or. de

Justification

The Euro Tariff should be introduced after a given period.

Amendament depus de Šarūnas Birutis

Amendamentul 91
CONSIDERENTUL 21

(21) Furnizorii serviciilor internaţionale de 
roaming pentru apelurile efectuate cu ocazia 
deplasărilor în străinătate, care intră sub 
incidenţa prezentului regulament, ar trebui 
să dispună de o perioadă care să le permită 
să îşi ajusteze preţurile cu amănuntul în mod
voluntar, astfel încât să respecte plafoanele 
prevăzute în prezentul regulament. Este 
recomandată stabilirea unei perioade de şase 
luni în acest scop, care să permită 
operatorilor de pe piaţă efectuarea 
adaptărilor necesare.

(21) Furnizorii serviciilor internaţionale de 
roaming pentru apelurile efectuate cu ocazia 
deplasărilor în străinătate, care intră sub 
incidenţa prezentului regulament, ar trebui 
să dispună de o perioadă care să le permită 
să îşi ajusteze preţurile cu amănuntul în mod 
voluntar, astfel încât să respecte tariful 
pentru protecţia consumatorilor prevăzut în 
prezentul regulament. Este recomandată 
stabilirea unei perioade de şase luni în acest 
scop, care să permită operatorilor de pe piaţă 
efectuarea adaptărilor necesare.

Or. en

Justification

The most reliable way to safeguard a high level of consumer protection is the  setting at 



AM\660783RO.doc 31/107 PE 384.658v02-00

RO

Community level of  Consumer Protection Tariff.

Amendament depus de Lambert van Nistelrooij

Amendamentul 92
CONSIDERENTUL 21

(21) Furnizorii serviciilor internaţionale de 
roaming pentru apelurile efectuate cu 
ocazia deplasărilor în străinătate, care intră 
sub incidenţa prezentului regulament, ar 
trebui să dispună de o perioadă care să le 
permită să îşi ajusteze preţurile cu 
amănuntul în mod voluntar, astfel încât să 
respecte plafoanele prevăzute în prezentul 
regulament. Este recomandată stabilirea unei 
perioade de şase luni în acest scop, care să 
permită operatorilor de pe piaţă efectuarea 
adaptărilor necesare.

(21) Furnizorii serviciilor internaţionale de 
roaming ar trebui să dispună de o perioadă 
care să le permită să îşi ajusteze preţurile cu 
amănuntul în mod voluntar, astfel încât să 
respecte plafoanele prevăzute în prezentul 
regulament. Este recomandată stabilirea unei 
perioade de şase luni în acest scop, care să 
permită operatorilor de pe piaţă efectuarea 
adaptărilor necesare.

Or. en

Justification

Roaming services have to include all services : voice, message, calling abroad or in host 
country, receiving

Amendament depus de Herbert Reul, Werner Langen, Daniel Caspary

Amendamentul 93
CONSIDERENTUL 22

(22) În mod similar, ar trebui să fie 
aplicat un plafon preţurilor care pot fi 
percepute pentru primirea apelurilor 
telefonice vocale, clienţilor serviciului de 
roaming care se deplasează în străinătate, 
în interiorul Comunităţii, pentru a garanta 
că tarifele respective reflectă mai fidel 
costul de furnizare a unui astfel de serviciu 
şi pentru a oferi clienţilor o certitudine mai 
mare cu privire la costurile pe care trebuie 
să le suporte atunci când răspund la 
telefonul mobil în străinătate. 

eliminat
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Or. de

Justification

Ties in with amendment to Art. 4. Receipt of calls should in principle be free within the EU.

Amendament depus de Herbert Reul, Werner Langen, Daniel Caspary

Amendamentul 94
CONSIDERENTUL 23

(23) Prezentul regulament nu ar trebui să 
aducă atingere ofertelor inovatoare făcute 
consumatorilor, care sunt mai favorabile 
decât tarifele pe minut maxime prevăzute  
în prezentul regulament. 

(23) Prezentul regulament nu ar trebui să 
aducă atingere ofertelor inovatoare făcute 
consumatorilor.

Or. de

Justification

By not regulating international roaming charges at retail level we assure that innovative 
cheap offers to consumers are not affected.    

Amendament depus de Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Amendamentul 95
CONSIDERENTUL 23

(23) Prezentul regulament nu ar trebui să 
aducă atingere ofertelor inovatoare făcute 
consumatorilor, care sunt mai favorabile 
decât tarifele pe minut maxime prevăzute în 
prezentul regulament.

(23) Prezentul regulament nu ar trebui să 
aducă atingere ofertelor inovatoare făcute 
consumatorilor, care sunt mai favorabile 
decât măsurile prevăzute în prezentul 
regulament.

Or. en

Amendament depus de Reino Paasilinna on behalf of PSE Group

Amendamentul 96
CONSIDERENTUL 23A (nou) 

(23a) Deoarece tehnicile de gestionare a 
traficului garantează utilizatorilor cel mai 
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mic tarif de roaming disponibil, acestea ar 
putea limita şi alegerea făcută de client.  
Utilizatorul ar trebui să aibă întotdeauna 
posibilitatea de a alege manual reţeaua 
vizitată preferată.

Or. en

Amendament depus de Pilar del Castillo Vera

Amendamentul 97
CONSIDERENTUL 23A (nou) 

(23a) Competitivitatea şi inovarea sunt 
foarte importante pentru sectorul 
telecomunicaţiilor, iar neutralitatea 
tehnologiei ar trebui deci să ocupe o poziţie 
favorizată în raport cu măsurile 
prescriptive în alegerea metodelor 
tehnologice pe care operatorii le utilizează 
pentru a pune în aplicare prezentul 
regulament.

Or. en

Justification

Where operators have innovative ideas, which allow the better implementation of measures 
set out in this regulation , these should be favoured, as not to stifle competitiveness and 
innovation in this sector

Amendament depus de Lambert van Nistelrooij

Amendamentul 98
CONSIDERENTUL 24 

(24) Dispoziţiile tarifare din prezentul 
regulament ar trebui să se aplice indiferent 
dacă clienţii serviciului de roaming au un 
contract preplătit sau postplătit cu furnizorul 
lor din ţara de origine, pentru a garanta că 
toţi utilizatorii telefoniei vocale mobile pot 
beneficia de dispoziţiile sale.

(24) Dispoziţiile privind tarifarea şi tarifele 
din prezentul regulament ar trebui să se 
aplice indiferent dacă clienţii serviciului de 
roaming au un contract preplătit sau 
postplătit cu furnizorul lor din ţara de 
origine, pentru a garanta că toţi utilizatorii 
telefoniei mobile pot beneficia de 
dispoziţiile sale. Clienţii care deţin deja 
contracte de telefonie mobilă ar trebui să 
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poată opta pentru tariful pentru protecţia 
consumatorilor pentru serviciile de 
roaming în temeiul unor dispoziţii 
contractuale adaptate. Operatorii ar trebui 
să informeze activ toţi clienţii despre 
condiţiile care reglementează tariful pentru 
protecţia consumatorilor.

Or. en

Justification

Customers can have long term contracts that they want to change into a new contract. In any 
case, all contractual agreements on mobile services must provide the possibility for opting for 
the future Consumer Protection Tariff. Roaming services have to include all services : voice, 
message, calling from abroad or in host country, receiving.

Amendament depus de Nikolaos Vakalis

Amendamentul 99
CONSIDERENTUL 25 

(25) În sensul prezentului regulament, tariful 
mediu de terminare a apelului mobil ar 
trebui să se bazeze pe informaţiile furnizate 
de autorităţile naţionale de reglementare şi 
să fie publicat periodic de către Comisie. 
Operatorii supuşi obligaţiilor în conformitate 
cu prezentul regulament trebuie să dispună 
de o perioadă rezonabilă de timp pentru a 
garanta că tarifele lor nu depăşesc 
plafoanele, astfel cum au fost modificate de 
publicarea respectivă.

(25) În sensul prezentului regulament, tariful 
mediu de terminare a apelului mobil ar 
trebui să se bazeze pe informaţiile furnizate 
de autorităţile naţionale de reglementare şi 
să fie publicat periodic de către Comisie. La 
ora actuală, tariful mediu de terminare a 
apelului este estimat la 11,41 europenţi. 
Operatorii supuşi obligaţiilor în conformitate 
cu prezentul regulament trebuie să dispună 
de o perioadă rezonabilă de timp pentru a 
garanta că tarifele lor nu depăşesc 
plafoanele, astfel cum au fost modificate de 
publicarea respectivă.

Or. en

Justification

The average mobile termination rate has to be cited here in order for one to better 
comprehend the figures provided in articles 3 and 4 a (new).
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Amendament depus de Daniel Caspary

Amendamentul 100
CONSIDERENTUL 26

(26) Pentru a îmbunătăţi transparenţa 
preţurilor cu amănuntul la efectuarea şi 
primirea de apeluri în roaming în interiorul 
Comunităţii, şi pentru a-i ajuta pe clienţii 
serviciului de roaming să ia decizii cu 
privire la utilizarea telefoanelor lor mobile în 
străinătate, furnizorii de servicii de telefonie 
mobilă ar trebui să permită clienţilor care 
folosesc serviciul lor de roaming să obţină 
cu uşurinţă, la cerere şi gratuit, informaţii cu 
privire la tarifele de roaming care le sunt 
aplicabile în statele membre vizitate în 
cauză. De asemenea, transparenţa impune ca 
furnizorii să ofere informaţii cu privire la 
tarifele de roaming în momentul contractării 
abonamentului şi să asigure clienţilor lor, la 
intervale regulate, informaţii actualizate cu 
privire la tarifele de roaming sau în cazul 
unor modificări substanţiale.

(26) Pentru a îmbunătăţi transparenţa 
preţurilor cu amănuntul la efectuarea de 
apeluri în roaming în interiorul Comunităţii, 
şi pentru a-i ajuta pe clienţii serviciului de 
roaming să ia decizii cu privire la utilizarea 
telefoanelor lor mobile în străinătate, 
furnizorii de servicii de telefonie mobilă ar 
trebui să permită clienţilor care folosesc 
serviciul lor de roaming să obţină cu 
uşurinţă, la cerere şi gratuit, informaţii cu 
privire la tarifele de roaming care le sunt 
aplicabile în statele membre vizitate în 
cauză.  De asemenea, transparenţa impune 
ca furnizorii să ofere informaţii cu privire la 
tarifele de roaming în momentul contractării 
abonamentului şi să asigure clienţilor lor, la 
intervale regulate, informaţii actualizate cu 
privire la tarifele de roaming sau în cazul 
unor modificări substanţiale.

Or. de

Justification

Ties in with amendment to Art. 4. Receipt of calls should in principle be free within the EU.  

Amendament depus de Lambert van Nistelrooij

Amendamentul 101
CONSIDERENTUL 26 

(26) Pentru a îmbunătăţi transparenţa 
preţurilor cu amănuntul la efectuarea şi 
primirea de apeluri în roaming în interiorul 
Comunităţii, şi pentru a-i ajuta pe clienţii 
serviciului de roaming să ia decizii cu 
privire la utilizarea telefoanelor lor mobile în 
străinătate, furnizorii de servicii de telefonie 
mobilă ar trebui să permită clienţilor care 
folosesc serviciul lor de roaming să obţină 
cu uşurinţă, la cerere şi gratuit, informaţii cu 
privire la tarifele de roaming care le sunt 

(26) Pentru a îmbunătăţi transparenţa 
preţurilor cu amănuntul la efectuarea şi 
primirea de apeluri şi mesaje în roaming în 
interiorul Comunităţii, şi pentru a-i ajuta pe 
clienţii serviciului de roaming să ia decizii 
cu privire la utilizarea telefoanelor lor 
mobile în străinătate, furnizorii de servicii de 
telefonie mobilă ar trebui să permită 
clienţilor care folosesc serviciul lor de 
roaming să obţină cu uşurinţă, la cerere şi 
gratuit, informaţii cu privire la tarifele de 
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aplicabile în statele membre vizitate în 
cauză.  De asemenea, transparenţa impune 
ca furnizorii să ofere informaţii cu privire la 
tarifele de roaming în momentul contractării 
abonamentului şi să asigure clienţilor lor, la 
intervale regulate, informaţii actualizate cu 
privire la tarifele de roaming sau în cazul 
unor modificări substanţiale.

roaming care le sunt aplicabile în statele 
membre vizitate în cauză.  De asemenea, 
transparenţa impune ca furnizorii să ofere 
informaţii cu privire la tarifele de roaming în 
momentul contractării abonamentului şi să 
asigure clienţilor lor, la intervale regulate, 
informaţii actualizate cu privire la tarifele de 
roaming sau în cazul unor modificări 
substanţiale.

Or. en

Justification

Roaming services have to include all services : voice, message, calling abroad or in host 
country, receiving.

Amendament depus de Reino Paasilinna, în numele Grupului PSE

Amendamentul 102
CONSIDERENTUL 26 

(26) Pentru a îmbunătăţi transparenţa 
preţurilor cu amănuntul la efectuarea şi 
primirea de apeluri în roaming în interiorul 
Comunităţii, şi pentru a-i ajuta pe clienţii 
serviciului de roaming să ia decizii cu 
privire la utilizarea telefoanelor lor mobile în 
străinătate, furnizorii de servicii de telefonie 
mobilă ar trebui să permită clienţilor care 
folosesc serviciul lor de roaming să obţină 
cu uşurinţă, la cerere şi gratuit, informaţii 
cu privire la tarifele de roaming care le sunt 
aplicabile în statele membre vizitate în 
cauză. De asemenea, transparenţa impune ca 
furnizorii să ofere informaţii cu privire la 
tarifele de roaming în momentul contractării 
abonamentului şi să asigure clienţilor lor, la 
intervale regulate, informaţii actualizate cu 
privire la tarifele de roaming sau în cazul 
unor modificări substanţiale.

(26) Pentru a îmbunătăţi transparenţa 
preţurilor cu amănuntul la efectuarea şi 
primirea de apeluri în roaming în interiorul 
Comunităţii şi pentru a-i ajuta pe clienţii 
serviciului de roaming să ia decizii cu 
privire la utilizarea telefoanelor lor mobile în 
străinătate, furnizorii de servicii de telefonie 
mobilă ar trebui să le ofere clienţilor care 
folosesc serviciul lor de roaming informaţii 
cu privire la tarifele de roaming care le sunt 
aplicabile în statele membre vizitate în 
cauză, cu uşurinţă şi gratuit. Aceste 
informaţii ar trebui să conţină tarifele de 
efectuare sau primire a apelurilor vocale şi 
de trimitere şi de primire a datelor în orice 
reţea vizitată disponibilă în statul membru 
vizitat. Informaţia ar trebui să atragă 
atenţia asupra diferenţelor care există între 
tarifele aplicate în orele de vârf şi în afara 
lor, precum şi orice alte variaţii temporale. 
În termen de o oră de la intrarea într-un alt 
stat membru, un client al serviciului de 
roaming ar trebui să aibă dreptul să 
primească un SMS de la furnizorul din ţara 
sa de origine conţinând scurte informaţii
cu privire la tarife. Informaţiile complete 
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detaliate menţionate mai sus ar trebui să fie 
disponibile automat. De asemenea, 
transparenţa impune ca furnizorii să ofere 
informaţii cu privire la tarifele de roaming în 
momentul contractării abonamentului şi să 
asigure clienţilor lor, la intervale regulate, 
informaţii actualizate cu privire la tarifele de 
roaming. În special, furnizorii din ţara de 
origine ar trebui să furnizeze clienţilor, la 
intervale regulate şi în paralel cu 
informaţiile privind tarifele de roaming 
coexistente, informaţii complete privind 
condiţiile care reglementează tariful 
european.

Or. en

Justification

Addresses the enhanced transparency measures

Amendament depus de Pilar del Castillo Vera

Amendamentul 103
CONSIDERENTUL 26 

(26) Pentru a îmbunătăţi transparenţa 
preţurilor cu amănuntul la efectuarea şi 
primirea de apeluri în roaming în interiorul 
Comunităţii, şi pentru a-i ajuta pe clienţii 
serviciului de roaming să ia decizii cu 
privire la utilizarea telefoanelor lor mobile în 
străinătate, furnizorii de servicii de telefonie 
mobilă ar trebui să permită clienţilor care 
folosesc serviciul lor de roaming să obţină 
cu uşurinţă, la cerere şi gratuit, informaţii 
cu privire la tarifele de roaming care le sunt 
aplicabile în statele membre vizitate în 
cauză. De asemenea, transparenţa impune ca 
furnizorii să ofere informaţii cu privire la 
tarifele de roaming în momentul contractării
abonamentului şi să asigure clienţilor lor, la 
intervale regulate, informaţii actualizate cu 
privire la tarifele de roaming sau în cazul 
unor modificări substanţiale.

(26) Pentru a îmbunătăţi transparenţa 
preţurilor cu amănuntul la efectuarea şi 
primirea de apeluri în roaming în interiorul 
Comunităţii, şi pentru a-i ajuta pe clienţii 
serviciului de roaming să ia decizii cu 
privire la utilizarea telefoanelor lor mobile în 
străinătate, furnizorii de servicii de telefonie 
mobilă ar trebui să permită clienţilor care 
folosesc serviciul lor de roaming să obţină 
informaţii cu privire la tarifele de roaming 
care le sunt aplicabile în statele membre 
vizitate în cauză. În termen de o oră de la 
intrarea într-un stat membru vizitat, un 
client ar trebui să primească, dacă este 
posibil, un mesaj care să îl informeze 
asupra modului în care poate obţine 
imediat informaţii privind tarifele de 
roaming, la cerere şi gratuit.  Informaţiile 
disponibile ar trebui să includă tarifele 
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pentru efectuarea şi primirea de apeluri şi 
pentru trimiterea şi primirea de date, atât în 
orele de vârf, cât şi în afara lor, în orice 
reţea disponibilă din statul membru vizitat.
De asemenea, transparenţa impune ca 
furnizorii să ofere informaţii cu privire la 
tarifele de roaming în momentul contractării 
abonamentului şi să asigure clienţilor lor, la 
intervale regulate, informaţii actualizate cu 
privire la tarifele de roaming sau în cazul 
unor modificări substanţiale ale acestora.
Furnizorii din ţara de origine ar trebui să 
ofere clienţilor, de asemenea, informaţii 
complete cu privire la condiţiile care 
reglementează tariful european în 
momentul contractării abonamentului şi 
ulterior la cerere.

Or. en

Justification

Transparency is necessary in order for consumers to be able to make informed choices.  On 
arriving in a new Member State, consumers should be informed that there is available 
information on roaming charges, however, the 'pull' approach is preferred to the 'push' 
approach, as not to annoy the customer by overloading him/her with superfluous  information

Amendament depus de Nikolaos Vakalis

Amendamentul 104
CONSIDERENTUL 26 

(26) Pentru a îmbunătăţi transparenţa 
preţurilor cu amănuntul la efectuarea şi 
primirea de apeluri în roaming în interiorul 
Comunităţii, şi pentru a-i ajuta pe clienţii 
serviciului de roaming să ia decizii cu 
privire la utilizarea telefoanelor lor mobile în 
străinătate, furnizorii de servicii de telefonie 
mobilă ar trebui să permită clienţilor care 
folosesc serviciul lor de roaming să obţină 
cu uşurinţă, la cerere şi gratuit, informaţii 
cu privire la tarifele de roaming care le sunt 
aplicabile în statele membre vizitate în 
cauză.  De asemenea, transparenţa impune 
ca furnizorii să ofere informaţii cu privire la 

(26) Pentru a îmbunătăţi transparenţa 
preţurilor cu amănuntul la efectuarea şi 
primirea de apeluri în roaming în interiorul 
Comunităţii, şi pentru a-i ajuta pe clienţii 
serviciului de roaming să ia decizii cu 
privire la utilizarea telefoanelor lor mobile în 
străinătate, furnizorii de servicii de telefonie 
mobilă din ţara de origine ar trebui să le
furnizeze, cu titlu gratuit, clienţilor care 
folosesc serviciul lor de roaming într-un alt 
stat membru informaţii corecte şi complete
cu privire la tarifele de roaming care le sunt 
aplicabile în toate reţelele din statele 
membre vizitate în cauză.  De asemenea, 



AM\660783RO.doc 39/107 PE 384.658v02-00

RO

tarifele de roaming în momentul contractării 
abonamentului şi să asigure clienţilor lor, la 
intervale regulate, informaţii actualizate cu 
privire la tarifele de roaming sau în cazul 
unor modificări substanţiale.

transparenţa impune ca furnizorii să ofere 
informaţii cu privire la tarifele de roaming în 
momentul contractării abonamentului şi să 
asigure clienţilor lor, la intervale regulate, 
informaţii actualizate cu privire la tarifele de 
roaming sau în cazul unor modificări 
substanţiale, în special în ceea ce priveşte 
tariful pentru protecţia consumatorilor.

Or. en

Justification

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 Renato Brunetta şi Pia Elda Locatelli

Amendamentul 105
CONSIDERENTUL 26A (nou)

(26a) Pentru a proteja mobilitatea 
transfrontalieră a persoanelor care 
călătoresc în scopuri turistice, mai degrabă 
decât în scopuri profesionale, furnizorii din 
ţara de origine ar trebui să fie obligaţi să 
informeze clienţii, la cerere, cu privire la 
cel mai bun tarif posibil pentru statul 
membru pe care urmează să îl viziteze 
şi/sau, în orice caz, să stabilească un tarif 
de roaming specific pentru turişti.

Or. it

Justification

Self-explanatory.

Amendament depus de Nikolaos Vakalis

Amendamentul 106
CONSIDERENTUL 27 

(27) Autorităţile naţionale de reglementare (27) Autorităţile naţionale de reglementare 
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responsabile cu îndeplinirea sarcinilor 
prevăzute în cadrul de reglementare pentru 
comunicaţiile electronice din anul 2002 ar 
trebui să dispună de competenţele necesare 
pentru supravegherea şi punerea în aplicare a 
obligaţiilor prevăzute în prezentul 
regulament pe teritoriul lor. Acestea ar 
trebui să monitorizeze evoluţia tarifelor 
serviciilor de date şi voce aplicabile 
clienţilor serviciilor de telefonie mobilă care 
se deplasează în interiorul Comunităţii, în 
special cu privire la costurile specifice ale 
apelurilor în roaming efectuate în zonele 
cele mai îndepărtate ale Comunităţii şi la 
necesitatea de a asigura recuperarea 
corespunzătoare a acestor costuri pe piaţa 
angro. Acestea asigură punerea la dispoziţia 
utilizatorilor de mobil, de informaţii 
actualizate privind punerea în aplicare a 
prezentului regulament.

responsabile cu îndeplinirea sarcinilor 
prevăzute în cadrul de reglementare pentru 
comunicaţiile electronice din anul 2002 ar 
trebui să dispună de competenţele necesare 
pentru supravegherea şi punerea în aplicare a 
obligaţiilor prevăzute în prezentul 
regulament pe teritoriul lor. Acestea ar 
trebui să monitorizeze evoluţia tarifelor 
serviciilor de date şi voce aplicabile 
clienţilor serviciilor de telefonie mobilă care 
se deplasează în interiorul Comunităţii, în 
special cu privire la costurile specifice ale 
apelurilor în roaming efectuate în zonele 
cele mai îndepărtate ale Comunităţii şi la 
necesitatea de a asigura recuperarea 
corespunzătoare a acestor costuri pe piaţa 
angro. Acestea asigură punerea la dispoziţia 
utilizatorilor de mobil, de informaţii 
actualizate privind punerea în aplicare a 
prezentului regulament. În plus, acestea ar 
trebui să efectueze studii detaliate privind 
diversele pieţe naţionale ale serviciilor de 
roaming şi, în special, să colecteze 
informaţii privind numărul de minute al 
apelurilor efectuate şi primite în roaming şi 
privind 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, 
astfel încât Comisia să le poată lua în 
considerare în cursul revizuirii.

Or. en

Justification

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.

Amendament depus de Reino Paasilinna, în numele Grupului PSE

Amendamentul 107
CONSIDERENTUL 27 
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(27) Autorităţile naţionale de reglementare 
responsabile cu îndeplinirea sarcinilor 
prevăzute în cadrul de reglementare pentru 
comunicaţiile electronice din anul 2002 ar 
trebui să dispună de competenţele necesare 
pentru supravegherea şi punerea în aplicare a 
obligaţiilor prevăzute în prezentul 
regulament pe teritoriul lor. Acestea ar 
trebui să monitorizeze evoluţia tarifelor 
serviciilor de date şi voce aplicabile 
clienţilor serviciilor de telefonie mobilă care 
se deplasează în interiorul Comunităţii, în 
special cu privire la costurile specifice ale 
apelurilor în roaming efectuate în zonele 
cele mai îndepărtate ale Comunităţii şi la 
necesitatea de a asigura recuperarea 
corespunzătoare a acestor costuri pe piaţa 
angro. Acestea asigură punerea la dispoziţia 
utilizatorilor de mobil, de informaţii 
actualizate privind punerea în aplicare a 
prezentului regulament.

(27) Autorităţile naţionale de reglementare 
responsabile cu îndeplinirea sarcinilor 
prevăzute în cadrul de reglementare pentru 
comunicaţiile electronice din anul 2002 ar 
trebui să dispună de competenţele necesare 
pentru supravegherea şi punerea în aplicare a 
obligaţiilor prevăzute în prezentul 
regulament pe teritoriul lor. Acestea ar 
trebui să monitorizeze evoluţia tarifelor 
serviciilor de date şi voce aplicabile 
clienţilor serviciilor de telefonie mobilă care 
se deplasează în interiorul Comunităţii, în 
special cu privire la costurile specifice ale 
apelurilor în roaming efectuate în zonele 
cele mai îndepărtate ale Comunităţii şi la 
necesitatea de a asigura recuperarea 
corespunzătoare a acestor costuri pe piaţa 
angro. Acestea asigură punerea la dispoziţia 
utilizatorilor de mobil, de informaţii 
actualizate privind punerea în aplicare a 
prezentului regulament. Rezultatele acestei 
monitorizări ar trebui publicate o dată la 
şase luni. Informaţiile ar trebui 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

Justification

To address the need to reinforce the monitoring by the national regulatory authorities, and 
for transparency of that monitoring.

Amendament depus de Pilar del Castillo Vera

Amendamentul 108
CONSIDERENTUL 27 

(27) Autorităţile naţionale de reglementare 
responsabile cu îndeplinirea sarcinilor 
prevăzute în cadrul de reglementare pentru 
comunicaţiile electronice din anul 2002 ar 
trebui să dispună de competenţele necesare 

(27) Autorităţile naţionale de reglementare 
responsabile cu îndeplinirea sarcinilor 
prevăzute în cadrul de reglementare pentru 
comunicaţiile electronice din anul 2002 ar 
trebui să dispună de competenţele necesare 
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pentru supravegherea şi punerea în aplicare a 
obligaţiilor prevăzute în prezentul 
regulament pe teritoriul lor. Acestea ar 
trebui să monitorizeze evoluţia tarifelor 
serviciilor de date şi voce aplicabile 
clienţilor serviciilor de telefonie mobilă care 
se deplasează în interiorul Comunităţii, în 
special cu privire la costurile specifice ale 
apelurilor în roaming efectuate în zonele 
cele mai îndepărtate ale Comunităţii şi la 
necesitatea de a asigura recuperarea 
corespunzătoare a acestor costuri pe piaţa 
angro. Acestea asigură punerea la dispoziţia 
utilizatorilor de mobil, de informaţii 
actualizate privind punerea în aplicare a 
prezentului regulament.

pentru supravegherea şi punerea în aplicare a 
obligaţiilor prevăzute în prezentul 
regulament pe teritoriul lor. Acestea ar 
trebui să monitorizeze evoluţia tarifelor 
serviciilor de date şi voce aplicabile 
clienţilor serviciilor de telefonie mobilă care 
se deplasează în interiorul Comunităţii, în 
special cu privire la costurile specifice ale 
apelurilor în roaming efectuate şi primite în 
zonele cele mai îndepărtate ale Comunităţii 
şi la necesitatea de a asigura recuperarea 
corespunzătoare a acestor costuri pe piaţa 
angro. Autorităţile naţionale de 
reglementare ar trebui să fie capabile să 
comunice Comisiei rezultatele 
monitorizării, la cerere. Autorităţile 
naţionale de reglementare asigură punerea 
la dispoziţia utilizatorilor de mobil, de 
informaţii actualizate privind punerea în 
aplicare a prezentului regulament.

Or. en

Justification

The Commission should be able to obtain information from the national regulatory 
authorities when needed.

Amendament depus de Lambert van Nistelrooij

Amendamentul 109
CONSIDERENTUL 27A (nou) 

(27a) Pentru a proteja concurenţa loială în 
cadrul UE, autorităţile naţionale de 
reglementare ar trebui să asigure 
impunerea unei obligaţii de preluare 
(„must-carry”) pentru reţelele vizitate.

Or. en

Justification

Smaller operators must have the assurance that they have access to visited networks at all 
times..
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Amendament depus de Dominique Vlasto

Amendamentul 110
CONSIDERENTUL 27A (nou) 

(27a) Roaming-ul internaţional în regiunile 
ultraperiferice unde licenţele de telefonie 
mobilă sunt diferite de cele emise în restul 
teritoriului naţional ar trebui să beneficieze 
de reduceri de preţuri echivalente celor 
aplicate pe piaţa internaţională de roaming. 
Aplicarea prezentului regulament nu ar 
trebui să conducă la un tratament mai 
puţin favorabil, din punctul de vedere al 
preţurilor, pentru clienţii care utilizează 
servicii de roaming internaţional decât 
pentru clienţii care utilizează servicii de 
roaming internaţional. În acest scop, 
autorităţile naţionale vor putea adopta 
dispoziţii legale suplimentare.

Or. fr

Justification

The implementation of this Regulation must not give rise to less favourable prices for 
customers using intra-national roaming services compared to customers using international 
roaming services. 

Amendament depus de András Gyürk

Amendamentul 111
CONSIDERENTUL 27A (nou)

(27a) Având în vedere faptul că, în plus 
faţă de transmiterea sunetului, noile 
servicii de comunicaţii mobile câştigă din 
ce în ce mai mult teren, prezentul 
regulament ar trebui să facă posibilă 
monitorizarea proceselor de pe piaţă şi în 
aceste domenii. Prin urmare, pentru a 
proteja interesele consumatorilor, dar
evitând, în acelaşi timp, intervenţii inutile 
asupra mecanismelor pieţei, Comisia ar 
trebui să realizeze o monitorizare mai 
intensă a pieţei internaţionale a 
comunicaţiilor mobile de date în temeiul 
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normelor privind tarifele de roaming 
pentru apeluri vocale şi, în cazul în care 
acest lucru este justificat de datele furnizate 
de autorităţile naţionale de reglementare, 
ar trebui să fie pregătită să impună o 
scădere a preţurilor nejustificat de mari.

Or. hu

Justification

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 112
CONSIDERENTUL 27A (nou) 

(27a) Autorităţile naţionale de 
reglementare ar trebui, de asemenea, să 
monitorizeze impactul prezentului 
regulament asupra preţurilor de pe piaţa 
reţelelor publice terestre de telefonie 
mobilă.

Or. en

Justification

Smaller operators must have the assurance that they have access to visited networks at all 
times..

Amendament depus de Angelika Niebler, Jan Christian Ehler

Amendamentul 113
CONSIDERENTUL 29

(29) (29) Măsurile necesare pentru 
punerea în aplicare a prezentului 

eliminat
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regulament ar trebui adoptate în 
conformitate cu Decizia 1999/468/CE a 
Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a 
normelor privind exercitarea competenţelor 
de executare conferite Comisiei.

Or. de

Justification

The proposal to set fixed upper limits for wholesale charges renders this provision 
superfluous. 

Amendament depus de Paul Rübig

Amendamentul 114
CONSIDERENTUL 29 

(29) Măsurile necesare pentru punerea în 
aplicare a prezentului regulament ar trebui 
adoptate în conformitate cu Decizia 
1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 
de stabilire a normelor privind exercitarea 
competenţelor de executare conferite 
Comisiei.

(29) Măsurile necesare pentru punerea în 
aplicare a prezentului regulament ar trebui 
adoptate în conformitate cu Decizia 
1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 
de stabilire a normelor privind exercitarea 
competenţelor de executare conferite 
Comisiei. Comisia ar trebui, în special, să 
fie împuternicită să adopte modificări ale 
anexelor la prezentul regulament pentru a 
le adapta la evoluţiile tehnicii sau ale pieţei. 
Întrucât măsurile respective au un 
domeniu general de aplicare şi sunt 
destinate să modifice elementele 
neesenţiale ale prezentului regulament, 
acestea ar trebui adoptate în conformitate 
cu procedura de reglementare cu control 
prevăzută la articolul 5a din Decizia 
1999/468/CE.

Or. en

Amendament depus de Werner Langen

Amendamentul 115
CONSIDERENTUL 30
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(30) (30) Întrucât obiectivele acţiunii 
preconizate, şi anume instituirea unui 
mecanism comun care să garanteze că 
utilizatorii reţelelor publice de telefonie 
mobilă care călătoresc în interiorul 
Comunităţii nu plătesc preţuri excesiv de 
mari pentru serviciile internaţionale de 
roaming atunci când efectuează sau primesc 
apeluri vocale, obţinându-se astfel un nivel 
ridicat de protecţie a consumatorilor, 
păstrându-se totodată concurenţa între 
operatorii de telefonie mobilă, nu pot fi 
realizate de către statele membre într-o 
manieră sigură, armonizată şi la timpul 
potrivit şi, prin urmare, pot fi realizate mai 
bine la nivelul Comunităţii, aceasta poate 
adopta măsuri în conformitate cu principiul 
subsidiarităţii, astfel cum este prevăzut la 
articolul 5 din tratat. În conformitate cu 
principiul proporţionalităţii, astfel cum este 
enunţat în respectivul articol, prezentul 
regulament nu depăşeşte ceea ce este 
necesar pentru atingerea acestor obiective,

(30) Întrucât obiectivele acţiunii preconizate, 
şi anume instituirea unui mecanism comun 
care să garanteze că utilizatorii reţelelor 
publice de telefonie mobilă care călătoresc 
în interiorul Comunităţii nu plătesc preţuri 
excesiv de mari pentru serviciile 
internaţionale de roaming atunci când 
efectuează sau primesc apeluri vocale, 
obţinându-se astfel un nivel ridicat de 
protecţie a consumatorilor, păstrându-se 
totodată concurenţa între operatorii de 
telefonie mobilă, nu pot fi realizate de către 
statele membre într-o manieră sigură, 
armonizată şi la timpul potrivit şi, prin 
urmare, pot fi realizate mai bine la nivelul 
Comunităţii, aceasta poate adopta măsuri în 
conformitate cu principiul subsidiarităţii, 
astfel cum este prevăzut la articolul 5 din 
tratat,

Or. de

Justification

This goes without saying and should be deleted in the interest of better lawmaking.

Amendament depus de Angelika Niebler, Jan Christian Ehler

Amendamentul 116
CONSIDERENTUL 31

(31) Este necesară revizuirea prezentului 
regulament în termen de doi ani de la 
intrarea sa în vigoare, pentru a se garanta 
faptul că acesta rămâne necesar şi adaptat 
condiţiilor existente în acel moment pe piaţa 
comunicaţiilor electronice, 

(31) Este necesară revizuirea prezentului 
regulament în termen de 18 luni de la 
intrarea sa în vigoare, pentru a se garanta 
faptul că acesta rămâne necesar şi adaptat 
condiţiilor existente în acel moment pe piaţa 
comunicaţiilor electronice. În orice caz, 
prezentul regulament ar trebui să expire 
după trei ani,

Or. de
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Justification

The Regulation should be reviewed after 18 months. Moreover, it should be borne in mind 
that a price-regulating instrument will have a considerable effect on development of the 
market. The Regulation should therefore be limited in time. 

Amendament depus de Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Amendamentul 117
CONSIDERENTUL 31 

(31) Este necesară revizuirea prezentului 
regulament în termen de doi ani de la 
intrarea sa în vigoare, pentru a se garanta 
faptul că acesta rămâne necesar şi adaptat 
condiţiilor existente în acel moment pe piaţa 
comunicaţiilor electronice,

(31) Este necesară revizuirea prezentului 
regulament în termen de doi ani de la 
intrarea sa în vigoare, pentru a se determina 
dacă este în continuare necesar şi adaptat 
condiţiilor existente în acel moment pe piaţa 
comunicaţiilor electronice şi dacă pieţele
trebuie să fie reglementate în continuare, 
dacă se impune eliminarea obligaţiilor 
aflate încă în vigoare sau înlocuirea lor cu 
alte dispoziţii. După finalizarea unei astfel 
de revizuiri şi, în orice caz, cel târziu la trei 
ani de la data intrării sale în vigoare, 
prezentul regulament ar trebui să expire,

Or. en

Justification

Amendament depus de Dominique Vlasto

Amendamentul 118
CONSIDERENTUL 31

(31) Este necesară revizuirea prezentului 
regulament în termen de doi ani de la 
intrarea sa în vigoare, pentru a se garanta 
faptul că acesta rămâne necesar şi adaptat 
condiţiilor existente în acel moment pe piaţa 
comunicaţiilor electronice, 

(31) Este necesară revizuirea prezentului 
regulament în termen de doi ani de la 
intrarea sa în vigoare, pentru a se garanta 
faptul că acesta rămâne necesar şi adaptat 
condiţiilor existente în acel moment pe piaţa 
comunicaţiilor electronice, în caz contrar ar 
trebui să expire,

Or. fr
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Justification

In line with good regulatory practice, the onus should be on those who want to intervene in a 
market to demonstrate that such intervention is necessary and proportionate.

Amendament depus de Umberto Guidoni

Amendamentul 119
CONSIDERENTUL 31 

(31) Este necesară revizuirea prezentului 
regulament în termen de doi ani de la 
intrarea sa în vigoare, pentru a se garanta 
faptul că acesta rămâne necesar şi adaptat 
condiţiilor existente în acel moment pe piaţa 
comunicaţiilor electronice,

(31) Este necesară revizuirea prezentului 
regulament în termen de doi ani de la 
intrarea sa în vigoare, pentru a se garanta 
faptul că acesta rămâne necesar şi adaptat 
condiţiilor existente în acel moment pe piaţa 
comunicaţiilor electronice. Orice propunere 
de abrogare ar trebui susţinută cu dovezi 
clare că evoluţia pieţei care a condus la 
abrogare va fi durabilă şi ireversibilă după 
abrogare,

Or. en

Amendament depus de András Gyürk

Amendamentul 120
CONSIDERENTUL 31

(31) Este necesară revizuirea prezentului 
regulament în termen de doi ani de la 
intrarea sa în vigoare, pentru a se garanta 
faptul că acesta rămâne necesar şi adaptat 
condiţiilor existente în acel moment pe piaţa 
comunicaţiilor electronice,

(31) Este necesară revizuirea prezentului 
regulament în termen de doi ani de la 
intrarea sa în vigoare, pentru a se determina 
dacă este în continuare necesar şi adaptat 
condiţiilor existente în acel moment pe piaţa 
comunicaţiilor electronice sau dacă s-a 
instituit un mediu economic şi au fost 
create mecanismele de negociere 
financiară care fac ca prezentul 
regulament să fie superfluu, 

Or. hu

Justification

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 
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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.

Amendament depus de Pilar del Castillo Vera

Amendamentul 121
CONSIDERENTUL 31A (nou) 

(31a) În conformitate cu principiul unei 
mai bune reglementări, Comisia ar trebui 
să propună abrogarea prezentului 
regulament în cazul în care evoluţia pieţei 
indică faptul că acesta nu mai este necesar, 

Or. en

Amendament depus de Herbert Reul, Werner Langen, Daniel Caspary

Amendamentul 122
ARTICOLUL 1 ALINEATUL (1)

1. Prezentul regulament introduce un 
mecanism comun, care urmează a fi denumit 
Abordarea pieţei interne europene şi care ar 
trebui să fie utilizat pentru a garanta că 
utilizatorii reţelelor publice de telefonie 
mobilă care călătoresc în interiorul 
Comunităţii nu plătesc preţuri excesiv de 
mari pentru serviciile internaţionale de 
roaming atunci când efectuează şi când 
primesc apeluri, obţinându-se astfel un nivel 
ridicat de protecţie a consumatorilor, 
păstrându-se totodată concurenţa între 
operatorii de telefonie mobilă.  Acesta 
prevede norme privind tarifele care pot fi 
percepute de către operatorii de telefonie 
mobilă în vederea furnizării serviciilor 
internaţionale de roaming pentru apelurile 
vocale care încep şi se termină în interiorul 
Comunităţii şi se aplică atât în cazul 
tarifelor angro percepute între operatorii de 

1. Prezentul regulament introduce un 
mecanism comun, care urmează a fi denumit 
Abordarea pieţei interne europene şi care ar 
trebui să fie utilizat pentru a garanta că 
utilizatorii reţelelor publice de telefonie 
mobilă care călătoresc în interiorul 
Comunităţii nu plătesc preţuri excesiv de 
mari pentru serviciile internaţionale de 
roaming atunci când efectuează şi când 
primesc apeluri, obţinându-se astfel un nivel 
ridicat de protecţie a consumatorilor, 
păstrându-se totodată concurenţa între 
operatorii de telefonie mobilă. Acesta 
prevede norme aplicabile tarifelor angro 
percepute între operatorii de reţele.
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reţele, cât şi în cazul tarifelor cu amănuntul 
percepute de către furnizorul din ţara de 
origine.

Or. de

Justification

To prevent market distortion and maintain the competitiveness of mobile providers, 
international roaming charges should be regulated only at wholesale level and not at retail 
level. 

Amendament depus de Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Amendamentul 123
ARTICOLUL 1 ALINEATUL (1)

1. Prezentul regulament introduce un 
mecanism comun, care urmează a fi denumit 
Abordarea pieţei interne europene şi care ar 
trebui să fie utilizat pentru a garanta că 
utilizatorii reţelelor publice de telefonie 
mobilă care călătoresc în interiorul 
Comunităţii nu plătesc preţuri excesiv de 
mari pentru serviciile internaţionale de 
roaming atunci când efectuează şi când 
primesc apeluri, obţinându-se astfel un nivel 
ridicat de protecţie a consumatorilor, 
păstrându-se totodată concurenţa între 
operatorii de telefonie mobilă.  Acesta 
prevede norme privind tarifele care pot fi 
percepute de către operatorii de telefonie 
mobilă în vederea furnizării serviciilor 
internaţionale de roaming pentru apelurile 
vocale care încep şi se termină în interiorul 
Comunităţii şi se aplică atât în cazul
tarifelor angro percepute între operatorii de 
reţele, cât şi în cazul tarifelor cu amănuntul 
percepute de către furnizorul din ţara de 
origine.

1. Prezentul regulament introduce un 
mecanism comun, care urmează a fi denumit 
Abordarea pieţei interne europene şi care ar 
trebui să fie utilizat pentru a garanta că 
utilizatorii reţelelor publice de telefonie 
mobilă care călătoresc în interiorul 
Comunităţii nu plătesc preţuri excesiv de 
mari pentru serviciile internaţionale de 
roaming atunci când efectuează şi când 
primesc apeluri, obţinându-se astfel un nivel 
ridicat de protecţie a consumatorilor, 
păstrându-se totodată concurenţa între 
operatorii de telefonie mobilă.  Acesta 
prevede norme privind tarifele care pot fi 
percepute de către operatorii de telefonie 
mobilă în vederea furnizării serviciilor 
internaţionale de roaming pentru apelurile 
vocale care încep şi se termină în interiorul 
Comunităţii şi se aplică tarifelor angro 
percepute între operatorii de reţele.

Or. en
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Amendament depus de Reino Paasilinna on behalf of PSE Group

Amendamentul 124
ARTICOLUL 1 ALINEATUL (1)

1.  Prezentul regulament introduce un 
mecanism comun, care urmează a fi 
denumit Abordarea pieţei interne europene
şi care ar trebui să fie utilizat pentru a 
garanta că utilizatorii reţelelor publice de 
telefonie mobilă care călătoresc în interiorul 
Comunităţii nu plătesc preţuri excesiv de 
mari pentru serviciile internaţionale de 
roaming atunci când efectuează şi când 
primesc apeluri, obţinându-se astfel un nivel 
ridicat de protecţie a consumatorilor, 
păstrându-se totodată concurenţa între 
operatorii de telefonie mobilă.  Acesta 
prevede norme privind tarifele care pot fi 
percepute de către operatorii de telefonie 
mobilă în vederea furnizării serviciilor 
internaţionale de roaming pentru apelurile 
vocale care încep şi se termină în interiorul 
Comunităţii şi se aplică atât în cazul tarifelor 
angro percepute între operatorii de reţele, cât 
şi în cazul tarifelor cu amănuntul percepute 
de către furnizorul din ţara de origine.

1.  Prezentul regulament introduce un 
mecanism comun pentru a garanta că 
utilizatorii reţelelor publice de telefonie 
mobilă care călătoresc în interiorul 
Comunităţii nu plătesc preţuri excesiv de 
mari pentru serviciile internaţionale de 
roaming atunci când efectuează şi când 
primesc apeluri vocale, asigurând un tarif 
maxim implicit mai apropiat de costul de 
furnizare a serviciului. De asemenea, 
acesta prevede norme de îmbunătăţire a 
furnizării informaţiilor cu privire la tarife 
către utilizatorii de servicii de roaming, 
inclusiv servicii de comunicaţii de date, 
obţinându-se astfel un nivel ridicat de 
protecţie a consumatorilor, păstrându-se 
totodată concurenţa între operatorii de 
telefonie mobilă. Acesta prevede norme 
privind tarifele care pot fi percepute de către 
operatorii de telefonie mobilă în vederea 
furnizării serviciilor internaţionale de 
roaming pentru apelurile vocale care încep şi 
se termină în interiorul Comunităţii şi se 
aplică atât în cazul tarifelor angro percepute 
între operatorii de reţele, cât şi în cazul 
tarifelor cu amănuntul percepute de către 
furnizorul din ţara de origine.

Or. en

Justification

Clarification

Amendament depus de Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Amendamentul 125
ARTICOLUL 1 ALINEATUL (1)

1. Prezentul regulament introduce un 
mecanism comun, care urmează a fi denumit 
Abordarea pieţei interne europene şi care ar 
trebui să fie utilizat pentru a garanta că 

1. Prezentul regulament introduce un 
mecanism comun, care urmează a fi denumit 
Abordarea pieţei interne europene şi care ar 
trebui să fie utilizat pentru a garanta că 
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utilizatorii reţelelor publice de telefonie 
mobilă care călătoresc în interiorul 
Comunităţii nu plătesc preţuri excesiv de 
mari pentru serviciile internaţionale de 
roaming atunci când efectuează şi când 
primesc apeluri, obţinându-se astfel un nivel 
ridicat de protecţie a consumatorilor, 
păstrându-se totodată concurenţa între 
operatorii de telefonie mobilă.  Acesta 
prevede norme privind tarifele care pot fi 
percepute de către operatorii de telefonie 
mobilă în vederea furnizării serviciilor 
internaţionale de roaming pentru apelurile 
vocale care încep şi se termină în interiorul 
Comunităţii şi se aplică atât în cazul tarifelor 
angro percepute între operatorii de reţele, cât 
şi în cazul tarifelor cu amănuntul percepute 
de către furnizorul din ţara de origine.

utilizatorii reţelelor publice de telefonie 
mobilă care călătoresc în interiorul 
Comunităţii nu plătesc preţuri excesiv de 
mari pentru serviciile internaţionale de 
roaming, obţinându-se astfel un nivel ridicat 
de protecţie a consumatorilor, păstrându-se 
totodată concurenţa între operatorii de 
telefonie mobilă. Acesta prevede norme 
privind tarifele care pot fi percepute de către 
operatorii de telefonie mobilă în vederea 
furnizării serviciilor internaţionale de 
roaming pentru apelurile vocale care încep şi 
se termină în interiorul Comunităţii şi se 
aplică atât în cazul tarifelor angro percepute 
între operatorii de reţele, cât şi în cazul 
tarifelor cu amănuntul percepute de către 
furnizorul din ţara de origine.

Or. pl

Amendament depus de Werner Langen

Amendamentul 126
ARTICOLUL 1 ALINEATUL (1A) (nou)

(1a) Prezentul regulament prevede, de 
asemenea, norme privind preţurile 
transfrontaliere cu amănuntul care pot fi 
percepute pentru apelurile în roaming în 
Uniunea Europeană.

Or. de

Justification

Clarification of the object and scope of the Regulation and translation error.

Amendament depus de Umberto Guidoni

Amendamentul 127
ARTICOLUL 2 ALINEATUL (2) LITERA (AA) (nouă)

(aa) „eurotarif” înseamnă tariful maxim pe 
minut pe care operatorii de telefonie mobilă 
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îl pot percepe pentru furnizarea de servicii 
de roaming internaţional pentru apelurile 
efectuate şi primite înspre şi din Uniunea 
Europeană, aplicabil atât în cazul tarifelor 
angro percepute între operatorii de reţele, 
cât şi tarifelor cu amănuntul percepute de 
furnizorii din ţara de origine;

Or. it

Justification

The addition of the mandatory term ‘eurotariff’, to denote the ceiling price per minute at both 
wholesale and retail level, serves the twofold purpose of protecting consumers and 
introducing an explicit reference to Europe.

Amendament depus de Erika Mann

Amendamentul 128
ARTICOLUL 2 ALINEATUL (2) LITERA (C) 

(c) „roaming internaţional” înseamnă 
utilizarea unui telefon mobil sau a altui 
dispozitiv care să permită efectuarea şi 
primirea de apeluri de către clientul 
serviciului de roaming, atunci când acesta se 
află în afara statului membru în care este 
situată reţeaua din ţara sa de origine, prin 
intermediul unor aranjamente stabilite între 
operatorul reţelei din ţara de origine şi 
operatorul reţelei vizitate;

(c) „roaming comunitar” înseamnă 
utilizarea unui telefon mobil sau a altui 
dispozitiv care să permită efectuarea şi 
primirea de apeluri de către clientul 
serviciului de roaming, atunci când acesta se
află în afara statului membru în care este 
situată reţeaua din ţara sa de origine, prin 
intermediul unor aranjamente stabilite între 
operatorul reţelei din ţara de origine şi 
operatorul reţelei vizitate;

Or. en

Justification

For clarification purposes..

Amendament depus de Werner Langen

Amendamentul 129
ARTICOLUL 2 ALINEATUL 2 LITERA (D)

(d) „apel în roaming reglementat” 
înseamnă apelul telefonic vocal mobil 

(d) „apel în roaming” înseamnă apelul 
telefonic vocal mobil efectuat de către un 
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efectuat de către un client al serviciului de 
roaming, care începe într-o reţea vizitată şi 
se termină într-o reţea de telefonie publică în 
interiorul Comunităţii;

client al serviciului de roaming, care începe 
într-o reţea vizitată şi se termină într-o reţea 
de telefonie publică în interiorul 
Comunităţii;

Or. de

Justification

Translation error and text adjustment.

Amendament depus de Nikolaos Vakalis

Amendamentul 130
ARTICOLUL 2 ALINEATUL (2) LITERA (DA) (nouă)

(da) „apel intracomunitar efectuat” 
înseamnă un apel în roaming reglementat 
înspre o reţea telefonică publică dintr-un 
stat membru altul decât cel al reţelei 
vizitate;

Or. en

Justification

For clarification purposes..

Amendament depus de Nikolaos Vakalis

Amendamentul 131
ARTICOLUL 2 ALINEATUL (2) LITERA (DB) (nouă)

(db) „apel local efectuat” înseamnă un apel 
în roaming reglementat înspre o reţea 
telefonică publică din statul membru al 
reţelei vizitate;

Or. en

Justification

For clarification purposes..
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Amendament depus de Šarūnas Birutis

Amendamentul 132
ARTICOLUL 2 ALINEATUL (2) LITERELE (EA) şi (EB) (noi)

(ea) „client nou al serviciilor de roaming” 
înseamnă un client al serviciilor de 
roaming care semnează un contract cu un 
furnizor din ţara de origine pentru prima 
dată sau achiziţionează o cartelă preplătită 
după intrarea în vigoare a obligaţiilor 
prevăzute la articolul 4;
(eb) „client existent al serviciilor de 
roaming” înseamnă un client al serviciilor 
de roaming care achiziţionează o cartelă 
preplătită sau semnează un contract înainte 
de intrarea în vigoare a obligaţiilor 
prevăzute la articolul 4 sau care îşi 
prelungeşte contractul cu acelaşi furnizor 
sau orice client al serviciilor de roaming 
care renunţă la tariful pentru protecţia 
consumatorilor prevăzut la articolul 4.

Or. en

Justification

The definition of “new” and “existing” roaming customers is relevant to the debate of 
whether the proposed Consumer Protection Tariff is opt-in or opt-out or a hybrid of the two. 
The Consumer Protection Tariff should be the default tariff for new customers who do not 
expressly opt for another tariff while, by contrast, it should be available for existing 
customers to opt in. To promote clarity and legal certainty, unambiguous definitions of 
“new” and “existing” customers appear desirable.

Amendament depus de Werner Langen

Amendamentul 133
ARTICOLUL 2 ALINEATUL (2) LITERA (FA) (nouă)

(fa) „tarif european” înseamnă un tarif 
pentru apelurile în roaming pentru toţi 
clienţii unui furnizor din ţara de origine 
care se aplică temporar pe întreg teritoriul 
Europei, care trebuie oferit în primii doi 
ani de la intrarea în vigoare a prezentului 
regulament şi care intră sub incidenţa 
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limitelor maxime prevăzute la articolul 4.

Or. de

Justification

A "Euro Tariff" ensures that price reductions in the first two years will be passed on directly 
to the retail customer, but there will still be free competition below the upper limit stipulated 
by Article 4.  

Amendament depus de Paul Rübig

Amendamentul 134
ARTICOLUL 2 ALINEATUL (2) LITERA (FA) (nouă)

(fa) „serviciu internaţional mobil de 
comunicaţii de date” înseamnă un serviciu 
telefonic mobil public, diferit de telefonia 
vocală mobilă, care este furnizat într-o 
reţea publică terestră mobilă în Comunitate 
şi care poate fi utilizat de clienţii serviciilor 
de roaming în afara statului membru al 
reţelei din ţara lor de origine în temeiul 
unui acord între operatorul reţelei din ţara 
lor de origine şi operatorul reţelei vizitate. 

Or. de

Justification

The amendments in the draft report propose extending the field of application of the 
Regulation beyond purely voice telephony services, to include 'mobile data communication 
services' for roaming customers. Clarification is required as to what specifically is meant by 
this concept.

Amendament depus de Dominique Vlasto and Margie Sudre

Amendamentul 135
ARTICOLUL 2 ALINEATUL (2A) (nou)

(2a) Pentru operatorii de telefonie mobilă 
care deţin licenţe acoperind exclusiv 
regiunile ultraperiferice ale Comunităţii în 
sensul articolului 299 TCE, tariful mediu
de terminare a apelului este media ratelor 
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locale de terminare a apelului ponderate cu 
volumul traficului înspre aceste zone.

Or. fr

Justification

Termination rates are higher in the outermost regions but the calculation method proposed in 
the Regulation does not take into account these higher rates. Consequently, the price limits 
envisaged are insufficient to cover in full the termination payment for local calls to mobile 
networks. Applying the Regulation in these outermost regions would mean a poorer roaming 
service would be offered, to the detriment of consumers.

Amendament depus de Dominique Vlasto and Margie Sudre

Amendamentul 136
ARTICOLUL 2 ALINEATUL (2B) (nou)

(2b) Acest tarif mediu de terminare a 
apelului ar trebui să se aplice, de 
asemenea, imediat ce un operator european 
acceptă în reţeaua sa clienţi ai unor 
operatori de telefonie mobilă care deţin 
licenţe acoperind exclusiv regiunile 
ultraperiferice ale Comunităţii, în cazul 
specific al apelurilor către regiunile 
ultraperiferice în cauză.

Or. fr

Justification

As the termination rates are higher in the outermost regions, the price limits envisaged would 
not allow European operators to cover their costs for certain calls to these regions. The risk 
for the consumer is therefore that access to most European networks may be refused if those 
networks have to apply the proposed price limits.

Amendament depus de Daniel Caspary

Amendamentul 137
ARTICOLUL 3

Tariful angro total pe care operatorul unei 
reţele vizitate îl poate percepe operatorului 

Tariful angro total pe care operatorul unei 
reţele vizitate îl poate percepe operatorului 
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reţelei din ţara de origine a clientului 
serviciului de roaming pentru furnizarea 
unui apel în roaming reglementat, inclusiv, 
inter alia, iniţierea, tranzitul şi terminarea, 
nu poate depăşi tariful aplicabil pe minut, 
stabilit în conformitate cu anexa I.

reţelei din ţara de origine a clientului 
serviciului de roaming pentru furnizarea 
unui apel în roaming reglementat, inclusiv, 
inter alia, iniţierea, tranzitul şi terminarea, 
nu poate depăşi tariful aplicabil pe minut, 
stabilit în conformitate cu anexa I. În plus 
faţă de suma maximă prevăzută în anexa I, 
operatorul de telefonie mobilă poate oferi 
tarife suplimentare.  

Or. de

Justification

Mobile operators must be allowed to offer additional tariffs as well as the intended standard 
tariff. 

Amendament depus de Angelika Niebler, Jan Christian Ehler

Amendamentul 138
ARTICOLUL 3

Tariful angro total pe care operatorul unei 
reţele vizitate îl poate percepe operatorului
reţelei din ţara de origine a clientului
serviciului de roaming pentru furnizarea 
unui apel în roaming reglementat, inclusiv, 
inter alia, iniţierea, tranzitul şi terminarea, 
nu poate depăşi tariful aplicabil pe minut, 
stabilit în conformitate cu anexa I.

Tariful angro total pe care operatorul unei 
reţele vizitate îl poate percepe în medie
operatorului reţelei din ţara de origine a 
unui client al serviciului de roaming pentru 
furnizarea unui apel în roaming reglementat
iniţiat în reţeaua vizitată , inclusiv, inter 
alia, costurile cu iniţierea, tranzitul şi 
terminarea, nu poate depăşi 0,28 EUR pe 
minut. 

Tariful angro mediu se calculează în 
conformitate cu acordul încheiat între 
operatorul reţelei vizitate şi operatorul 
reţelei din ţara de origine a clientului 
serviciului de roaming pentru o perioadă de 
12 luni sau o perioadă mai scurtă. Acest 
tarif se reduce cu 5% la 12 sau 24 de luni 
de la intrarea în vigoare a obligaţiilor 
prevăzute la prezentul articol. 

Or. de

Justification

The Regulation should lay down the maximum amount of the wholesale charge. The 
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Commission’s proposed approach is too complicated. 

Amendament depus de Erika Mann

Amendamentul 139
ARTICOLUL 3

Tariful angro total pe care operatorul unei 
reţele vizitate îl poate percepe operatorului
reţelei din ţara de origine a clientului
serviciului de roaming pentru furnizarea 
unui apel în roaming reglementat, inclusiv, 
inter alia, iniţierea, tranzitul şi terminarea, 
nu poate depăşi tariful aplicabil pe minut, 
stabilit în conformitate cu anexa I.

Tariful angro mediu pe care operatorul unei 
reţele vizitate îl poate percepe oricărui 
operator al reţelei din ţara de origine a unui 
client al serviciului de roaming pentru 
furnizarea unui apel în roaming reglementat
iniţiat în reţeaua vizitată, inclusiv, inter 
alia, costurile cu iniţierea, tranzitul şi 
terminarea, nu poate depăşi 0,28 EUR pe 
minut. Tariful angro mediu se calculează 
pentru o perioadă de 12 luni sau o perioadă 
contabilă mai scurtă în conformitate cu 
contractul încheiat între operatorul unei 
reţele vizitate şi operatorul reţelei din ţara 
de origine a clientului serviciului de 
roaming. Acest tarif se reduce cu [5%] la 
12 sau 24 de luni de la intrarea în vigoare a 
obligaţiilor prevăzute la prezentul articol.

Or. en

Amendament depus de Herbert Reul, Werner Langen, Daniel Caspary

Amendamentul 140
ARTICOLUL 3

Tariful angro total pe care operatorul unei 
reţele vizitate îl poate percepe operatorului 
reţelei din ţara de origine a clientului
serviciului de roaming pentru furnizarea 
unui apel în roaming reglementat, inclusiv, 
inter alia, iniţierea, tranzitul şi terminarea, 
nu poate depăşi tariful aplicabil pe minut, 
stabilit în conformitate cu anexa I.

Preţul angro mediu pe care operatorul unei 
reţele vizitate îl poate percepe operatorului 
reţelei din ţara de origine a unui client al
serviciului de roaming pentru furnizarea 
unui apel în roaming reglementat (inclusiv, 
inter alia, costurile cu iniţierea, tranzitul şi 
terminarea), nu poate depăşi 0,30 EUR pe 
minut. 

Preţul angro mediu se calculează pe baza 
veniturilor obţinute în reţeaua vizitată din 
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toate apelurile în roaming reglementate 
(inclusiv costurile de iniţiere) în cursul 
unei perioade de 12 luni, împărţite la 
numărul total de minute al apelurilor în 
roaming reglementate din reţeaua vizitată 
în aceeaşi perioadă.

Or. de

Amendament depus de Giles Chichester

Amendamentul 141
ARTICOLUL 3

Tariful angro total pe care operatorul unei 
reţele vizitate îl poate percepe operatorului 
reţelei din ţara de origine a clientului 
serviciului de roaming pentru furnizarea 
unui apel în roaming reglementat, inclusiv, 
inter alia, iniţierea, tranzitul şi terminarea,
nu poate depăşi tariful aplicabil pe minut, 
stabilit în conformitate cu anexa I.

Tariful angro mediu pe care operatorul unei 
reţele vizitate îl poate percepe operatorului 
oricărei reţele din ţara de origine pentru 
furnizarea unui apel vocal în roaming nu 
poate depăşi 25 de eurocenţi pe minut
pentru orice perioadă care începe la 1 
septembrie şi se încheie la 31 august.

Tariful angro mediu se calculează prin 
împărţirea venitului total provenit din 
serviciile de roaming angro, obţinut pentru 
apelurile relevante efectuate pe parcursul 
perioadei respective, la numărul 
corespunzător de minute în roaming 
tarifate angro.

Or. en

Justification

An average wholesale cap allows operators flexibility to set different rates to reflect 
differences in the cost of using their network, e.g. between peak and off-peak times or across 
different routes and facilitates development of competition.  Applying a maximum cap is likely 
to lead to uniform wholesale prices set at the maximum permitted level.  The period over 
which the average is to be measured and the method of calculation needs to be specified.  
Dates stated assume that the Regulation is dated 1 July 2007 hence wholesale regulation 
would come into effect 2 months after  publication. 
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Amendament depus de Dominique Vlasto

Amendamentul 142
ARTICOLUL 3

Tariful angro total pe care operatorul unei 
reţele vizitate îl poate percepe operatorului 
reţelei din ţara de origine a clientului 
serviciului de roaming pentru furnizarea
unui apel în roaming reglementat, inclusiv, 
inter alia, iniţierea, tranzitul şi terminarea,
nu poate depăşi tariful aplicabil pe minut, 
stabilit în conformitate cu anexa I.

Sub rezerva articolului 5, tariful angro 
mediu pe care operatorul unei reţele vizitate 
îl poate percepe operatorului unei reţele din 
ţara de origine pentru efectuarea de apeluri
în roaming reglementate de către clienţii 
operatorului din ţara de origine prin 
intermediul reţelei vizitate menţionate nu 
poate depăşi, anual, 0,35 EUR pe minut.

Or. fr

Justification

An average price cap for each operator will allow the operators of visited networks to 
continue to compete on the wholesale market, whereas a maximum price cap for each 
operator would hinder such competition.

In line with Recital 19 (as revised), the proposed price cap is an absolute figure based on the 
average European termination rate, which itself is based on the termination rate figures for 
2005 (quoted in the Commission’s Impact Assessment).

Amendament depus de Romano Maria La Russa

Amendamentul 143
ARTICOLUL 3

Tariful angro total pe care operatorul unei 
reţele vizitate îl poate percepe operatorului
reţelei din ţara de origine a clientului 
serviciului de roaming pentru furnizarea 
unui apel în roaming reglementat, inclusiv, 
inter alia, iniţierea, tranzitul şi terminarea, 
nu poate depăşi tariful aplicabil pe minut, 
stabilit în conformitate cu anexa I.

Tariful angro mediu pe care operatorul unei 
reţele vizitate îl poate percepe operatorului 
reţelei din ţara de origine a unui client al
serviciului de roaming pentru furnizarea 
unui apel în roaming reglementat inclusiv, 
inter alia, iniţierea, tranzitul şi terminarea, 
nu poate depăşi 0,30 EUR pe minut.

Or. en
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Amendament depus de Markus Ferber

Amendamentul 144
ARTICOLUL 3

Tariful angro total pe care operatorul unei 
reţele vizitate îl poate percepe operatorului
reţelei din ţara de origine a clientului 
serviciului de roaming pentru furnizarea
unui apel în roaming reglementat, inclusiv, 
inter alia, iniţierea, tranzitul şi terminarea, 
nu poate depăşi tariful aplicabil pe minut, 
stabilit în conformitate cu anexa I.

Tariful angro mediu pe care operatorul unei 
reţele vizitate îl poate percepe operatorului 
reţelei din ţara de origine a clientului
serviciului de roaming pentru efectuarea de 
apeluri în roaming nu poate depăşi 0,35 
EUR pe minut.

Or. en

Justification

The modifications in Article 3 shell eliminate separate sub-caps which restrict the prices for 
each part of the roaming service and replace them with single average price caps which will 
enable operators and customers to determine the relative prices of different types of calls for 
different customers.

Amendament depus de David Hammerstein Mintz

Amendamentul 145
ARTICOLUL 3

Tariful angro total pe care operatorul unei 
reţele vizitate îl poate percepe operatorului
reţelei din ţara de origine a clientului
serviciului de roaming pentru furnizarea 
unui apel în roaming reglementat, inclusiv, 
inter alia, iniţierea, tranzitul şi terminarea, 
nu poate depăşi tariful aplicabil pe minut, 
stabilit în conformitate cu anexa I.

Tariful angro total pe care operatorul unei 
reţele vizitate îl poate percepe oricărui 
operator al reţelei din ţara de origine a unui 
client al serviciului de roaming pentru 
furnizarea unui apel în roaming reglementat
iniţiat în reţeaua vizitată în cauză, inclusiv, 
inter alia, costurile cu iniţierea, tranzitul şi 
terminarea, nu poate depăşi 0,20 EUR pe 
minut.

Or. en
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Amendament depus de Hannes Swoboda

Amendamentul 146
ARTICOLUL 3

Tariful angro total pe care operatorul unei 
reţele vizitate îl poate percepe operatorului 
reţelei din ţara de origine a clientului 
serviciului de roaming pentru furnizarea 
unui apel în roaming reglementat, inclusiv, 
inter alia, iniţierea, tranzitul şi terminarea, 
nu poate depăşi tariful aplicabil pe minut, 
stabilit în conformitate cu 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 furnizarea 
unui apel în roaming reglementat inclusiv, 
inter alia, iniţierea, tranzitul şi terminarea, 
nu poate depăşi 0,30 EUR pe minut.

Or. de

Justification

Apart from covering all costs, a sensible regulation should also maintain competition, i.e. 
existing and potential operators should be able to achieve an appropriate profit margin on 
the services they provide.

Amendament depus de Nikolaos Vakalis

Amendamentul 147
ARTICOLUL 3

Tariful angro total pe care operatorul unei 
reţele vizitate îl poate percepe operatorului 
reţelei din ţara de origine a clientului 
serviciului de roaming pentru furnizarea 
unui apel în roaming reglementat, inclusiv, 
inter alia, iniţierea, tranzitul şi terminarea, 
nu poate depăşi tariful aplicabil pe minut, 
stabilit în conformitate cu anexa I.

Tariful angro total, inclusiv orice elemente 
fixe cum ar fi taxele de stabilire a apelului, 
pe care operatorul unei reţele vizitate îl poate 
percepe operatorului reţelei din ţara de 
origine a clientului serviciului de roaming 
pentru furnizarea unui apel în roaming 
reglementat inclusiv, inter alia, iniţierea, 
tranzitul şi terminarea, nu poate depăşi:
(a) 0,23 EUR pe minut, fără TVA, în 
cazul unui apel local efectuat; sau
(b) 0,34 EUR pe minut, fără TVA, în 
cazul unui apel intracomunitar efectuat.

Or. en
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Justification

In the absence of total costs associated with a roaming call on an extra-national network, it is 
legitimate and fair for the consumers to set separate charge limits for outgoing "intra-EU" 
calls and outgoing "local" calls. According to the European Commission, the actual 
European average MTR is around 11.41 eurocents. For an MTR set at this level, it would be 
appropriate to fix the coefficient at 3 for "intra-EU" calls (0.34 €) and at 2 for "local" calls 
(0.23 €), as the Commission proposes, especially taking into account the specific 
circumstances in some MS that operators are faced with.

Amendament depus de Francisca Pleguezuelos Aguilar

Amendamentul 148
ARTICOLUL 3

Tariful angro total pe care operatorul unei 
reţele vizitate îl poate percepe operatorului 
reţelei din ţara de origine a clientului 
serviciului de roaming pentru furnizarea 
unui apel în roaming reglementat, inclusiv, 
inter alia, iniţierea, tranzitul şi terminarea, 
nu poate depăşi tariful aplicabil pe minut, 
stabilit în conformitate cu 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 furnizarea 
unui apel în roaming reglementat, inclusiv, 
inter alia, iniţierea, tranzitul şi terminarea, 
nu poate depăşi, pe minut, o valoare egală 
cu tariful mediu de terminare a apelului 
mobil publicat în conformitate cu articolul 
10 alineatul (3), înmulţit cu un factor de 
2,6. 

Or. es

Justification

In the interests of simplicity, Annex I can be deleted and its content included in this Article. In 
addition, on the basis of the same principle, there is no need to make the distinction between a 
regulated roaming call to a number assigned to a public telephone network in the Member 
State in which the visited network is located and a regulated roaming call to a number 
assigned to a public telephone network in a Member State other than the State in which the 
visited network is located, since the relation of one to the other in the total of roaming calls 
and in the cost is insignificant. 

Amendament depus de Angelika Niebler, Jan Christian Ehler

Amendamentul 149
ARTICOLUL 3 ALINEATUL (1A) (nou)

(1a) Preţul angro mediu menţionat la 
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alineatul (1) se calculează împărţind 
veniturile totale obţinute din servicii de 
roaming angro la numărul total de minute 
de roaming vândute angro de operatorul 
respectiv pentru furnizarea de apeluri în 
roaming angro în perioada relevantă. 
Operatorul reţelei vizitate poate aplica 
tarife diferenţiate în orele de vârf şi în 
afara acestora. 

Or. de

Justification

Calculation of the average wholesale charges should take account of the differences between 
peak and off-peak times. 

Amendament depus de Erika Mann

Amendamentul 150
ARTICOLUL 3 ALINEATUL (1A) (nou)

(1a) Preţul angro mediu menţionat la 
alineatul (1) se calculează împărţind 
veniturile totale încasate din servicii de 
roaming angro la numărul total de minute 
de roaming vândute angro de operatorul 
respectiv pentru furnizarea de apeluri în 
roaming angro în perioada relevantă. 
Operatorii reţelelor vizitate pot aplica tarife 
diferenţiate în orele de vârf şi în afara 
acestora.

Or. xm

Justification

To simplify regulation, charges should be set once and then reduced by a fixed percentage. 
To ensure that they can make the maximum efficient us of their networks, operators will also 
be enabled to distinguish between different times of day and seasons in their wholesale 
charging.  

Amendament depus de Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis
Amendamentul 151

ARTICOLUL 3 ALINEATUL (1A) (nou)
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(1a) Limita maximă a preţului pentru 
furnizarea unui apel în roaming 
internaţional la nivel angro se bazează pe 
tariful mediu pe minut de terminare a 
apelului mobil calculată în conformitate cu 
articolul 10 alineatul (1).

Or. en

Amendament depus de Gunnar Hökmark

Amendamentul 152
ARTICOLUL 4

Sub rezerva articolului 5, tariful total cu 
amănuntul, fără TVA, pe care un furnizor 
din ţara de origine îl poate percepe 
clientului serviciului de roaming pentru 
furnizarea unui apel în roaming 
reglementat nu poate depăşi 130% din 
tariful angro maxim pentru apelul 
respectiv, stabilit în conformitate cu anexa 
I. Plafoanele prevăzute în prezentul articol 
includ toate elementele de cost fixe asociate 
cu furnizarea de apeluri în roaming 
reglementate, precum taxele de stabilire a 
apelului sau taxele de abonare.

eliminat

Or. en

Justification

Operators will under the competitive pressure be forced to reduce retail prices, this should 
not be subject to any regulation. Competition at national level will ensure appropriate pass-
through to the consumer of cost savings.

Amendament depus de Nikolaos Vakalis

Amendamentul 153
ARTICOLUL 4

Sub rezerva articolului 5, tariful total cu 
amănuntul, fără TVA, pe care un furnizor 

eliminat
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din ţara de origine îl poate percepe 
clientului serviciului de roaming pentru 
furnizarea unui apel în roaming 
reglementat nu poate depăşi 130% din 
tariful angro maxim pentru apelul 
respectiv, stabilit în conformitate cu anexa 
I. Plafoanele prevăzute în prezentul articol 
includ toate elementele de cost fixe asociate 
cu furnizarea de apeluri în roaming 
reglementate, precum taxele de stabilire a 
apelului sau taxele de abonare.

Or. en

Justification

The consumer protection tariff is sufficient by itself to guarantee substantial reduction of the 
tariffs on retail level. No further retail caps should be adopted.

Amendament depus de Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Amendamentul 154
ARTICOLUL 4

Sub rezerva articolului 5, tariful total cu 
amănuntul, fără TVA, pe care un furnizor 
din ţara de origine îl poate percepe 
clientului serviciului de roaming pentru 
furnizarea unui apel în roaming 
reglementat nu poate depăşi 130% din 
tariful angro maxim pentru apelul 
respectiv, stabilit în conformitate cu anexa 
I. Plafoanele prevăzute în prezentul articol 
includ toate elementele de cost fixe asociate 
cu furnizarea de apeluri în roaming 
reglementate, precum taxele de stabilire a 
apelului sau taxele de abonare.

eliminat

Or. en

Amendament depus de Herbert Reul, Werner Langen, Daniel Caspary

Amendamentul 155
ARTICOLUL 4
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Tarife cu amănuntul pentru efectuarea de 
apeluri în roaming reglementate

Tarife cu amănuntul pentru efectuarea de 
apeluri în roaming 

Sub rezerva articolului 5, tariful total cu 
amănuntul, fără TVA, pe care un furnizor 
din ţara de origine îl poate percepe 
clientului serviciului de roaming pentru 
furnizarea unui apel în roaming 
reglementat nu poate depăşi 130% din 
tariful angro maxim pentru apelul 
respectiv, stabilit în conformitate cu anexa 
I. Plafoanele prevăzute în prezentul articol 
includ toate elementele de cost fixe asociate 
cu furnizarea de apeluri în roaming 
reglementate, precum taxele de stabilire a 
apelului sau taxele de abonare. 

Întreprinderile de telefonie mobilă au 
obligaţia de a declara autorităţilor 
naţionale de reglementare tarifele lor medii 
cu amănuntul. Tariful mediu cu 
amănuntul aplicabil clienţilor se calculează 
pe baza veniturilor totale obţinute din
apelurile în roaming efectuate şi primite  în 
reţeaua vizitată (inclusiv costurile de 
iniţiere) în cursul anului calendaristic, 
împărţite la numărul total de minute al 
apelurilor în roaming efectuate şi primite 
în reţeaua vizitată în aceeaşi perioadă.

Autorităţile naţionale de reglementare 
prezintă anual Comisiei un raport privind 
evoluţia tarifelor în domeniul lor de 
competenţă. Acestea prezintă, în special, 
preţurile medii şi variaţia procentuală 
comparativ cu perioada anterioară. 

Or. de

Amendament depus de Herbert Reul şi Werner Langen

Amendamentul 156
ARTICOLUL 4

Tarife cu amănuntul pentru efectuarea de 
apeluri în roaming reglementate 
Sub rezerva articolului 5, tariful total cu 
amănuntul, fără TVA, pe care un furnizor 
din ţara de origine îl poate percepe 
clientului serviciului de roaming pentru 
furnizarea unui apel în roaming 
reglementat nu poate depăşi 130% din 
tariful angro maxim pentru apelul 
respectiv, stabilit în conformitate cu anexa 
I. Plafoanele prevăzute în prezentul articol 
includ toate elementele de cost fixe asociate 
cu furnizarea de apeluri în roaming 
reglementate, precum taxele de stabilire a 
apelului sau taxele de abonare. 

În primii doi ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament, fiecare furnizor de 
servicii trebuie să ofere un „tarif 
european” pe care furnizorii din ţara de 
origine pot să îl perceapă clienţilor 
serviciilor lor de roaming pentru furnizarea 
de apeluri în roaming şi care nu trebuie să 
depăşească 0,40 EUR pe minut pentru 
apelurile efectuate şi 0,20 EUR pe minut 
pentru apelurile primite. 



AM\660783RO.doc 69/107 PE 384.658v02-00

RO

Or. de

Amendament depus de Daniel Caspary

Amendamentul 157
ARTICOLUL 4

Sub rezerva articolului 5, tariful total cu 
amănuntul, fără TVA, pe care un furnizor 
din ţara de origine îl poate percepe clientului 
serviciului de roaming pentru furnizarea 
unui apel în roaming reglementat nu poate 
depăşi 130% din tariful angro maxim pentru 
apelul respectiv, stabilit în conformitate cu 
anexa I. Plafoanele prevăzute în prezentul 
articol includ toate elementele de cost fixe 
asociate cu furnizarea de apeluri în roaming 
reglementate, precum taxele de stabilire a
apelului sau taxele de abonare. 

Sub rezerva articolului 5, tariful total cu 
amănuntul, fără TVA, pe care un furnizor 
din ţara de origine îl poate percepe clientului 
serviciului de roaming pentru furnizarea 
unui apel în roaming reglementat nu poate 
depăşi 130% din tariful angro maxim pentru 
apelul respectiv, stabilit în conformitate cu 
anexa I sau valoarea tarifului suplimentar 
propus de operatorul de telefonie mobilă.
Plafoanele prevăzute în prezentul articol 
includ toate elementele de cost fixe asociate
cu furnizarea de apeluri în roaming 
reglementate, precum taxele de stabilire a 
apelului sau taxele de abonare. 

Or. de

Justification

Mobile phone operators must be free to offer tariffs other than the projected standard tariff.

Amendament depus de Nikolaos Vakalis

Amendamentul 158
ARTICOLUL 4 ALINEATUL (1A) (nou)

(1a) Furnizorii din ţara de origine oferă 
tuturor clienţilor cel puţin un „tarif pentru 
protecţia consumatorilor”, în conformitate 
cu alineatul (2), care poate fi combinat cu 
orice tarif cu amănuntul pentru alte 
servicii.

Or. en
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Justification

The consumer protection tariffs are calculated by taking into account the wholesale caps, as 
set in Article 3, plus 40%, which gives the operators a good margin. The opt-out option is 
more in favour of  the consumers and will give more incentives to the operators to propose 
alternative and more competitive retail tariff schemes. Besides, the operators can always 
inform their clients on the existing alternative tariff options.

Amendament depus de Angelika Niebler, Jan Christian Ehler

Amendamentul 159
ARTICOLUL 4 ALINEATUL (1A) (nou)

(1a) Furnizorii din ţara de origine oferă 
tuturor clienţilor, într-un mod clar şi 
transparent, un eurotarif în conformitate 
cu alineatul (2). Li se oferă tuturor 
clienţilor posibilitatea de a combina 
eurotariful cu orice tarif cu amănuntul.

Or. de

Justification

Such a eurotariff would reduce roaming charges without the need for measures to regulate 
the entire retail market.

Amendament depus de Šarūnas Birutis

Amendamentul 160
ARTICOLUL 4

Sub rezerva articolului 5, tariful total cu 
amănuntul, fără TVA, pe care un furnizor 
din ţara de origine îl poate percepe 
clientului serviciului de roaming pentru 
furnizarea unui apel în roaming 
reglementat nu poate depăşi 130% din 
tariful angro maxim pentru apelul 
respectiv, stabilit în conformitate cu anexa 
I. Plafoanele prevăzute în prezentul articol 
includ toate elementele de cost fixe asociate 
cu furnizarea de apeluri în roaming 
reglementate, precum taxele de stabilire a 
apelului sau taxele de abonare. 

Furnizorii din ţara de origine oferă tuturor 
clienţilor, într-un mod clar şi transparent, 
un tarif pentru protecţia consumatorilor, în 
conformitate cu alineatul (2), care poate fi 
combinat cu orice tarif cu amănuntul.
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Or. en

Justification

The Consumer Protection Tariff applicable at retail level should provide roaming customers 
with the assurance that they will not be charged an excessive price when making or receiving 
a roaming voice call.

Amendament depus de David Hammerstein Mintz

Amendamentul 161
ARTICOLUL 4 ALINEATUL (1A) (nou)

(1a) Furnizorii din ţara de origine oferă 
tuturor clienţilor, într-un mod clar şi 
transparent, un tarif pentru protecţia 
consumatorilor, în conformitate cu 
alineatul (2), care poate fi combinat cu 
orice tarif cu amănuntul.

Or. en

Amendament depus de Erika Mann

Amendamentul 162
ARTICOLUL 4 ALINEATUL (-1A) (nou)

(-1a) Furnizorii din ţara de origine oferă 
tuturor clienţilor, într-un mod clar şi 
transparent, un „tarif pentru consumatorii 
comunitari”, în conformitate cu alineatul 
(2), care poate fi combinat cu orice tarif cu 
amănuntul.

Or. en
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Amendment  by Angelika Niebler, Jan Christian Ehler

Amendamentul 163
ARTICOLUL 4 ALINEATUL (1A) (nou)

1a. Noilor clienţi ai serviciului de roaming 
li se oferă automat un eurotarif, astfel cum 
se menţionează la alineatul (2), dacă 
aceştia nu optează, în mod deliberat, pentru 
un alt tarif.

Or. de

Justification

This amendment seeks to make it clear that new customers should automatically be offered 
the eurotariff.

Amendament depus de Erika Mann

Amendamentul 164
ARTICOLUL 4 ALINEATUL (1B) (nou)

(1b) Noilor clienţi ai serviciului de roaming 
li se acordă automat un tarif comunitar 
standard, astfel cum se menţionează la 
alineatul (2), dacă aceştia nu optează, în 
mod deliberat, pentru un alt tarif.

Or. en

Amendament depus de David Hammerstein Mintz

Amendamentul 165
ARTICOLUL 4 ALINEATUL (1A) (nou)

(1a) Tuturor clienţilor noi şi existenţi ai 
serviciului de roaming li se acordă automat 
tariful pentru protecţia consumatorilor, 
astfel cum se menţionează la alineatul (2), 
dacă aceştia nu optează, în mod deliberat, 
pentru un alt tarif.
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Or. en

Amendament depus de Romano Maria La Russa

Amendamentul 166
ARTICOLUL 4 ALINEATUL (1A) (nou)

(1a) Clienţilor noi şi existenţi ai serviciului 
de roaming li se acordă automat şi gratuit, 
tariful pentru protecţia consumatorilor, 
dacă aceştia nu optează, în mod deliberat, 
pentru un alt tarif.

Or. en

Justification

Amendament depus de Nikolaos Vakalis

Amendamentul 167
ARTICOLUL 4 ALINEATUL (1C) (nou)

(1c) Atât clienţilor existenţi, cât şi noilor 
clienţi ai serviciului de roaming li se 
acordă automat tariful pentru protecţia 
consumatorilor, menţinând totodată 
celelalte elemente ale abonamentului, dacă 
aceştia nu optează, în mod deliberat, pentru 
un alt tarif. Trecerea la un alt tarif este 
gratuită şi nu impune condiţii sau restricţii 
legate de elementele existente ale 
abonamentului.

Or. en

Justification

The consumer protection tariffs are calculated by taking into account the wholesale caps, as 
set in Article 3, plus 40%, which gives the operators a good margin. The opt-out option is 
more in favour of  the consumers and will give more incentives to the operators to propose 
alternative and more competitive retail tariff schemes. Besides, the operators can always 
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inform their clients on the existing alternative tariff options.

Amendament depus de Lambert van Nistelrooij

Amendamentul 168
ARTICOLUL 4 ALINEATUL (1B) (nou)

Cu un preaviz scris de 30 de zile, utilizatorii 
pot opta pentru sau renunţa la tarifele de 
roaming, care îndeplinesc sau nu cerinţele 
articolului 4, fără a fi taxaţi, ori de câte ori 
doresc.

Or. en

Justification

Amendament depus de David Hammerstein Mintz

Amendamentul 169
ARTICOLUL 4 ALINEATUL (1B) (nou)

(1b). Clienţii serviciului de roaming pot 
trece la un tarif pentru protecţia 
consumatorilor, astfel cum se menţionează 
la alineatul (2), în termen de trei luni, 
menţinând totodată celelalte elemente ale 
abonamentului. Trecerea la un astfel de 
tarif este gratuită şi nu impune condiţii sau 
restricţii legate de elementele existente ale 
abonamentului.

Or. en

Justification
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Amendament depus de Šarūnas Birutis

Amendamentul 170
ARTICOLUL 4 ALINEATUL (1C) (nou)

1c. Clienţii serviciului de roaming pot trece 
la un tarif pentru protecţia consumatorilor, 
astfel cum se menţionează la alineatul (2), 
în termen de două luni, menţinând totodată 
celelalte elemente ale abonamentului. 
Trecerea la un astfel de tarif este gratuită şi 
nu impune condiţii sau restricţii legate de 
elementele existente ale abonamentului.

Or. en

Justification

Providers of international roaming services for calls made while roaming abroad as covered 
by this Regulation should have a period within which to adjust their retail prices

Amendament depus de Erika Mann

Amendamentul 171
ARTICOLUL 4 ALINEATUL (1A) (nou)

1a. Clienţii serviciului de roaming pot trece 
la un tarif pentru protecţia consumatorilor, 
astfel cum se menţionează la alineatul (2), 
în termen de trei luni, menţinând totodată 
celelalte elemente ale abonamentului. 
Trecerea la un astfel de tarif este gratuită şi 
nu impune condiţii sau restricţii legate de 
elementele existente ale abonamentului.

Or. en

Justification

Amendament depus de Angelika Niebler, Jan Christian Ehler

Amendamentul 172
ARTICOLUL 4 ALINEATUL (1C) (nou)
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(1c) Clienţilor existenţi ai serviciului de 
roaming li se oferă în orice moment 
posibilitatea ca, în termen de trei luni, să 
treacă la un eurotarif, astfel cum se 
menţionează la alineatul (2), menţinând 
totodată celelalte elemente ale contractului. 
Trecerea la un astfel de tarif este gratuită şi 
nu impune condiţii sau restricţii legate de 
elementele existente ale contractului.

Or. de

Justification

This provision seeks to ensure that existing customers are given the option of switching to the 
eurotariff free of charge if they so desire.

Amendament depus de Giles Chichester

Amendamentul 173
ARTICOLUL 4 ALINEATUL (1A) (nou)

(1a). Clienţii pot trece la un tarif european 
sau renunţa la acesta, iar orice astfel de 
schimbare este gratuită şi fără penalizări şi 
nu poate impune condiţii sau restricţii cu 
privire la elementele incluse în abonament. 
Tariful european nu implică un abonament 
suplimentar sau alte elemente de taxare 
fixe şi poate fi asociat cu orice pachet 
tarifar naţional.

Or. en

Justification

Considered economically justified and more attractive in policy terms to differentiate between 
mark-up over wholesale charge cap for calls made and received while retaining roughly same 
average mark-up.  Accordingly, proposed cap for making calls somewhat higher whilst that 
for receiving somewhat lower.  

Amendament depus de Paul Rübig

Amendamentul 174
ARTICOLUL 4 ALINEATUL (1A) (nou)
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1a. Plafoanele tarifare stabilite în prezentul 
articol se aplică unui tarif european pe 
care fiecare furnizor din ţara de origine 
este obligat să-l ofere. Clienţii pot trece la 
tariful european sau renunţa la acesta, iar 
orice schimbare este gratuită şi fără 
penalizări şi nu poate impune condiţii sau 
restricţii cu privire la elementele incluse în 
abonament. Tariful european poate fi 
asociat cu orice pachet tarifar.

Or. en

Justification

To introduce a price regulated standardised opt-in tariff instead of regulating the whole retail 
market delivers protection to the consumer while leaving industry room to innovate new tariff 
bundles customized to the individual needs of the user. In connection with transparency 
requirements obliging industry to support the consumer with price information, customers 
shall be enabled to make an educated, informed choice between the different offers in the 
market. 

Amendament depus de Dominique Vlasto

Amendamentul 175
ARTICOLUL 4 ALINEATUL (1A) (nou)

(b) toţi furnizorii din ţara de origine oferă 
tuturor clienţilor serviciului  de roaming, 
fără nicio taxă suplimentară, un tarif 
conform căruia clientul plăteşte o sumă de 
maximum:
(i) 0,65 EUR pe minut, fără TVA, pentru 
toate apelurile în roaming reglementate 
efectuate; 
(i) 0,35 EUR pe minut, fără TVA, pentru 
toate apelurile în roaming reglementate 
primite.

Or. fr

Justification

Applying an average price gives operators the flexibility needed to market different offers to 
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meet the needs of different customers. 

Furthermore, a retail offer which limits the price per minute of outgoing and incoming calls 
provides additional protection.

Amendament depus de Markus Ferber

Amendamentul 176
ARTICOLUL 4A (nou)

Articolul 4a
Fără a aduce atingere articolului 5, toţi 
furnizorii din ţara de origine oferă tuturor 
clienţilor, fără nicio taxă suplimentară, un 
tarif conform căruia nu pot percepe mai 
mult de 0,65 EUR, fără TVA, pentru 
apelurile în roaming efectuate şi 0,35 EUR, 
fără TVA, pentru apelurile în roaming 
primite. 

Or. en

Justification

Insert a new Article 4a to supplement average price caps with a consumer protection tariff to 
ensure that no individual costumer faces unacceptably high tariffs for roaming.

Amendament depus de Giles Chichester

Amendamentul 177
ARTICOLUL 4 ALINEATUL (1B) (nou)

(1b). Toţi furnizorii din ţara de origine 
oferă un tarif european, pentru care nu pot 
percepe mai mult de 60 eurocenţi pe minut 
pentru efectuarea unui apel şi 25 de 
eurocenţi pe minut pentru primirea unui 
apel. 

Or. en

Justification

Considered economically justified and more attractive in policy terms to differentiate between 
mark-up over wholesale charge cap for calls made and received while retaining roughly same 
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average mark-up.  Accordingly, proposed cap for making calls somewhat higher whilst that 
for receiving somewhat lower.  

Amendament depus de Ivo Belet

Amendamentul 178
ARTICOLUL 4

Sub rezerva articolului 5, tariful total cu 
amănuntul, fără TVA, pe care un furnizor 
din ţara de origine îl poate percepe clientului 
serviciului de roaming pentru furnizarea
unui apel în roaming reglementat nu poate 
depăşi 130% din tariful angro maxim pentru 
apelul respectiv, stabilit în conformitate cu 
anexa I. Plafoanele prevăzute în prezentul 
articol includ toate elementele de cost fixe 
asociate cu furnizarea de apeluri în roaming 
reglementate, precum taxele de stabilire a 
apelului sau taxele de abonare.

Sub rezerva articolului 4a, tariful total cu 
amănuntul, fără TVA, pe care un furnizor 
din ţara de origine îl poate percepe clientului 
serviciului de roaming pentru efectuarea
unui apel în roaming reglementat nu poate 
depăşi cu mai mult de 25 de eurocenţi
tariful angro maxim pentru apelul respectiv, 
stabilit în conformitate cu anexa I. Pentru 
primirea de apeluri în roaming 
reglementate, un furnizor din ţara de 
origine nu poate percepe clientului 
serviciului de roaming taxe care depăşesc 
cu mai mult de 7 eurocenţi tariful angro 
maxim pentru apelul respectiv, stabilit în 
conformitate cu anexa I. Plafoanele 
prevăzute în prezentul articol includ toate 
elementele de cost fixe asociate cu 
furnizarea de apeluri în roaming 
reglementate, precum taxele de stabilire a 
apelului sau taxele de abonare.

Or. nl

Justification

A sufficient margin needs to be left between wholesale and retail maximum prices in order to 
leave room for competition and profit margins.  

Amendament depus de Angelika Niebler, Jan Christian Ehler

Amendamentul 179
ARTICOLUL 4

Sub rezerva articolului 5, tariful total cu 
amănuntul, fără TVA, pe care un furnizor 
din ţara de origine îl poate percepe clientului 
serviciului de roaming pentru furnizarea 

Tarifele cu amănuntul (fără TVA) din 
cadrul tarifului european pe care un 
furnizor din ţara de origine îl poate percepe 
clientului serviciului de roaming pentru 
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unui apel în roaming reglementat nu poate 
depăşi 130% din tariful angro maxim 
pentru apelul respectiv, stabilit în 
conformitate cu anexa I. Plafoanele 
prevăzute în prezentul articol includ toate 
elementele de cost fixe asociate cu 
furnizarea de apeluri în roaming 
reglementate, precum taxele de stabilire a 
apelului sau taxele de abonare.

furnizarea apelurilor în roaming poate varia 
în funcţie de apel, dar nu poate depăşi 0,55
EUR pe minut pentru apelurile efectuate şi 
0,35 EUR pe minut pentru apelurile 
primite. Aceste tarife sunt automat reduse 
cu 10% la 12 şi, respectiv, 24 de luni de la 
intrarea în vigoare a obligaţiilor prevăzute 
la prezentul articol. Plafoanele prevăzute la 
alineatul (2) includ toate elementele de cost 
fixe asociate cu furnizarea de apeluri în 
roaming reglementate, precum taxele de 
stabilire a apelului sau taxele de abonare. 

Or. de

Justification

The regulation must from the outset specify clearly the maximum amounts consumers may 
expect to be charged under the eurotariff.

Amendament depus de Hannes Swoboda

Amendamentul 180
ARTICOLUL 4

Sub rezerva articolului 5, tariful total cu 
amănuntul, fără TVA, pe care un furnizor 
din ţara de origine îl poate percepe clientului 
serviciului de roaming pentru furnizarea 
unui apel în roaming reglementat nu poate 
depăşi 130% din tariful angro maxim 
pentru apelul respectiv, stabilit în 
conformitate cu anexa I. Plafoanele 
prevăzute în prezentul articol includ toate 
elementele de cost fixe asociate cu 
furnizarea de apeluri în roaming 
reglementate, precum taxele de stabilire a 
apelului sau taxele de abonare.

Sub rezerva articolului 5, tariful total cu 
amănuntul, fără TVA, pe care un furnizor 
din ţara de origine îl poate percepe clientului 
serviciului de roaming pentru furnizarea 
unui apel în roaming reglementat nu poate 
depăşi 0,50 EUR pentru apelurile efectuate 
şi 0,15 EUR pentru apelurile primite.

Or. de

Justification

The EUR 0.20 differential between the wholesale charge (see Am 1) and the retail charge 
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should give smaller providers in particular a pricing margin and guarantee their 
sustainability on the market.

Amendament depus de Romano Maria La Russa

Amendamentul 181
ARTICOLUL 4 ALINEATUL (1A) (nou)

Tariful cu amănuntul maxim (fără TVA) 
din cadrul tarifului pentru protecţia 
consumatorilor pe care un furnizor din ţara 
de origine îl poate percepe clienţilor 
serviciului de roaming pentru furnizarea de 
apeluri în roaming este de 0,50 EUR pe 
minut pentru apelurile efectuate şi de 0,25 
EUR pe minut pentru apelurile primite. 
Aceste tarife sunt automat reduse cu 5% la 
12 şi, respectiv, 24 de luni de la intrarea în 
vigoare a obligaţiilor prevăzute la prezentul 
articol.
Tariful pentru protecţia consumatorilor se 
acordă automat şi gratuit, clienţilor noi şi 
existenţi ai serviciului de roaming, dacă 
aceştia nu optează, în mod deliberat, pentru 
un alt tarif.
Plafoanele prevăzute la alineatul (2) includ 
toate elementele de cost fixe asociate cu 
furnizarea de apeluri în roaming 
reglementate, precum taxele de stabilire a 
apelului.

Or. en

Amendment  by Reino Paasilinna on behalf of PSE Group

Amendamentul 182
ARTICOLUL 4 ALINEATUL (1A) (nou)

(1a). Unui client al serviciului de roaming 
nu i se percepe, în niciun caz, mai mult de 
40 de eurocenţi pe minut pentru un apel 
efectuat sau mai mult de 25 de eurocenţi pe 
minut pentru un apel primit, fără TVA.
Plafoanele prevăzute în prezentul articol 
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includ toate elementele asociate cu 
furnizarea de apeluri vocale în roaming, 
inclusiv, dar fără a se limita la taxele de 
stabilire a apelului şi taxele de abonare.

Or. en

Justification

Operator-level average price caps at the retail level, to allow flexibility, combined with 
maximum price caps at individual call level, to allow consumer protection. Represents a 
merger of Articles 4 and 6 of the Commission proposal.

Amendament depus de Nikolaos Vakalis

Amendamentul 183
ARTICOLUL 4 ALINEATUL (1B) (nou)

(1b). Tariful cu amănuntul maxim (fără 
TVA) pe care un furnizor din ţara de 
origine îl poate percepe clienţilor 
serviciului de roaming pentru furnizarea de 
apeluri în roaming este de 0,48 EUR pe 
minut pentru apelurile intracomunitare 
efectuate, de 0,32 EUR pe minut pentru 
apeluri locale efectuate şi 0,16 EUR pe 
minut pentru apelurile primite.

Or. en

Justification

The consumer protection tariffs are calculated by taking into account the wholesale caps, as 
set in Article 3, plus 40%, which gives the operators a good margin. The opt-out option is 
more in favour of  the consumers and will give more incentives to the operators to propose 
alternative and more competitive retail tariff schemes. Besides, the operators can always 
inform their clients on the existing alternative tariff options.

Amendament depus de Erika Mann

Amendamentul 184
ARTICOLUL 4

Sub rezerva articolului 5, tariful total cu 
amănuntul, fără TVA, pe care un furnizor 

Tarifele cu amănuntul (fără TVA) din 
cadrul unui tarif pentru protecţia 
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din ţara de origine îl poate percepe 
clientului serviciului de roaming pentru 
furnizarea unui apel în roaming 
reglementat nu poate depăşi 130% din 
tariful angro maxim pentru apelul 
respectiv, stabilit în conformitate cu anexa 
I. Plafoanele prevăzute în prezentul articol
includ toate elementele de cost fixe asociate 
cu furnizarea de apeluri în roaming 
reglementate, precum taxele de stabilire a 
apelului sau taxele de abonare.

consumatorului pe care un furnizor din 
ţara de origine îl poate percepe clientului 
serviciului de roaming pentru furnizarea de 
apeluri în roaming pot varia în funcţie de 
apel, dar nu pot depăşi 0,50 EUR pe minut 
pentru apelurile efectuate şi 0,25 EUR pe 
minut pentru apelurile primite. Aceste 
tarife sunt automat reduse cu 10% la 12 şi, 
respectiv, 24 de luni de la intrarea în 
vigoare a obligaţiilor prevăzute la prezentul 
articol. Plafoanele prevăzute în prezentul 
alineat includ toate elementele de cost fixe 
asociate cu furnizarea de apeluri în roaming 
reglementate, precum taxele de stabilire a 
apelului.

Or. en

Amendament depus de David Hammerstein Mintz

Amendamentul 185
ARTICOLUL 4 ALINEATUL (1B) (nou)

(1b). Tarifele cu amănuntul (fără TVA) din 
cadrul tarifului pentru protecţia 
consumatorilor pe care un furnizor din ţara 
de origine le poate percepe clientului 
serviciului de roaming pentru furnizarea 
apelurilor în roaming nu pot depăşi 0,33 
EUR pe minut pentru apelurile efectuate şi 
0,16 EUR pe minut pentru apelurile 
primite.

Or. en

Amendament depus de Šarūnas Birutis

Amendamentul 186
ARTICOLUL 4 ALINEATUL (1A) (nou)
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(1a). Tarifele cu amănuntul (fără TVA) din 
cadrul tarifului pentru protecţia 
consumatorilor pe care un furnizor din ţara 
de origine le poate percepe clientului 
serviciului de roaming pentru furnizarea 
apelurilor în roaming nu pot depăşi 0,40 
EUR pe minut pentru apelurile efectuate şi 
0,20 EUR pe minut pentru apelurile 
primite. Aceste tarife sunt automat reduse 
cu 10% la 12 şi, respectiv, 24 de luni de la 
intrarea în vigoare a obligaţiilor prevăzute 
la prezentul articol. Plafoanele prevăzute în 
alineatul (2) includ toate elementele de cost 
fixe asociate cu furnizarea de apeluri în 
roaming reglementate.

Or. en

Justification

Consumer Protection Tariff should be closely related to the cost of providing the service, 
whilst leaving the home operators sufficient margin to differentiate the products they offer to 
customers.

Amendament depus de Paul Rübig

Amendamentul 187
ARTICOLUL 4

Sub rezerva articolului 5, tariful total cu 
amănuntul, fără TVA, pe care un furnizor 
din ţara de origine îl poate percepe clientului 
serviciului de roaming pentru furnizarea
unui apel în roaming reglementat nu poate 
depăşi 130% din tariful angro maxim pentru 
apelul respectiv, stabilit în conformitate cu 
anexa I. Plafoanele prevăzute în prezentul 
articol includ toate elementele de cost fixe 
asociate cu furnizarea de apeluri în roaming 
reglementate, precum taxele de stabilire a 
apelului sau taxele de abonare.

Sub rezerva articolului 5, tariful total cu 
amănuntul, fără TVA, pe care un furnizor 
din ţara de origine îl poate percepe clientului 
serviciului de roaming pentru efectuarea
unui apel în roaming reglementat nu poate 
depăşi 200% (0,42 EUR) din tariful angro 
maxim pentru apelul respectiv, stabilit în 
conformitate cu anexa I. Pentru primirea de 
apeluri în roaming reglementate, un 
furnizor din ţara de origine nu poate 
percepe clientului serviciului de roaming 
taxe care depăşesc o treime din tariful cu 
amănuntul maxim pentru apelul respectiv.
Plafoanele prevăzute în prezentul articol 
includ toate elementele de cost fixe asociate 
cu furnizarea de apeluri în roaming 
reglementate, precum taxele de stabilire a 
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apelului sau taxele de abonare.

Or. en

Justification

To introduce a price regulated standardised opt-in tariff instead of regulating the whole retail 
market delivers protection to the consumer while leaving industry room to innovate new tariff 
bundles customized to the individual needs of the user. In connection with transparency 
requirements obliging industry to support the consumer with price information, customers 
shall be enabled to make an educated, informed choice between the different offers in the 
market.

Amendament depus de Francisca Pleguezuelos Aguilar

Amendamentul 188
ARTICOLUL 4

Sub rezerva articolului 5, tariful total cu 
amănuntul, fără TVA, pe care un furnizor 
din ţara de origine îl poate percepe 
clientului serviciului de roaming pentru 
furnizarea unui apel în roaming 
reglementat nu poate depăşi 130% din 
tariful en gros maxim pentru apelul 
respectiv, stabilit în conformitate cu anexa 
I. Plafoanele prevăzute în prezentul articol 
includ toate elementele de cost fixe asociate 
cu furnizarea de apeluri în roaming 
reglementate, precum taxele de stabilire a 
apelului sau taxele de abonare. 

Toţi consumatorii europeni au dreptul să 
opteze pentru un tarif de garanţie pentru 
efectuarea şi primirea de apeluri în 
roaming reglementate, care va fi stabilit pe 
baza veniturilor obţinute din tariful angro 
înmulţit cu un factor între 1,30 şi 1,75, în 
conformitate cu decizia autorităţilor 
naţionale de reglementare, în termenul 
prevăzut la articolul 5. Plafoanele prevăzute 
în prezentul articol includ toate elementele 
de cost fixe asociate cu furnizarea de apeluri 
în roaming reglementate, precum taxele de 
stabilire a apelului sau taxele de abonare.

Or. es

Justification

Introducing a regulated guarantee tariff is a way of protecting consumers, while at the same 
time leaving a margin for manoeuvre for the national regulatory authorities to adjust the 
charges applicable to national costs, thereby avoiding possible squeezing of prices. In 
addition, in the interests of simplicity, the criterion laid down makes it possible to include the 
receiving of roaming calls.
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Amendament depus de Umberto Guidoni

Amendamentul 189
ARTICOLUL 4

Sub rezerva articolului 5, tariful total cu 
amănuntul, fără TVA, pe care un furnizor 
din ţara de origine îl poate percepe clientului 
serviciului de roaming pentru furnizarea 
unui apel în roaming reglementat nu poate 
depăşi 130% din tariful angro maxim pentru 
apelul respectiv, stabilit în conformitate cu 
anexa I. Plafoanele prevăzute în prezentul 
articol includ toate elementele de cost fixe 
asociate cu furnizarea de apeluri în roaming 
reglementate, precum taxele de stabilire a 
apelului sau taxele de abonare. 

Sub rezerva articolului 5, eurotariful total 
cu amănuntul, fără TVA, pe care un furnizor 
din ţara de origine îl poate percepe clientului 
serviciului de roaming pentru furnizarea 
unui apel în roaming reglementat nu poate 
depăşi 120% din tariful angro maxim pentru 
apelul respectiv, stabilit în conformitate cu 
anexa I. Plafoanele prevăzute în prezentul 
articol includ toate elementele de cost fixe 
asociate cu furnizarea de apeluri în roaming 
reglementate, precum taxele de stabilire a 
apelului sau taxele de abonare şi nu aduc 
atingere serviciilor complementare tarifelor 
oferite de abonamentele existente.

Or. it

Justification

The introduction of a given compulsory maximum charge, allowing a 20% profit margin in 
relation to the maximum wholesale charge limit,  protects consumers while leaving the 
industry a competitive profit margin enabling companies to offer even more competitive rates. 
Furthermore, the maximum charge must not undermine any of the extra services over and 
above the rates offered by existing subscriptions.

Amendament depus de Umberto Guidoni

Amendamentul 189b
ARTICOLUL 4 ALINEATUL (1A) (nou)

Prin derogare de la alineatul anterior,
eurotariful total cu amănuntul, fără TVA, 
pe care un furnizor din ţara de origine îl 
poate percepe clientului serviciului de 
roaming pentru furnizarea unui apel în 
roaming reglementat nu poate depăşi 100% 
din tariful angro maxim pentru apelul 
respectiv, stabilit în conformitate cu anexa 
I. Plafoanele prevăzute în prezentul alineat 
includ toate elementele de cost fixe asociate 
cu furnizarea de apeluri în roaming 
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reglementate, precum taxele de stabilire a 
apelului sau taxele de abonare şi se aplică 
primelor cinci minute de utilizare a 
serviciului de către un client care 
călătoreşte în străinătate, de fiecare dată 
când serviciile de roaming internaţional 
sunt operaţionale.

Or. it

Justification

This amendment stems from the need to protect lower income groups (such as students or 
pensioners) and ensure that they are charged a fair price for making and receiving roaming 
calls, thus enabling them to communicate with relatives in their home country without 
incurring charges more appropriate for those, in other words most roaming customers, who 
constantly use international roaming services for work reasons.

Amendament depus de Dominique Vlasto

Amendamentul 190
ARTICOLUL 4

Sub rezerva articolului 5, tariful total cu 
amănuntul, fără TVA, pe care un furnizor 
din ţara de origine îl poate percepe clientului 
serviciului de roaming pentru furnizarea 
unui apel în roaming reglementat nu poate 
depăşi 130% din tariful angro maxim 
pentru apelul respectiv, stabilit în 
conformitate cu anexa I. Plafoanele 
prevăzute în prezentul articol includ toate 
elementele de cost fixe asociate cu 
furnizarea de apeluri în roaming 
reglementate, precum taxele de stabilire a 
apelului sau taxele de abonare.

Sub rezerva articolului 5,

(a) tariful mediu cu amănuntul, fără TVA, 
pe care un furnizor din ţara de origine îl 
poate percepe clientului serviciului de 
roaming pentru furnizarea de apeluri în 
roaming reglementate nu poate depăşi 0,50 
EUR pe minut, anual.

Or. fr

Justification

Applying an average price gives operators the flexibility needed to market different offers to 
meet the needs of different customers. 

Furthermore, a retail offer which limits the price per minute of outgoing and incoming calls 
provides additional protection.
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Amendament depus de Markus Ferber

Amendamentul 191
ARTICOLUL 4

Sub rezerva articolului 5, tariful total cu 
amănuntul, fără TVA, pe care un furnizor 
din ţara de origine îl poate percepe clientului 
serviciului de roaming pentru furnizarea 
unui apel în roaming reglementat nu poate
depăşi 130% din tariful en gros maxim 
pentru apelul respectiv, stabilit în 
conformitate cu anexa I. Plafoanele 
prevăzute în prezentul articol includ toate 
elementele de cost fixe asociate cu 
furnizarea de apeluri în roaming 
reglementate, precum taxele de stabilire a 
apelului sau taxele de abonare.

Sub rezerva articolului 5, tariful mediu cu 
amănuntul, fără TVA, pe care un furnizor 
din ţara de origine îl poate percepe clientului 
serviciului de roaming nu depăşeşte 0,5 
EUR pe minut.

În cazul în care furnizorul din ţara de 
origine nu oferă tariful mediu cu 
amănuntul, se aplică articolul 9, iar 
autoritatea naţională de reglementare 
impune penalizări suficient de mari pentru 
a asigura fără întârziere conformitatea

Or. en

Justification

The modifications in Article 3 shell eliminate separate sub-caps which restrict the prices for 
each part of the roaming service and replace them with single average price caps which will 
enable operators and customers to determine the relative prices of different types of calls for 
different customers.

Amendament depus de Giles Chichester

Amendamentul 192
ARTICOLUL 4

Sub rezerva articolului 5, tariful total cu 
amănuntul, fără TVA, pe care un furnizor 
din ţara de origine îl poate percepe clientului 
serviciului de roaming pentru furnizarea 
unui apel în roaming reglementat nu poate 
depăşi 130% din tariful en gros maxim 

Sub rezerva articolului 5, tariful mediu cu 
amănuntul, fără TVA, pe care un furnizor 
din ţara de origine îl poate percepe clientului 
serviciului de roaming reglementat pentru 
furnizarea unui apel vocal în roaming pe 
parcursul perioadei 1 octombrie - 30 
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pentru apelul respectiv, stabilit în 
conformitate cu anexa I. Plafoanele 
prevăzute în prezentul articol includ toate 
elementele de cost fixe asociate cu 
furnizarea de apeluri în roaming 
reglementate, precum taxele de stabilire a 
apelului sau taxele de abonare.

septembrie nu poate depăşi 40 eurocenţi pe 
minut. Toate apelurile în cauză efectuate şi 
primite pe parcursul acestei perioade sunt 
luate în considerare la calcularea mediei.

Tariful mediu cu amănuntul se calculează 
prin împărţirea venitului total provenit din 
serviciile de roaming cu amănuntul, 
obţinut din apelurile efectuate şi primite pe 
parcursul perioadei considerate, la 
numărul corespunzător de minute în 
roaming tarifate cu amănuntul. Sunt luate 
în considerare toate veniturile asociate cu 
furnizarea de apeluri vocale în roaming, 
precum taxele de stabilire a apelului sau 
taxele de abonare

Or. en

Justification

Provides for regulation of average retail rates to complement Euro Tariff proposed by 
Rapporteur.  Necessary to protect consumers unaware of or not opting for this. Proposal for 
an aggregated average cap covering both calls made and received to maximise flexibility for 
operators to set rates and tariffs.  Dates stated assume Regulation is dated 1 July 2007, hence 
average retail regulation would come into effect 3 months after publication. Target level 
specified is intended to ensure all retail providers can compete. Stating of specified numbers 
simplifies the Regulation.

Amendament depus de Romano Maria La Russa

Amendamentul 193
ARTICOLUL 4 ALINEATUL (1B) (nou)

(1b). Tariful mediu cu amănuntul pentru o 
perioadă mai mare de şase luni pe care un 
furnizor din ţara de origine îl poate percepe 
clientului său nu depăşeşte 0,40 EUR (fără 
TVA). Acest tarif se reduce cu 5% la 12 şi 
24 de luni de la intrarea în vigoare a 
obligaţiilor prevăzute la prezentul articol.
Pentru a calcula tariful mediu cu 
amănuntul pentru apelurile în roaming, 
autorităţile naţionale de reglementare 
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stabilesc venitul total al fiecărui operator 
provenit din serviciile de roaming şi îl 
împart la volumul corespunzător de trafic 
pe parcursul unei perioade de şase luni. Se 
ţine seama atât de apelurile primite, cât şi 
de apelurile efectuate. 
Tariful mediu cu amănuntul menţionat în 
primul paragraf include toate costurile 
asociate cu furnizarea de apeluri în 
roaming, precum taxele de stabilire a 
apelului.

Or. en

Amendament depus de Reino Paasilinna, în numele Grupului PSE

Amendamentul 194
ARTICOLUL 4

Sub rezerva articolului 5, tariful total cu 
amănuntul, fără TVA, pe care un furnizor 
din ţara de origine îl poate percepe clientului 
serviciului de roaming pentru furnizarea 
unui apel în roaming reglementat nu poate 
depăşi 130% din tariful angro maxim pentru 
apelul respectiv, stabilit în conformitate cu 
anexa I. Plafoanele prevăzute în prezentul 
articol includ toate elementele de cost fixe 
asociate cu furnizarea de apeluri în roaming 
reglementate, precum taxele de stabilire a 
apelului sau taxele de abonare.

Sub rezerva articolului 4a alineatul (1) şi a 
articolului 10 alineatul (5), preţurile medii 
totale implicite cu amănuntul pe minut, fără 
TVA, pe care un furnizor din ţara de origine 
îl poate percepe clientului serviciului de 
roaming pentru furnizarea unui apel în 
roaming reglementat nu poate depăşi 130% 
din tariful angro maxim pentru apelul 
respectiv, stabilit în conformitate cu anexa I. 
Plafoanele prevăzute în prezentul articol 
includ toate elementele de cost fixe asociate 
cu furnizarea de apeluri în roaming 
reglementate, precum taxele de stabilire a 
apelului sau taxele de abonare.

Or. en

Justification

Operator-level average price caps at the retail level, to allow flexibility, combined with 
maximum price caps at individual call level, to allow consumer protection. Represents a 
merger of Articles 4 and 6 of the Commission proposal.
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Amendament depus de{}- Ivo Belet

Amendamentul 195
ARTICOLUL 4A (nou)

Articolul 4a 
Scheme tarifare alternative

Furnizorii din ţara de origine pot percepe 
clienţilor serviciului de roaming tarife de 
roaming care depăşesc plafoanele stabilite 
la articolul 4, cu condiţia ca fiecare client 
care primeşte o ofertă de acest tip să poată 
trece oricând, dând un preaviz rezonabil, la 
tarife de roaming care sunt conforme cu 
dispoziţiile articolului 4, fără a i se impune 
nicio sancţiune financiară. 

Or. nl

Justification

A sufficient margin needs to be left between wholesale and retail maximum prices in order to 
leave room for competition and profit margins. 

Amendament depus de-{}- Lambert van Nistelrooij

Amendamentul 196
ARTICOLUL 4 ALINEATUL (1A) (nou)

(1a). Furnizorii din ţara de origine pot oferi 
clienţilor care au contracte postplătite 
tarife de roaming care depăşesc plafoanele 
stabilite la articolul 4, cu condiţia ca 
fiecare client care acceptă o asemenea 
ofertă să aibă dreptul de a trece la tarife de 
roaming care îndeplinesc cerinţele 
articolului 4 oricând, fără a da un preaviz 
mai mare de 30 de zile şi fără a suporta 
nicio sancţiune financiară. Toate tarifele 
de roaming sunt incluse în procesul de 
monitorizare a preţurilor de către 
autorităţile naţionale de reglementare, în 
conformitate cu articolul 8 alineatul (1). 

Or. en
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Justification

Amendament depus de Reino Paasilinna, în numele Grupului PSE

Amendamentul 197
ARTICOLUL 4A (nou)

Articolul 4a
Scheme tarifare alternative

(1). Furnizorii din ţara de origine pot oferi 
clienţilor care au contracte postplătite 
tarife de roaming care depăşesc plafoanele 
stabilite la articolul 4, cu condiţia ca 
fiecare client care acceptă o asemenea 
ofertă să aibă dreptul de a trece la tarife de 
roaming care îndeplinesc cerinţele 
articolului 4 oricând, fără a da un preaviz 
mai mare de 30 de zile şi fără a suporta 
nicio sancţiune financiară. Toate tarifele 
de roaming sunt incluse în procesul de 
monitorizare a preţurilor de către 
autorităţile naţionale de reglementare, în 
conformitate cu articolul 8 alineatul (1), în 
scopul de a stabili conformitatea cu tarifele 
medii stabilite la articolul 4.   
Cu un preaviz scris de 30 de zile, utilizatorii 
pot opta pentru sau renunţa la tarifele de 
roaming în conformitate cu dispoziţiile 
articolului 4, fără a fi taxaţi, de 
nenumărate ori.

(2). Cu excepţia utilizatorilor existenţi care, 
în urma intrării în vigoare a prezentului 
regulament, au primit şi acceptat tarifele de 
roaming prevăzute la alineatul (1), 
furnizorii din ţara de origine modifică 
schemele tarifare ale utilizatorilor existenţi 
cel târziu la expirarea termenului prevăzut 
la articolul 10 alineatul (5), astfel încât 
tarifele lor pentru apelurile vocale în 
roaming să nu depăşească plafoanele 
stabilite la articolul 4.
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Or. en

Justification

A possibility for operators to offer roaming prices exceeding the regulated levels. It does not 
need to be said that any such higher roaming prices would have to be balanced by some other 
benefit for the consumer in order to be accepted

Amendament depus de Erika Mann

Amendamentul 198
ARTICOLUL 4 ALINEATUL (1C) (nou)

(1c). Alături de tariful pentru consumatorii 
comunitari prevăzut la alineatul (2), toţi 
furnizorii din ţara de origine pot oferi un 
pachet integral bazat pe un tarif lunar fix, 
la care nu se aplică niciun plafon. Acest 
tarif fix acoperă serviciile de comunicaţii 
de date şi voce în roaming internaţional 
(inclusiv SMS şi MMS) în interiorul 
Comunităţii.

Or. xm

Justification

Each new customer – and only new customers – should automatically be charged the 
consumer protection tariff. In addition, they may opt for a more favourable tariff at any time. 
This will provide operators with an incentive to create innovative tariff models. 

Amendament depus de Gunnar Hökmark

Amendamentul 199
ARTICOLUL 5

Termenul de aplicare a plafoanelor tarifare 
pentru preţurile cu amănuntul ale 
apelurilor în roaming reglementate
Obligaţiile menţionate la articolul 4 produc 
efecte în termen de şase luni de la data 
intrării în vigoare a prezentului 
regulament. 

eliminat

Or. en



PE 384.658v02-00 94/107 AM\660783RO.doc

RO

Justification

Operators will under the competitive pressure be forced to reduce retail prices, this should 
not be subject to any regulation. Competition at national level will ensure appropriate pass-
through to the consumer of cost savings.

Amendament depus de Reino Paasilinna, în numele Grupului PSE

Amendamentul 200
ARTICOLUL 5

Termenul de aplicare a plafoanelor tarifare 
pentru preţurile cu amănuntul ale 
apelurilor în roaming reglementate
Obligaţiile menţionate la articolul 4 produc 
efecte în termen de şase luni de la data 
intrării în vigoare a prezentului 
regulament. 

eliminat

Or. en

Justification

Deletion to bring regulation of calls made into force at the same time as regulation at 
wholesale level and for calls received.

Amendament depus de Herbert Reul, Werner Langen, Daniel Caspary

Amendamentul 201
ARTICOLUL 5

Termenul de aplicare a plafoanelor tarifare 
pentru preţurile cu amănuntul ale 
apelurilor în roaming reglementate
Obligaţiile menţionate la articolul 4 produc 
efecte în termen de şase luni de la data 
intrării în vigoare a prezentului 
regulament. 

eliminat

Or. de

Justification

In order to prevent market distortion and ensure that mobile phone operators remain 
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competitive, foreign roaming charges should be regulated at wholesale customer rather than 
retail customer level. 

Amendament depus de Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Amendamentul 202
ARTICOLUL 5

Termenul de aplicare a plafoanelor tarifare 
pentru preţurile cu amănuntul ale 
apelurilor în roaming reglementate
Obligaţiile menţionate la articolul 4 produc 
efecte în termen de şase luni de la data 
intrării în vigoare a prezentului 
regulament. 

eliminat

Or. en

Amendament depus de Werner Langen

Amendamentul 203
ARTICOLUL 5A (nou)

Articolul 5a
La cel mult doi ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului regulament, preţurile cu 
amănuntul ale apelurilor în roaming din 
cadrul UE nu pot depăşi tarifele pentru 
apelurile naţionale.

Or. de

Justification

A reduction in retail charges must be achieved by passing on reductions first made in 
wholesale charges. In order to ensure free competition and the application of European 
internal market arrangements, it should be possible to adjust charges to retail market levels 
within one year.

Amendament depus de Nikolaos Vakalis

Amendamentul 204
ARTICOLUL 5
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Obligaţiile menţionate la articolul 4 produc 
efecte în termen de şase luni de la data 
intrării în vigoare a prezentului regulament.

Obligaţiile menţionate la articolele 3 şi 4 
produc efecte de la data intrării în vigoare a 
prezentului regulament.

Or. en

Justification

Immediate application of the charges limits in both wholesale and retail level is absolutely 
necessary in order for the prices to go down. This is the primary goal of the Regulation in the 
first place. Besides, although the operators announced last year significant wholesale charges 
reductions, the retail charges remained still high. Therefore, no sunrise clause is advisable.

Amendament depus de Angelika Niebler und Christian Ehler

Amendamentul 205
ARTICOLUL 5 ALINEATUL (1A) (nou)

1a. Obligaţiile menţionate la articolele 3 şi 
7 produc efecte la două luni de la data 
intrării în vigoare a prezentului 
regulament.

Or. de

Justification

Companies should be given the necessary time to adjust to the new requirements.

Amendament depus de Erika Mann

Amendamentul 206
ARTICOLUL 5 ALINEATUL (1A) (nou)

-1a. Obligaţiile menţionate la articolele 3 şi 
7 produc efecte la două luni de la data 
intrării în vigoare a prezentului 
regulament.

Or. en
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Amendament depus de Ján Hudacký

Amendamentul 207
ARTICOLUL 5

Obligaţiile menţionate la articolul 4 produc 
efecte în termen de şase luni de la data 
intrării în vigoare a prezentului regulament. 

Obligaţiile menţionate la articolul 4 produc 
efecte la două luni de la data intrării în 
vigoare a prezentului regulament.

Obligaţiile privind tarifele cu amănuntul 
produc efecte la o lună de la data intrării în 
vigoare a obligaţiilor privind tarifele angro.

Or. en

Justification

Operators need sufficient time to negotiate bilateral international roaming agreements and 
take other steps necessary for application of regulated prices. The proposed 2 months period 
should offer sufficient room for negotiations whereas additional one month period should 
enable industry to prepare regulated retail price packages also for final customers.

Amendament depus de Pilar del Castillo Vera

Amendamentul 208
ARTICOLUL 5 ALINEATUL (1A) (nou)

(-1a). Obligaţiile menţionate la articolul 3 
produc efecte la trei luni de la data intrării 
în vigoare a prezentului regulament.

Or. en

Justification

Wholesale caps need to be implemented before retail caps take effect in order to prevent price 
squeezing, especially vis-à-vis smaller operators, who must reduce their wholesale costs to 
support lower retail prices.

Amendament depus de Francisca Pleguezuelos Aguilar

Amendamentul 209
ARTICOLUL 5

Obligaţiile menţionate la articolul 4 produc 
efecte în termen de şase luni de la data 

Tariful iniţial de garanţie cu amănuntul 
prevăzut la articolul 4 se stabileşte în 
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intrării în vigoare a prezentului regulament. termen de cel mult 3 luni de la data intrării 
în vigoare a prezentului regulament, iar 
obligaţiile care decurg din acesta produc 
efecte la cel mult 6 luni de la acea dată.

Or. es

Justification

The relevant obligations must take effect as soon as possible, although sufficient time must be 
given to the national regulatory authorities to set the charges at national level and to the 
operators concerned to enable them to adjust their prices and service provisions to comply 
with these obligations.

Amendament depus de Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Amendamentul 210
ARTICOLUL 5

Obligaţiile menţionate la articolul 4 produc 
efecte în termen de şase luni de la data 
intrării în vigoare a prezentului regulament.

Obligaţiile menţionate la articolul 4 produc 
efecte la şase luni de la data intrării în 
vigoare a prezentului regulament anunţată 
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 
când o evaluare bazată pe criteriile stabilite 
arată că furnizorii din ţara de origine nu 
au introdus reduceri de tarife rezonabile pe 
piaţa serviciilor cu amănuntul în termenul 
susmenţionat.

Or. pl

Amendament depus de Romano Maria La Russa

Amendamentul 211
ARTICOLUL 5

Obligaţiile menţionate la articolul 4 produc 
efecte în termen de şase luni de la data 
intrării în vigoare a prezentului regulament. 

Obligaţiile menţionate la articolele 3 şi 4 
produc efecte la trei luni de la data intrării în 
vigoare a prezentului regulament.

Obligaţiile menţionate la articolul 4a 
produc efecte la trei luni de la data intrării 
în vigoare a prezentului regulament.
Conformitatea cu articolul 4a este iniţial 
revizuită la nouă luni de la intrarea în 
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vigoare a prezentului regulament şi, 
ulterior, la fiecare şase luni.

Or. en

Amendament depus de Dominique Vlasto

Amendamentul 212
ARTICOLUL 5

Obligaţiile menţionate la articolul 4 produc 
efecte în termen de şase luni de la data 
intrării în vigoare a prezentului regulament. 

1. Obligaţiile menţionate la articolul 3
produc efecte la trei luni de la data intrării în 
vigoare a prezentului regulament. 

Or. fr

Justification

A three-month period before the Regulation enters into force is necessary for wholesale 
prices as operators need this period to implement the new tariffs in the context of their 
existing roaming agreements.

For retail prices a period of six months is necessary to allow operators to determine and 
implement new tariffs and new offerings, carry out the necessary technical developments, 
produce the customer communications and set up the commercial and customer support 
teams.

Amendament depus de Giles Chichester

Amendamentul 213
ARTICOLUL 5

Obligaţiile menţionate la articolul 4 produc 
efecte în termen de şase luni de la data 
intrării în vigoare a prezentului regulament. 

Obligaţiile menţionate la articolul 4 produc 
efecte la trei luni de la data intrării în 
vigoare a prezentului regulament, sub 
rezerva articolului 10 alineatul (5).

Or. en

Justification

Wholesale regulation is intended to enter into effect 2 months after the publication of this 
Regulation (to allow time for operational procedures to be put into effect, e.g. billing). A 
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further one month period before application of retail controls is appropriate to allow for 
retail operational procedures to take effect and guard against cash-flow problems if the 
benefits of reduced wholesale charges have not yet been realised.  

Amendament depus de Angelika Niebler und Christian Ehler

Amendamentul 214
ARTICOLUL 5

Obligaţiile menţionate la articolul 4 produc 
efecte în termen de şase luni de la data 
intrării în vigoare a prezentului regulament.

Obligaţiile menţionate la articolul 4 produc 
efecte la trei luni de la data intrării în 
vigoare a prezentului regulament.

Or. de

Justification

The eurotariff should be introduced three months after entry into force of the regulation. 

Amendament depus de Erika Mann

Amendamentul 215
ARTICOLUL 5

Obligaţiile menţionate la articolul 4 produc 
efecte în termen de şase luni de la data 
intrării în vigoare a prezentului regulament. 

Obligaţiile menţionate la articolul 4 produc 
efecte la trei luni de la data intrării în 
vigoare a prezentului regulament.

Or. en

Amendament depus de Dominique Vlasto

Amendamentul 216
ARTICOLUL 5 ALINEATUL (1A) (nou)

(1a). Obligaţiile menţionate la articolul 4 
produc efecte la şase luni de la data intrării 
în vigoare a prezentului regulament. 
Conformitatea cu articolul 4 punctul 2 este 
iniţial revizuită la 12 luni de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament şi, 
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ulterior, la fiecare 6 luni.

Or. fr

Justification

A three-month period before the Regulation enters into force is necessary for wholesale 
prices as operators need this period to implement the new tariffs in the context of their 
existing roaming agreements.

For retail prices a period of six months is necessary to allow operators to determine and 
implement new tariffs and new offerings, carry out the necessary technical developments, 
produce the customer communications and set up the commercial and customer support 
teams.

Amendament depus de Reino Paasilinna, în numele Grupului PSE

Amendamentul 217
ARTICOLUL 6

Tarife cu amănuntul pentru primirea 
apelurilor în roaming în interiorul 
Comunităţii
Tariful total cu amănuntul, fără TVA, pe 
care un furnizor din ţara de origine îl poate 
percepe clientului serviciului de roaming 
pentru primirea de către clientul respectiv a 
unor apeluri telefonice vocale în roaming 
într-o reţea vizitată nu poate depăşi, pe 
minut, 130% din tariful mediu de terminare 
a apelului publicat în conformitate cu 
articolul 10 alineatul (3). Plafoanele 
prevăzute în prezentul articol includ toate 
elementele de cost fixe asociate cu 
furnizarea de apeluri în roaming 
reglementate, precum taxele de stabilire a 
apelului sau taxele de abonare.

eliminat

Or. en

Justification

Merged into Article 4.
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Amendament depus de Angelika Niebler und Christian Ehler

Amendamentul 218
ARTICOLUL 6

Tarife cu amănuntul pentru primirea 
apelurilor în roaming în interiorul 
Comunităţii

Tariful total cu amănuntul, fără TVA, pe 
care un furnizor din ţara de origine îl poate 
percepe clientului serviciului de roaming 
pentru primirea de către clientul respectiv a 
unor apeluri telefonice vocale în roaming 
într-o reţea vizitată nu poate depăşi, pe 
minut, 130% din tariful mediu de terminare 
a apelului publicat în conformitate cu 
articolul 10 alineatul (3). Plafoanele 
prevăzute în prezentul articol includ toate 
elementele de cost fixe asociate cu 
furnizarea de apeluri în roaming 
reglementate, precum taxele de stabilire a 
apelului sau taxele de abonare.

eliminat

Or. de

Justification

The retail market should not be comprehensively regulated. The eurotariff guarantees that a 
transparent and consumer-friendly tariff must in any case be offered to roaming customers.

Amendament depus de Francisca Pleguezuelos Aguilar

Amendamentul 219
ARTICOLUL 6

Tariful total cu amănuntul, fără TVA, pe 
care un furnizor din ţara de origine îl poate 
percepe clientului serviciului de roaming 
pentru primirea de către clientul respectiv a 
unor apeluri telefonice vocale în roaming 
într-o reţea vizitată nu poate depăşi, pe 
minut, 130% din tariful mediu de terminare 
a apelului publicat în conformitate cu 
articolul 10 alineatul (3). Plafoanele 
prevăzute în prezentul articol includ toate 
elementele de cost fixe asociate cu 

eliminat
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furnizarea de apeluri în roaming 
reglementate, precum taxele de stabilire a 
apelului sau taxele de abonare.

Or. es

Justification

Calls of this type are already included in Article 4.

Amendament depus de Erika Mann

Amendamentul 220
ARTICOLUL 6

Tarife cu amănuntul pentru primirea 
apelurilor în roaming în interiorul 
Comunităţii
Tariful total cu amănuntul, fără TVA, pe 
care un furnizor din ţara de origine îl poate 
percepe clientului serviciului de roaming 
pentru primirea de către clientul respectiv a 
unor apeluri telefonice vocale în roaming 
într-o reţea vizitată nu poate depăşi, pe 
minut, 130% din tariful mediu de terminare 
a apelului publicat în conformitate cu 
articolul 10 alineatul (3). Plafoanele 
prevăzute în prezentul articol includ toate 
elementele de cost fixe asociate cu 
furnizarea de apeluri în roaming 
reglementate, precum taxele de stabilire a 
apelului sau taxele de abonare.

eliminat

Or. en

Justification

Amendament depus de Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Amendamentul 221
ARTICOLUL 6
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Tarife cu amănuntul pentru primirea 
apelurilor în roaming în interiorul 
Comunităţii
Tariful total cu amănuntul, fără TVA, pe 
care un furnizor din ţara de origine îl poate 
percepe clientului serviciului de roaming 
pentru primirea de către clientul respectiv a 
unor apeluri telefonice vocale în roaming 
într-o reţea vizitată nu poate depăşi, pe 
minut, 130% din tariful mediu de terminare 
a apelului publicat în conformitate cu 
articolul 10 alineatul (3). Plafoanele 
prevăzute în prezentul articol includ toate 
elementele de cost fixe asociate cu 
furnizarea de apeluri în roaming 
reglementate, precum taxele de stabilire a 
apelului sau taxele de abonare.

eliminat

Or. en

Justification

Amendament depus de Herbert Reul, Werner Langen, Daniel Caspary

Amendamentul 222
ARTICOLUL 6

Tarife cu amănuntul pentru primirea 
apelurilor în roaming în interiorul 
Comunităţii

Tariful total cu amănuntul, fără TVA, pe 
care un furnizor din ţara de origine îl poate 
percepe clientului serviciului de roaming 
pentru primirea de către clientul respectiv a 
unor apeluri telefonice vocale în roaming 
într-o reţea vizitată nu poate depăşi, pe 
minut, 130% din tariful mediu de terminare 
a apelului publicat în conformitate cu 
articolul 10 alineatul (3). Plafoanele 
prevăzute în prezentul articol includ toate 
elementele de cost fixe asociate cu 
furnizarea de apeluri în roaming 
reglementate, precum taxele de stabilire a 

eliminat
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apelului sau taxele de abonare.

Or. de

Justification

In order to avoid distortion of the market and ensure that mobile phone operators remain 
competitive foreign roaming charges should be requisite at wholesale customer rather than 
retail customer level. 

Amendament depus de Gunnar Hökmark

Amendamentul 223
ARTICOLUL 6

Tarife cu amănuntul pentru primirea 
apelurilor în roaming în interiorul 
Comunităţii
Tariful total cu amănuntul, fără TVA, pe 
care un furnizor din ţara de origine îl poate 
percepe clientului serviciului de roaming 
pentru primirea de către clientul respectiv a 
unor apeluri telefonice vocale în roaming 
într-o reţea vizitată nu poate depăşi, pe 
minut, 130% din tariful mediu de terminare 
a apelului publicat în conformitate cu 
articolul 10 alineatul (3). Plafoanele 
prevăzute în prezentul articol includ toate 
elementele de cost fixe asociate cu 
furnizarea de apeluri în roaming 
reglementate, precum taxele de stabilire a 
apelului sau taxele de abonare.

eliminat

Or. en

Justification

Operators will under the competitive pressure be forced to reduce retail prices, this should 
not be subject to any regulation. Competition at a national level will ensure appropriate pass-
through to the consumer of cost savings.

Amendament depus de Daniel Caspary

Amendamentul 224
ARTICOLUL 6
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Tariful total cu amănuntul, fără TVA, pe 
care un furnizor din ţara de origine îl poate 
percepe clientului serviciului de roaming 
pentru primirea de către clientul respectiv a 
unor apeluri telefonice vocale în roaming 
într-o reţea vizitată nu poate depăşi, pe 
minut, 130% din tariful mediu de terminare 
a apelului publicat în conformitate cu 
articolul 10 alineatul (3). Plafoanele 
prevăzute în prezentul articol includ toate 
elementele de cost fixe asociate cu 
furnizarea de apeluri în roaming 
reglementate, precum taxele de stabilire a 
apelului sau taxele de abonare.

Un furnizor din ţara de origine nu poate 
percepe taxe clientului serviciului de 
roaming. Aceasta include toate elementele 
de cost fixe asociate cu furnizarea de apeluri 
în roaming reglementate, precum taxele de 
stabilire a apelului sau taxele de abonare. În 
acelaşi timp, operatorul unei reţele vizitate 
nu poate percepe taxe furnizorului din ţara 
de origine. 

Or. de

Justification

An ambitious new approach to roaming arrangements in the EU must seek to ensure that all 
incoming calls are free of charges throughout the EU. 

Amendament depus de Umberto Guidoni

Amendamentul 225
ARTICOLUL 6

Tariful total cu amănuntul, fără TVA, pe 
care un furnizor din ţara de origine îl poate 
percepe clientului serviciului de roaming 
pentru primirea de către clientul respectiv a 
unor apeluri telefonice vocale în roaming 
într-o reţea vizitată nu poate depăşi, pe 
minut, 130% din tariful mediu de terminare 
a apelului publicat în conformitate cu 
articolul 10 alineatul (3). Plafoanele 
prevăzute în prezentul articol includ toate 
elementele de cost fixe asociate cu 
furnizarea de apeluri în roaming 
reglementate, precum taxele de stabilire a 
apelului sau taxele de abonare.

Eurotariful total cu amănuntul, fără TVA, 
pe care un furnizor din ţara de origine îl 
poate percepe clientului serviciului de 
roaming pentru primirea de către clientul 
respectiv a unor apeluri telefonice vocale în 
roaming într-o reţea vizitată nu poate depăşi, 
pe minut, 100% din tariful mediu de 
terminare a apelului publicat în conformitate 
cu articolul 10 alineatul (3). Plafoanele 
prevăzute în prezentul articol includ toate 
elementele de cost fixe asociate cu 
furnizarea de apeluri în roaming 
reglementate, precum taxele de stabilire a 
apelului sau taxele de abonare.

Or. it
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Justification

In absolute terms the average mobile termination rate already tends to be high for consumers 
receiving calls. 

Amendament depus de Reino Paasilinna, în numele Grupului PSE

Amendamentul 226
ARTICOLUL 6A (nou)

Articolul 6a
Gestionarea traficului

Tehnicile de gestionare a traficului nu sunt 
folosite pentru a împiedica clienţii 
serviciului de roaming să aleagă reţeaua 
vizitată. Această alegere rămâne posibilă 
până când clientul serviciului de roaming 
şi-a închis dispozitivul sau a părăsit reţeaua 
vizitată.

Or. en


