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majoritatea voturilor exprimate

**II Procedura de cooperare (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziţia comună
majoritatea membrilor care alcătuiesc Parlamentul pentru a 

respinge sau a modifica poziţia comună
*** Procedura de aviz conform

majoritatea membrilor care alcătuiesc Parlamentul, cu excepţia 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 şi 300 din Tratatul 
CE şi la articolul 7 din Tratatul UE

***I Procedura de codecizie (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

***II Procedura de codecizie (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziţia comună
majoritatea membrilor care alcătuiesc Parlamentul pentru a 

respinge sau a modifica poziţia comună
***III Procedura de codecizie (a treia lectură)

majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba proiectul comun

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie.)

Amendamente la un text legislativ

În amendamentele Parlamentului, textul modificat este evidenţiat prin 
caractere cursive aldine. Evidenţierea cu caractere cursive simple este o 
indicaţie pentru serviciile tehnice competente, referitoare la elemente ale 
textului legislativ propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greşite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.
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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului 
privind roaming-ul în reţelele publice de telefonie mobilă în interiorul Comunităţii şi de 
modificare a Directivei 2002/21/CE privind un cadru de reglementare comun pentru 
reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice
(COM(2006) 0382 – C6-0244/2006 – 2006/0133 (COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei înaintată Parlamentului European şi Consiliului 
(COM(2006) 0382)1,

– având în vedere articolul 251 alineatul (2) şi articolul 95 din Tratatul CE, în temeiul cărora 
propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0244/2006),

– având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare şi energie, avizul Comisiei 
pentru afaceri economice şi monetare, avizul Comisiei pentru piaţa internă şi protecţia 
consumatorilor şi avizul Comisiei pentru cultură şi educaţie (A6-0000/2007),

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenţionează să modifice în mod 
substanţial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia 
Parlamentului.

Text propus de Comisie Amendamentele Parlamentului

Amendamentul 1
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.

(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.

  
1 Nepublicat încă în JO.



PE 384.334v01-00 6/28 PR\649863RO.doc

RO

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 en gros 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 en gros nu sunt transferate 
clientului cu amănuntul; şi că există 
legături puternice între pieţele diferitelor 
state membre.

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 en gros 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 en gros 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, există dovezi 
care arată că preţurile nu reflectă încă în 
mod corespunzător costurile.

Amendamentul 2
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 se 
aplică în mod direct în toate statele 
membre.

Justificare

There has been ongoing discussion over the last months raising awareness among operators.
Industry seems already to anticipate price regulation. Therefore a further delay is not 
justified.

Amendamentul 3
CONSIDERENTUL 15A (nou)

(15a) În cazul tarifelor en gros operatorii 
de reţea gazdă nu ar trebui să poată 
impune altor operatori tarife mai mari 
decât acest tarif maxim pe minut. În cazul 
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tarifelor cu amănuntul ar trebui stabilit 
un tarif mai mic sau egal cu tariful 
maxim pe minut („tarif european”) 
pentru care clienţii să poată oricând opta 
şi pe care să-l poată asocia cu pachetele 
de tarife existente pentru serviciile 
naţionale.

Justificare

To introduce a maximum per minute charge 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.

Amendamentul 4
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 elementele relevante implicate 
în efectuarea şi primirea unui apel în 
roaming internaţional (inclusiv cheltuieli 
generale, semnalizare, iniţierea, tranzitul şi 
terminarea apelului). Deoarece diferenţele 
dintre costurile subiacente implicate de 
furnizarea de servicii internaţionale de 
roaming pentru apeluri efectuate sau 
primite în interiorul unei ţări vizitate, 
către sau dinspre ţara de origine a 
clientului, ori către sau dinspre o altă 
ţară, par nesemnificative, ar trebui folosit 
un factor de multiplicare unic pentru 
calculul tarifului en gros maxim.

Amendamentul 5
CONSIDERENTUL 19

(19) Plafonul aplicabil tarifului en gros 
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 

(19) Plafonul aplicabil tarifului en gros 
pentru efectuarea unui apel internaţional în 
roaming ar trebui să se bazeze pe tariful 
mediu de terminare a apelului pe minut -
calculat ca o medie a tarifelor în orele de 
vârf şi în afara lor - pentru operatorii cu 
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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 en 
gros, 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.

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 en 
gros, 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.

Justificare

There is evidence that in most Member States national regulatory authorities regulated MTRs 
as an average over peak and off-peak rates. Therefore this basis seems to be less 
manipulation prone than taking only peak rates into account.

Amendamentul 6
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 
opţional 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.
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Amendamentul 7
CONSIDERENTUL 20A (nou)

(20a) Pentru a creşte concurenţa reţelelor 
de telefonie mobilă pe piaţa serviciilor 
internaţionale de comunicaţii de date şi 
pentru a oferi clienţilor tarife 
transparente şi comparabile pentru noile 
servicii, cum ar fi MMS (serviciul de 
mesaje multimedia), internet şi TV prin 
reţeaua de telefonie mobilă, furnizorii din 
ţara de origine ar trebui obligaţi să ofere, 
pe lângă tariful european, un pachet 
integral bazat pe un tarif lunar fix care să 
includă toate serviciile de roaming 
internaţional şi de comunicaţii de date 
oferite de furnizorul din ţara de origine. 
Tariful fix ar trebui să permită clienţilor 
să compare pachetele de tarife din Europa 
şi, prin urmare, să le permită să aleagă 
dintr-o gamă mai largă un furnizor dintr-
o ţară de origine.

Justificare

The rapporteur accepts the general stance of the Commission that on the basis of current 
information (i.e. impact assessment) price regulation of international data services would go 
beyond the scope of this Regulation. Nevertheless, there is strong evidence that the market for 
data transfers does not function well. By introducing a European wide flat rate, tariff bundles 
would become comparable for the consumer across the European Union. This would enhance 
competition in the market and possibly lead to a downturn in data roaming prices.

Amendamentul 8
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 

eliminat
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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.

Amendamentul 9
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

Amendment 10
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.

eliminat

Amendamentul 11
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 

(26) Pentru a îmbunătăţi transparenţa 
tarifelor cu amănuntul la efectuarea şi 
primirea de apeluri în roaming, precum şi 
pentru transmiterea sau primirea de date
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 
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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.

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. Aceste 
informaţii ar trebui să includă tarifele 
pentru efectuarea şi primirea de apeluri 
vocale, precum şi trimiterea şi primirea de 
date pe orice reţea vizitată disponibilă din 
statul membru în cauză. 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. La 
o oră după intrarea pe teritoriul unui alt 
stat membru, un client al serviciului de 
roaming ar trebui să primească din partea 
furnizorului de origine un SMS,  sau un 
alt serviciu corespunzător pentru 
persoanele cu deficienţe de vedere, 
generat automat care să includă 
informaţii tarifare personalizate cu privire 
la tarifele cu amănuntul care se aplică în 
cazul în care clientul respectiv efectuează 
şi primeşte apeluri, precum şi trimite şi 
primeşte date în statul membru vizitat. 
Aceşti clienţi ar trebui să poată trece 
oricând de la modul „push”(SMS 
automat) la modul „pull”(SMS la cerere).

Amendamentul 12
CONSIDERENTUL 26A (nou)

(26a) 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. Astfel, furnizorii din ţara de 
origine ar trebui să furnizeze clienţilor, la 
intervale regulate şi în paralel cu 
informaţiile privind tarifele de roaming, 
informaţii complete privind condiţiile care 
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reglementează tariful european şi tariful 
lunar fix din pachetul integral. Furnizorii 
din ţara de origine ar trebui, de asemenea, 
să informeze clienţii cu privire la modul 
în care pot trece la oricare din formulele 
tarifare obligatorii.

Amendment 13
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 
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 en gros. 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 şi primite în zonele cele mai 
îndepărtate ale Comunităţii şi la necesitatea 
de a asigura recuperarea corespunzătoare a
acestor costuri pe piaţa en gros.
Autorităţile naţionale de reglementare ar 
trebui să comunice Comisiei rezultatele 
monitorizării respective la fiecare şase 
luni după intrarea în vigoare a 
prezentului regulament. 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. Comisia ar 
trebui să publice un raport privind 
evoluţia în cadrul UE la fiecare 
douăsprezece luni după intrarea în 
vigoare a prezentului regulament. 
Autorităţile naţionale de reglementare ar 
trebui să asigure punerea la dispoziţia 
utilizatorilor de mobil, de informaţii 
actualizate privind punerea în aplicare a 
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prezentului regulament.

Amendamentul 14
CONSIDERENTUL 31A (nou)

(31a) Reglementarea preţurilor la nivelul 
tarifelor en gros încetează atunci când va 
exista o bursă de valori funcţională la 
care să fie cotate minutele şi/ sau biţii de 
roaming.

Justificare

A well functioning stock exchange, on which roaming minutes and/or bits are traded 
anonymously, would create a level playing field for all operators without discrimination 
against smaller operators or operators that are in direct competition with each other. A 
wholesale price cap which aims at reaching the same result would no longer be needed then.

Amendamentul 15
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 en gros percepute între operatorii 
de reţele, cât şi în cazul tarifelor cu 
amănuntul percepute de către furnizorul 

(1) Prezentul regulament introduce un 
mecanism comun, care se bazează pe
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 şi 
menţinându-se atât stimulentele pentru 
inovare, cât şi variantele pentru 
consumatori. 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 en gros percepute între operatorii 
de reţele, cât şi în cazul tarifelor cu 
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din ţara de origine. amănuntul percepute de către furnizorul 
din ţara de origine.

Amendamentul 16
ARTICOLUL 1 ALINEATUL (1A) (nou)

(1a) Prezentul regulament prevede norme 
în vederea creşterii transparenţei preţului 
şi pentru a îmbunătăţi furnizarea 
informaţiilor tarifare către clienţii 
serviciilor internaţionale de roaming, 
inclusiv ai serviciilor de comunicaţii de 
date.

Amendamentul 17
Articolul 2 alineatul (2) litera (d)

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

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

Amendamentul 18
ARTICOLUL 3 ALINEATUL (1A) (nou)

În scopul furnizării serviciilor de roaming 
internaţional, fiecare furnizor de origine 
are acces la şi poate folosi reţeaua de 
telefonie terestră publică mobilă situată în 
cadrul unui alt stat membru decât cel în 
care se află reţeaua din ţara de origine.

Amendamentul 19
ARTICOLUL 4 TITLU

Tarife cu amănuntul pentru efectuarea de Tarife cu amănuntul pentru efectuarea şi 
primirea de apeluri în roaming 
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apeluri în roaming reglementate reglementate

Amendamentul 20
ARTICOLUL 4 ALINEATUL (1)

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 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 [x %] din 
tariful en gros maxim pentru apelul 
respectiv, stabilit în conformitate cu anexa 
I.

Pentru apelurile primite în roaming 
reglementat, furnizorul de origine nu 
poate impune clienţilor de roaming un 
tarif care să depăşească o treime din 
tariful cu amănuntul aplicabil apelurilor 
efectuate în roaming.
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.

Plafoanele prevăzute în prezentul articol 
se aplică la tariful european pe care 
fiecare furnizor de origine este obligat să-
l ofere. Clienţii pot  trece la un tarif 
european sau să renunţe la acesta în voie, 
iar orice schimbare va fi gratuită şi fără 
penalizări şi nu poate impune 
condiţionări sau restricţii cu privire la 
elementele incluse în abonament. Tariful 
european poate fi asociat cu orice pachet 
de tarife.

Justificare

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.
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Amendamentul 21
ARTICOLUL 4 ALINEATUL (1A) (nou)

(1a) Pe lângă tariful european prevăzut la 
alineatul (1), fiecare furnizor de origine 
oferă un pachet integral bazat pe un tarif 
lunar fix echitabil la care nu se aplică 
plafoane. Tariful fix acoperă serviciile de 
comunicaţii de date şi voce în roaming
internaţional (inclusiv SMS şi MMS) în 
interiorul Comunităţii.

Justificare

The rapporteur accepts the general stance of the Commission that on the basis of current 
information (i.e. impact assessment) price regulation of international data services would go 
beyond the scope of this Regulation. Nevertheless, there is strong evidence that the market for 
data transfers does not function well. By introducing a European wide flat rate, tariff bundles 
would become comparable for the consumer across the European Union. This would enhance 
competition in the market and possibly lead to a downturn in data roaming prices.

Amendamentul 22
ARTICOLUL 5 ALINEATUL (1)

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 data intrării în vigoare a 
prezentului regulament, în conformitate cu 
articolul 10 alineatul (5).

Justificare

There has been ongoing discussion over the last months raising awareness among operators.
Industry seems already to anticipate price regulation. Therefore a further delay is not 
justified

Amendamentul 23
ARTICOLUL 6

Articolul 6
Tarife cu amănuntul pentru primirea 
apelurilor în roaming în interiorul 

eliminat
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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.

Amendamentul 24
ARTICOLUL 7 ALINEATUL (1)

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

(1) Fiecare furnizor din ţara de origine 
oferă clienţilor serviciului de roaming, la 
cerere, informaţii tarifare personalizate cu 
privire la tarifele cu amănuntul care se 
aplică în cazul în care clientul respectiv 
efectuează şi primeşte apeluri şi utilizează 
serviciile SMS sau MMS şi alte servicii de 
comunicaţii de date în roaming 
internaţional în statul membru vizitat.

Amendamentul 25
ARTICOLUL 7 ALINEATUL (2)

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

eliminat
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Amendamentul 26
ARTICOLUL 7 ALINEATUL (2A) (nou)

(2a) La o oră după intrarea pe teritoriul 
unui alt stat membru decât cel în care se 
află furnizorul de origine, un client al 
serviciului de roaming trebuie să 
primească din partea furnizorului de 
origine un SMS,  sau un alt serviciu 
corespunzător pentru persoanele cu 
deficiente de vedere, generat automat care 
să includă informaţii tarifare 
personalizate cu privire la tarifele cu 
amănuntul care se aplică în cazul în care 
clientul respectiv efectuează şi primeşte 
apeluri şi dacă utilizează serviciile SMS şi 
MMS şi orice alte servicii de comunicaţii 
de date în orice reţea din statul membru 
vizitat. Aceşti clienţi pot trece oricând de 
la modul „push”(pentru recepţionarea 
automată de informaţii tarifare prin SMS) 
la modul „pull”(pentru recepţionarea la 
cerere de informaţii tarifare prin SMS )

Amendamentul 27
ARTICOLUL 7 ALINEATUL (3)

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

(3) Serviciul de informaţii menţionat mai 
sus trebuie să fie gratuit.

Amendamentul 28
ARTICOLUL 7 ALINEATUL (4)

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

eliminat
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Amendamentul 29
ARTICOLUL 7 ALINEATUL (5)

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

(5) Furnizorii din ţara de origine asigură 
noilor clienţi toate informaţiile cu privire la 
tarifele de roaming aplicabile în momentul 
contractării abonamentului. De asemenea, 
aceştia asigură clienţilor lor, la intervale 
regulate, informaţii actualizate cu privire la 
tarifele de roaming aplicabile şi, în plus, de 
fiecare dată când are loc o modificare 
substanţială a tarifului. Furnizorii din ţara 
de origine oferă imediat tuturor clienţilor 
informaţii complete privind condiţiile care 
reglementează tariful european prevăzut 
la articolul 4 alineatul (1) şi tariful lunar 
fix din pachetul integral prevăzut la 
articolul 4 alineatul (2) şi le explică 
acestora procedura prin care pot trece la 
oricare din formulele tarifare obligatorii.

Amendamentul 30
ARTICOLUL 8 ALINEATUL (6)

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

(6) Autorităţile naţionale de reglementare 
monitorizează evoluţia tarifelor en gros şi 
cu amănuntul pentru furnizarea serviciilor 
de comunicaţii de voce clienţilor 
serviciului de roaming, în special în zonele 
cele mai îndepărtate ale Comunităţii, şi 
comunică Comisiei rezultatele 
monitorizării respective la fiecare şase 
luni după intrarea în vigoare a 
prezentului regulament. Informaţiile sunt  
furnizate separat pentru întreprinderi, 
pentru abonaţii care au ales un serviciu 
de telefonie mobilă preplătit şi pentru cei 
care au ales un serviciu de telefonie 
mobilă postplătit.
În baza rapoartelor autorităţilor naţionale 
de reglementare şi având în vedere avizul 
Grupului entităţilor europene de 
reglementare, în termen de douăsprezece 
luni de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament, Comisia 
transmite Parlamentului European şi 
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Consiliului o analiză privind tarifele en 
gros şi cu amănuntul aplicate serviciilor 
de roaming internaţional în cadrul 
Comunităţii. În cazul în care tarifele cu 
amănuntul aplicate serviciilor de roaming 
internaţional nu au scăzut în mod 
semnificativ după intrarea în vigoare a
prezentului regulament, Comisia 
adaptează, în conformitate cu procedura 
de reglementare cu control menţionată la 
articolul 13 alineatul (2), factorul de 
multiplicare pentru tariful de terminare a 
apelului mobil menţionat în anexa I. 

Amendamentul 31
ARTICOLUL 8 ALINEATUL (6A) (nou)

(6a) Autorităţile naţionale de 
reglementare monitorizează evoluţia 
tarifelor en gros şi cu amănuntul pentru 
furnizarea de servicii SMS şi alte servicii 
de comunicaţii de date clienţilor 
serviciilor de roaming şi comunică 
Comisiei rezultatele monitorizării 
respective la fiecare şase luni după 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament. Informaţiile sunt  furnizate 
separat pentru întreprinderi, pentru 
abonaţii care au ales un serviciu de 
telefonie mobilă preplătit şi pentru cei 
care au ales un serviciu de telefonie 
mobilă postplătit.
În baza rapoartelor autorităţilor naţionale 
de reglementare, în termen de optsprezece 
luni de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament, Comisia 
transmite Parlamentului European şi 
Consiliului o analiză privind tarifele en 
gros şi cu amănuntul aplicate serviciilor 
de roaming internaţional în cadrul 
Comunităţii. Dacă tarifele privind 
serviciile de comunicaţii de date în 
roaming internaţional nu au scăzut în 
mod semnificativ după intrarea în vigoare 
a prezentului regulament, Comisia 
evaluează necesitatea unei reglementări 
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pentru reducerea tarifelor privind 
serviciile de comunicaţii de date în 
roaming internaţional şi prezintă o 
propunere, după caz.

Amendamentul 32
ARTICOLUL 12 ALINEATUL (1)

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

Comisia revizuieşte modul de funcţionare a 
prezentului regulament şi înaintează un 
raport în acest sens Parlamentului 
European şi Consiliului în cel mult doi ani 
de la data punerii sale în aplicare. Comisia 
include în raport argumentele sale privind 
necesitatea persistentă a unui regulament, 
oportunitatea introducerii unor dispoziţii 
privind „tariful ţării de origine” şi
posibilitatea abrogării sale, având în vedere 
evoluţia pieţei şi concurenţa şi prezenţa 
sau absenţa unei burse de valori 
funcţionale la care să fie cotate minutele 
şi biţii de roaming. În acest sens, Comisia 
poate solicita informaţii de la statele 
membre şi de la autorităţile naţionale de 
reglementare, care sunt furnizate fără 
întârzieri nejustificate.

Amendamentul 33
ANEXA I

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

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

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

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

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

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

Plafoanele prevăzute în prezenta anexă 
includ toate elementele de cost fixe, 
precum taxele de stabilire a apelului.

Amendamentul 34
ANEXĂ PUNCTUL 1 LITERA (B)

(a) „TMT mediu ponderat naţional” 
înseamnă media TMT-urilor (tarife medii 
de terminare) per operator PSP (cu putere 
semnificativă pe piaţă), ponderat în funcţie 
de numărul de abonaţi activi per operator 
PSP;

(a) „TMT mediu ponderat naţional” 
înseamnă media TMT-urilor (tarife medii 
de terminare) per operator PSP (cu putere 
semnificativă pe piaţă), ponderat în funcţie 
de numărul total de minute de trafic per 
operator PSP;

Amendamentul 35
ANEXĂ PUNCTUL 1 LITERA (B)

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

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

Amendamentul 36
ANEXĂ PUNCTUL 1 LITERA (B)

(d) „Abonaţi activi per operator PSP” 
înseamnă suma dintre numărul de 
abonaţi activi ai fiecărui operator PSP şi 
numărul de abonaţi activi ai celorlalţi 
furnizori de servicii de telefonie mobilă 
care utilizează reţeaua operatorului PSP 
pentru terminarea apelurilor vocale ale 
clienţilor lor;

eliminat

Amendamentul 37
ANEXĂ PUNCTUL 1 LITERA (B)

(e)„abonaţi activi” înseamnă abonaţii 
activi ai serviciilor de telefonie mobilă 
(atât preplătite, cât şi postplătite), 
determinaţi în conformitate cu o 
metodologie aprobată de autoritatea 
naţională de reglementare.

eliminat

Amendamentul 38
ANEXA II PUNCTUL 2 LITERA (F)

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

(2) Tariful mediu de terminare a apelului 
mobil publicat în temeiul articolului 10 
alineatul (3) este reprezentat de media 
TMT-urilor medii ponderate naţionale. 
Aceasta este calculată cu ajutorul 
informaţiilor prevăzute la alineatul (3) de 
mai jos, care au fost comunicate Comisiei 
de către autorităţile naţionale de 
reglementare, în urma unei cereri depuse în 
temeiul articolului 10 alineatul (2) sau (4).
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EXPUNERE DE MOTIVE

Introducere

The ability of the European citizens to use their mobile devices while travelling abroad from 
their home country is a key element when talking about an internal market in mobile 
communications in Europe. The current roaming market shows evident market failure which 
impedes European citizens in using there mobile devices when going from one Member State 
to another.

We clearly support the general thrust of the Commission Proposal for a Regulation on 
roaming on public networks within the community. Nevertheless we see room for 
improvements as increased price transparency for the consumer is concerned in order to 
enable the consumer to make an informed choice and as creating a level playing field for 
mobile network operators is concerned in order to raise competition in the internal roaming 
market.

The European Parliament respects the Commission’s concerns to regulate prices of 
international mobile data transfer services on the basis of the current information about this 
market segment, in particular without a proper impact assessment. Nevertheless the European 
Parliament points out to the strong need of closely assessing and monitoring this market 
segment as there seems to be strong evidence for market failure.

I. Market Failure

1. Very high prices
The prices level of mobile communication services offered to consumers when roaming have 
been varying from high to often excessive. Although especially charges at retail level have 
been unjustifiable high, there is evidence that also at wholesale level charges levied by the 
host network operators, in particular from smaller operators, are way above costs incurred by 
the host network operators and thus impeding fair competition.

2. Lack of transparency
European citizens are in need of seamless quality communication. Given that eight out of ten 
EU-citizens have a mobile phone and that in some member states penetration rate exceeds 
100% (Italy 123,2%, Portugal 117,1%, UK 116,3%)1 the need is apparent. To this end, 
transparent pricing mechanisms are essential. At business-to-business level, transparency 
has to ensure the functioning of the internal market. At business-to-customer level the main 
objective is to provide the consumer with complete and comparable information on current 
prices in order to enable the consumer to make a well informed choice.

II. Disadvantages of a non-functioning internal telecommunication market

  
1As of  end Q4/2005
Sursa: Credit Suisse, Prof. Gerpott Analysis.
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1. Non attainment of the Lisbon strategy goals
The main objective of the Lisbon agenda is to make Europe the most competitive knowledge-
based economy in the world by 2010.  The European Council of March 2005 called upon the 
Commission, the Council and the Member States to relaunch the Lisbon Strategy by 
refocusing on growth and employment in Europe. An equitably functioning labour market 
could foster growth and could give fresh impetus for a competitive European economy. In 
order to ensure the global competitiveness of the European market, a dynamic internal 
market without internal barriers is needed. Unjustifiable high prices impeding customers 
from using their handsets constitute barriers to the internal service market.

2. No creation of knowledge based internal market
The market for mobile communications, being part of the wider market for information 
society services, comprises not only voice telephony, but also the provision of other newer 
mobile communication services. In particular VOIP, 3G networks, GPS, Wi-Fi, mobile 
internet and TV as well as new handsets supporting mobile data transfer at a larger scale are 
promising developments which should not be hindered by a lack of demand due to 
deterrent prices.  

3. Self-regulation is not functioning
Self-regulation would mean that operators or associations would negotiate and agree amongst 
themselves guidelines at European level. Operators would have to guarantee substantial price 
reductions at wholesale and retail level. It seems that such proposals have not been put in 
place so far.

4. Non-functioning in figures
Surveys have shown that

• almost eight out of ten Europeans have a mobile phone.
• mobile phone users rely very heavily on international roaming services, since the 

majority of users (9 out of 10) opt for that formula when travelling abroad, instead of 
buying a new SIM-card;

• a clear majority of users limit their mobile communications when travelling abroad
• excessive communication costs are by far (81% of replies) the main reason why 

Europeans use their phone less often while travelling abroad
• there is a considerable lack of transparency with regard to prices, since 4 out of 10 

Europeans do not have a clear idea of what their calls cost
• a clear majority of Europeans (70% of replies) want the European Union to take action 

in order to regulate the price of calls and text messages so that roaming charges are not 
unreasonably higher than local prices

B Proposed Improvements

The creation of a well functioning European internal telecommunication market is the 
ultimate objective of this Regulation. Geographical barriers impeding dynamic competition 
have to be overcome. Transparency for the consumers as well as for the industry has to be 
increased and may partly contribute to achieving the overall objective.
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5. Wholesale Regulation

Price regulation at wholesale level is the key driver in order to obtain the objectives set out 
above. Price regulation should create a level playing field for big and small, old and new 
(market access), northern and southern (tourism) and eastern and western (level of income) 
operators in order to ensure competition. In order to ensure fair competition all operators shall 
be submitted to a must-carry obligation for roaming services at wholesale level.

The basis for the wholesale regulation has to be transparent, not manipulation-prone, equally 
applicable in all Member States and should not constitute excessive administrative burden for 
regulatory authorities.

The Regulation at wholesale level should be based on mobile termination rates (MTRs) 
calculated as an average over all 27 member states. The absolute price cap at wholesale 
level is calculated by multiplying the average MTR by a single factor. No mobile network 
operator may levy charges above this limit from any other operator.

Price regulation at wholesale level should enter into force without delay.

6. Sunset clause

If industry were to establish a stock market which covers the whole European roaming 
market (incoming and outgoing calls), operators trading their entire volume of roaming 
minutes on this stock market would be no longer subject to regulation at wholesale level.

7. Regulamentul de reînnoire

Price regulation at retail level should above all ensure that price reductions granted by 
operators at wholesale level are passed on to the consumers while leaving operators enough 
room for innovation of new services and tariff bundles.

The absolute price cap at retail level shall only apply to a regulated retail tariff ("Euro 
Tariff") which has to be offered by any operator on a mandatory basis.  This tariff should 
consist of an all-inclusive price per call or per time unit and may be adapted by the European 
Parliament and the European Council if necessary. Operators are obliged to provide full 
information on the conditions of this tariff and allow the consumer to easily opt into the “Euro 
Tariff”.

In order to raise competition in the market for mobile data transfer and to create European 
wide comparability of roaming service prices, operators shall also be obliged to offer an 
international all-inclusive monthly flat rate. This flat rate has to comprise the basic fee, 
national and international roaming call charges, charges for mobile data transfer (SMS, MMS, 
Mobile TV, etc.) and charges for any services offered to the consumer at a later point in time.
No price regulation shall apply to the flat rate.
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If both requirements ("Euro Tariff" and all-inclusive flat rate) are met by operators all other 
existing or new international roaming tariff models are not subject to regulation thus 
leaving operators the freedom to customize their service bundles.
Price regulation at retail level should come into force without delay and shall expire when the 
geographical price barriers are overcome and a well functioning internal market is established.

8. Transparenţa

An active "push system" is preferable to price information on request ("pull system"). In order 
to avid spamming information has to be restricted to the indication of prices and consumers 
must be given the possibility to switch to a "pull system" if they whish to do so.

Consumers have to be informed in real time about the costs they are encountering while 
roaming

Proportionality of costs of informing consumers has to be ensured.

In order to being able to pass on price reductions granted at wholesale level, transparency on 
prices charged among operators has to be increased. As long as there is no European 
regulatory authority, national regulators are asked to ensure transparency.

9. Further Steps

The European Parliament asks the Commission to closely monitor price developments in 
international mobile data transfer and asses the necessity of further regulation in this field.
The rapporteur points out to the high risk for innovation of new technologies and services in 
this field due to excessive pricing.

C. Goals to be attained

In this context, the proposed regulation has to achieve a balanced approach taking into 
account both the interests of the customer, as well as the interests of the mobile 
telecommunication industry. Thus should achieve a significant reduction in roaming prices 
as well as keep the level playing field for the mobile operators competitive.
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