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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Regulamentul actual referitor la roaming (din 2007, modificat în 2009) prevede taxe 
reglementate pentru apelurile și SMS-urile în roaming și va expira pe 30 iunie 2012. 
Regulamentul a fost eficient întrucât a scăzut în mod semnificativ prețul la roaming, atât 
pentru apeluri, cât și pentru mesajele scrise. Cu toate acestea, prețurile pentru consumatori 
plutesc undeva foarte aproape de tarifele maxime fixate de Uniune, iar concurența este încă 
insuficientă. 

Raportoarea ar dori să reamintească că Comisia a menționat între obiectivele sale pentru 
Agenda digitală europeană că diferențele dintre tarifele în roaming și cele naționale ar trebui 
să se apropie de zero până în 2015. Raportoarea consideră că pentru a ne apropia mai mult de 
acest obiectiv trebuie găsită o soluție care să garanteze concurența și buna funcționare a pieței 
de roaming și după data respectivă. Raportoarea reamintește, de asemenea, că eforturile de 
instalare a rețelelor în bandă largă ar putea să ducă la apariția unor sisteme alternative față de 
serviciile de roaming.

Noua propunere de regulament (Roaming III) reglementează în continuare tarifele pentru 
apelurile și SMS-urile în roaming și introduce un nou element esențial: un euro-tarif pentru 
consumatori pentru serviciile de date în roaming. Propunerea introduce, de asemenea, măsuri 
structurale pentru a da un impuls concurenței menținând, totodată, plafoanele tarifare ca o 
„plasă de siguranță” temporară pentru consumatori până în momentul în care concurența va 
trage ea însăși prețurile în jos. 

De la 1 iulie 2014 consumatorii vor putea să se aboneze la un contract de telefonie mobilă în 
roaming separat de contractul de servicii de telefonie mobilă în rețeaua națională. Aceasta 
încurajează concurența pe piața de roaming și este un pas înainte în dezvoltarea acesteia. 
Reglementarea prețurilor cu amănuntul va rămâne în vigoare până la 1 iunie 2016, dar poate fi 
prelungită până la implementarea deplină a măsurilor structurale prevăzute.

Despre plafoane de prețuri și măsuri structurale

Raportoarea vrea să sublinieze faptul că există o marjă pentru a reduce plafoanele de prețuri 
propuse de Comisie. Cu toate acestea, prețurile mari se datorează lipsei concurenței pe piața 
de roaming care, la rândul său este determinată de problemele structurale de pe piață. Din 
acest motiv, soluția la situația actuală se bazează pe măsuri structurale susținute de o 
reglementare temporară a prețurilor. Plafoanele de prețuri (cu ridicata și cu amănuntul) ar 
trebui să lase suficient loc pentru ca pe piață să poată intra noi furnizori care, implicit, să 
crească concurența.

În orice caz, cum tehnologia se dezvoltă repede și soluțiile tehnice pentru decuplarea discutată 
până acum oferă toate avantaje majore dar și neajunsuri și incertitudini, raportoarea consideră 
că regulamentul nu ar trebui să promoveze o singură soluție tehnică. În schimb, ar trebui 
evidențiate și reținute anumite elemente-cheie (inclusiv posibilitatea de a păstra același număr 
de telefon mobil) care vor fi realizate prin intermediul soluției tehnice, în vreme ce decizia 
finală privind forma soluției tehnice ar trebui lăsată pe seama experților din domeniu. Aceasta 
garantează funcționarea eficace a noului regulament, deoarece consumatorii nu sunt 
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împiedicați să utilizeze noi servicii din cauza complexității prea mari. Se va evita, de 
asemenea, adoptarea unei legislații care va fi deja depășită în momentul implementării.

Protecția consumatorilor și transparența

S-a remarcat în mai multe rapoarte o îmbunătățire considerabilă a transparenței prețurilor în 
urma introducerii normelor anterioare în materie de roaming. Cu toate acestea, raportoarea 
dorește să reamintească că aceste progrese trebuie să continue. 

Modificările structurale propuse trebuie concepute acordând cea mai mare atenție ușurinței de 
utilizare pentru consumatori și transparenței. Consumatorilor trebuie să li se garanteze accesul 
la informații într-un mod clar și inteligibil pentru a-i ajuta să compare prețurile și eventual să 
schimbe furnizorii de servicii de roaming. 

Consumatorii trebuie să primească un mesaj-text cu o listă detaliată a prețurilor la roaming 
atunci când ajung în altă țară, atât din interiorul, cât și din afara Uniunii. În plus, plafonul de 
siguranță de 50 de euro sau un plafon de siguranță personalizat reprezentând altă sumă, pentru 
a preveni facturile-șoc, se va extinde și la roamingul în țări terțe. În plus, consumatorii ar 
trebui să primească o notificare din partea operatorului atunci când se apropie de limita 
„plafonului de siguranță”.

Ca observație generală, raportoarea subliniază faptul că Comisia ar fi trebuit să profite de 
ocazia furnizată de această reformare pentru a realiza o structură mai clară a regulamentului, 
prin consolidarea tuturor dispozițiilor referitoare la protecția consumatorilor (inclusiv cele 
referitoare la „facturile-șoc”) și la cerințele de transparență aplicabile tuturor serviciilor de 
roaming, completate cu măsuri specifice pentru apeluri vocale, SMS, MMS sau servicii de 
comunicații de date în roaming. Aceasta ar fi oferit cetățenilor o imagine mai clară a 
drepturilor lor, mărind lizibilitatea regulamentului și promovând îmbunătățirea legislației.
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AMENDAMENTE

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru industrie, 
cercetare și energie, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Obiectivul de a reduce diferența 
dintre tarifele naționale și cele de 
roaming, cuprins în cadrul de evaluare 
comparativă pentru perioada 2011-20151

al Comisiei, susținut ulterior de statele 
membre în noiembrie 2009, și inclus în 
Comunicarea Comisiei intitulată „O 
agendă digitală pentru Europa”2, ar 
trebui să rămână și obiectivul prezentului 
regulament. Vânzarea separată a 
serviciilor de roaming și a serviciilor 
naționale ar trebui să stimuleze 
concurența și implicit să tragă în jos 
prețurile pentru consumatori și să creeze 
o piață comună de roaming în Uniune cu 
diferențe nesemnificative între tarifele 
naționale și cele de roaming.
__________________
1

http://ec.europa.eu/information_society/ee
urope/i2010/docs/benchmarking/benchma
rking_digital_europe_2011-2015.pdf
2 COM (2010) 0245.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Nu se referă la versiunea în limba română.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Nivelul ridicat al tarifelor de roaming 
constituie o barieră importantă pentru 
cetățeni dacă aceștia studiază sau 
lucrează în altă țară decât statul membru 
de origine.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Datele privind evoluția prețurilor 
pentru serviciile de voce, SMS și date  în 
roaming la nivelul Uniunii  de la intrarea în 
vigoare a Regulamentului (CE) nr. 
717/2007 și a Regulamentului (CE) 
nr. 544/2009 de modificare a acestuia  , în 
special cele culese de autoritățile naționale 
de reglementare și raportate trimestrial prin 
intermediul OAREC  , nu oferă dovezi care 
să indice atingerea unui nivel rezonabil de 
concurență  la nivelul prețurilor cu ridicata 
și cu amănuntul și posibilitatea menținerii 
acestei concurențe  după iunie 2012  în 
absența unor măsuri de reglementare. 
Aceste date arată că tarifele cu ridicata și 
cu amănuntul continuă să rămână la nivelul 
sau  în apropierea limitelor stabilite prin 
Regulamentul (CE) nr. 717/2007, astfel 
cum a fost modificat prin Regulamentul 
(CE) nr. 544/2009,  sub aceste limite 

(16) Datele privind evoluția prețurilor 
pentru serviciile de voce, SMS și date  în 
roaming la nivelul Uniunii  de la intrarea în 
vigoare a Regulamentului (CE) nr. 
717/2007 și a Regulamentului (CE) 
nr. 544/2009 de modificare a acestuia  , în 
special cele culese de autoritățile naționale 
de reglementare și raportate trimestrial prin 
intermediul OAREC  , nu oferă dovezi care 
să indice atingerea unui nivel rezonabil de 
concurență  la nivelul prețurilor cu ridicata 
și cu amănuntul și posibilitatea menținerii 
acestei concurențe  după iunie 2012  în 
absența unor măsuri de reglementare. 
Aceste date arată că tarifele cu ridicata și 
cu amănuntul încă sunt mult mai ridicate 
decât tarifele naționale și continuă să 
rămână la nivelul sau în apropierea 
limitelor stabilite prin Regulamentul (CE) 
nr. 717/2007, astfel cum a fost modificat 
prin Regulamentul (CE) nr. 544/2009, sub 
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concurența fiind redusă. aceste limite concurența fiind redusă.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Prin urmare, expirarea, în iunie 2012  , 
a garanțiilor reglementare care se aplică în 
cazul serviciilor de roaming pe teritoriul 
Uniunii  , la nivelul tarifelor cu ridicata și 
cu amănuntul, în temeiul Regulamentului 
(CE) nr. 717/2007 , astfel cum a fost 
modificat prin Regulamentul (CE) 
nr. 544/2009  , ar genera riscul semnificativ 
ca absența presiunilor concurențiale pe 
piața serviciilor de roaming și tentația 
operatorilor de a obține venituri cât mai 
mari din serviciile de roaming să determine 
tarife cu ridicata și cu amănuntul pentru 
serviciile de roaming pe teritoriul Uniunii
care nu reflectă în mod rezonabil costurile 
subiacente aferente furnizării serviciului, 
punând astfel în pericol atingerea 
obiectivelor prezentului regulament  . 
Astfel, se impune ca intervenția prin 
reglementare pe piața serviciilor mobile de 
roaming  să se prelungească dincolo de 
data de 30 iunie 2012  pentru a se asigura 
funcționarea fără probleme a pieței 
interne prin facilitarea apariției 
concurenței și în așa fel încât utilizatorii 
să aibă  în continuare de garanția că nu 
vor trebui să plătească un preț excesiv în 
comparație cu prețurile naționale 
competitive .

(17) Prin urmare, expirarea, în iunie 2012  , 
a garanțiilor reglementare care se aplică în 
cazul serviciilor de roaming pe teritoriul 
Uniunii  , la nivelul tarifelor cu ridicata și 
cu amănuntul, în temeiul Regulamentului 
(CE) nr. 717/2007 , astfel cum a fost 
modificat prin Regulamentul (CE) 
nr. 544/2009  , ar genera riscul semnificativ 
ca absența presiunilor concurențiale pe 
piața serviciilor de roaming și tentația 
operatorilor de a obține venituri cât mai 
mari din serviciile de roaming să determine 
tarife cu ridicata și cu amănuntul pentru 
serviciile de roaming pe teritoriul Uniunii
care nu reflectă în mod rezonabil costurile 
subiacente aferente furnizării serviciului, 
punând astfel în pericol atingerea 
obiectivelor prezentului regulament  . 
Astfel, se impune ca intervenția prin 
reglementare pe piața serviciilor mobile de 
roaming să se prelungească dincolo de data 
de 30 iunie 2012 pentru a se asigura 
reducerea substanțială a tarifelor cu 
scopul de a se ajunge în 2015, astfel cum 
a fost indicat în Agenda digitală pentru 
Europa, la situația în care să nu mai 
existe diferențe între tarifele de roaming 
și cele naționale.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 17a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) Protejarea principiilor neutralității 
și deschiderii internetului și a capacității 
utilizatorilor finali de a accesa și distribui 
informații și de a utiliza aplicații și 
servicii la alegere ar trebui să devină cu 
atât mai importantă cu cât piața unică 
digitală este creată, în special, prin 
intermediul serviciilor de roaming.

Amendamentul 7
Propunere de regulament
Considerentul 17b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17b) În conformitate cu Comunicarea 
Comisiei intitulată „O agendă digitală 
pentru Europa ”, obiectivul privind 
„banda largă de bază” este de a asigura o 
acoperire cu astfel de rețele pentru 100% 
din cetățenii Uniunii până în 2013. Mai 
mult, în Comunicarea sa intitulată 
„Banda largă europeană: o investiție într-
un promotor digital al creșterii”1 Comisia 
a subliniat cum trebuie încurajate cel mai 
bine instalarea și utilizarea rețelelor în 
bandă largă de mare și foarte mare viteză 
în Uniune pentru a stimula dezvoltarea 
economiei digitale, permițând lansarea de 
noi servicii.
_____________
1 COM(2010) 0472.

Amendamentul 8
Propunere de regulament
Considerentul 17c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17c) Dezvoltarea rețelelor wireless în 
bandă largă care permit accesul la 
internet și la alte aplicații inovatoare este 
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un obiectiv-cheie al Uniunii și, în acest 
cadru, primul Program multianual 
privind politica în domeniul spectrului de 
frecvențe radio stabilit prin [Decizia 
nr. …/…/UE a Parlamentului European 
și a Consiliului] urmărește alocarea unui 
spectru suficient și corespunzător în timp 
util pentru a susține obiectivele politice 
ale Uniunii și a face față cel mai bine 
creșterii cererii de trafic de date wireless. 
Parlamentul European, în rezoluția sa din 
6 iulie 2011 referitoare la „Banda largă 
europeană: o investiție într-un promotor 
digital al creșterii”1 , solicită Comisiei să 
coordoneze cele mai bune practici la 
nivelul statelor membre în domeniul 
rețelelor wi-fi gratuite, de mare viteză, 
accesibile publicului în transportul în 
comun.
_____________
1 Texte adoptate, P7_TA(2011)0322.

Amendamentul 9
Propunere de regulament
Considerentul 17d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17d) Comisia, în Comunicarea sa privind 
„raportul intermediar cu privire la stadiul 
de dezvoltare a serviciilor de roaming în 
Uniunea Europeană”1 constată că 
evoluțiile tehnologice și/sau alternativele 
la serviciile de roaming, precum 
disponibilitatea serviciilor Voice over 
Internet Protocol (VoIP) sau wi-fi pot 
face piața de roaming a Uniunii să devină 
mai competitivă; cu toate că aceste 
alternative, în special serviciile VoIP, sunt 
utilizate tot mai mult la nivel domestic, nu 
s-au înregistrat evoluții spectaculoase ale 
utilizării lor în condiții de roaming.
_____________
1 COM(2010)0356.
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Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Prin urmare, trebuie introduse norme 
prin care să se impună obligativitatea de a 
accepta cererile rezonabile de acces cu 
ridicata la rețelele publice de comunicații 
mobile în scopul furnizării de servicii de 
roaming. Astfel de cereri pot fi refuzate 
numai pe baza unor criterii obiective și 
temeinic justificate, care trebuie stabilite de 
la caz la caz de către autoritățile naționale 
de reglementare aplicându-se procedura de 
soluționare a litigiilor menționată la 
articolul 17. Pentru a asigura un mediu 
concurențial echitabil, accesul cu ridicata 
în scopul furnizării serviciilor de roaming 
trebuie acordat în conformitate cu 
obligațiile reglementare stipulate de 
prezentul regulament și aplicabile la 
nivelul comerțului cu ridicata și trebuie să 
țină cont de diferitele elemente de cost 
necesare furnizării acestui tip de acces. 
Printr-o abordare normativă coerentă a 
accesului cu ridicata în scopul furnizării de 
servicii de roaming s-ar evita discrepanțele 
intre statele membre.

(19) Prin urmare, trebuie introduse norme 
prin care să se impună obligativitatea de a 
accepta cererile rezonabile de acces cu 
ridicata la rețelele publice de comunicații 
mobile în scopul furnizării de servicii de 
roaming. Astfel de cereri pot fi refuzate 
numai pe baza unor criterii obiective și 
temeinic justificate, care trebuie stabilite de 
la caz la caz de către autoritățile naționale 
de reglementare aplicându-se procedura de 
soluționare a litigiilor menționată la 
articolul 17. Pentru a asigura un mediu 
concurențial echitabil, accesul cu ridicata 
în scopul furnizării serviciilor de roaming 
trebuie acordat în conformitate cu 
obligațiile reglementare stipulate de 
prezentul regulament și aplicabile la 
nivelul comerțului cu ridicata și cu 
dispozițiile relevante ale 
Directivei 2002/19/CE, care cuprinde 
norme privind nediscriminarea și 
interoperabilitatea, și trebuie să țină cont 
de diferitele elemente de cost necesare 
furnizării acestui tip de acces. Printr-o 
abordare normativă coerentă a accesului cu 
ridicata în scopul furnizării de servicii de 
roaming s-ar evita discrepanțele intre 
statele membre.

Amendamentul 11
Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Consumatorii trebuie să aibă dreptul 
de a opta pentru vânzarea unor servicii de 
roaming separate de pachetul lor de servicii 

(22) Consumatorii trebuie să aibă dreptul 
de a opta pentru vânzarea unor servicii de 
roaming pe teritoriul Uniunii separate de 
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mobile naționale. Se impune stabilirea unor 
principii de bază privind vânzarea separată 
a serviciilor de roaming, care trebuie 
introdusă în mod coordonat pe tot teritoriul 
Uniunii. Orice consumator trebuie să poată 
alege un furnizor diferit de servicii de 
roaming fără a-și schimbă numărul de 
telefon și astfel încât să fie garantată 
interoperabilitatea serviciilor, iar serviciile 
de roaming să-i fie furnizate oriunde pe 
teritoriul Uniunii și la același nivel de 
calitate.

pachetul lor de servicii mobile naționale. 
Se impune stabilirea unor principii de bază 
privind vânzarea separată a serviciilor de 
roaming, care trebuie introdusă în mod 
coordonat pe tot teritoriul Uniunii. 
Condițiile oferite de furnizorii de servicii 
de roaming din țara de origine trebuie să 
fie ușor de comparat de către clienți. În 
acest scop, Comisia ar trebui să propună 
criterii uniforme pentru furnizarea unor 
astfel de informații. În vederea acestui 
obiectiv, se impune delegarea competenței 
de a adopta acte, în conformitate cu 
articolul 290 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, către 
Comisie. Este deosebit de important ca, în 
cursul lucrărilor sale pregătitoare, 
Comisia să organizeze consultări adecvate 
cu OAREC și părțile interesate, inclusiv la 
nivel de experți. Atunci când pregătește și 
elaborează acte delegate, Comisia ar 
trebui să asigure o transmitere simultană, 
în timp util și adecvată a documentelor 
relevante către Parlamentul European și 
Consiliu. Până la adoptarea unor astfel de 
criterii, autoritățile naționale de 
reglementare ar trebui să încurajeze 
furnizarea de informații comparabile, de 
exemplu, prin intermediul unor ghiduri 
care iau ca referință tarifele reglementate 
aplicate serviciilor de roaming vizate.
Orice consumator trebuie să poată alege un 
furnizor diferit de servicii de roaming fără 
a-și schimba numărul de telefon, astfel 
încât să fie garantată interoperabilitatea 
serviciilor într-un termen scurt, iar 
serviciile de roaming să-i fie furnizate 
oriunde pe teritoriul Uniunii și la același 
nivel de calitate.

Amendamentul 12
Propunere de regulament
Considerentul 22a (nou)



PE478.349v02-00 12/53 AD\890078RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22a) Consumatorii ar trebui să poată 
trece ușor, în cel mai scurt timp, fără 
penalizări și în mod gratuit, la un furnizor 
alternativ de servicii de roaming sau de la 
un furnizor alternativ de servicii de 
roaming la altul.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Considerentul 24a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24a) Operatorii ar trebui încurajați să 
atingă chiar mai repede obiectivele 
Agendei digitale pentru Europa. În 
special, ar trebui promovat obiectivul 
potrivit căruia diferențele dintre tarifele în 
roaming și cele naționale ar trebui să se 
apropie de zero până în 2015. Prin 
urmare, ca stimulent, operatorii care sunt 
pregătiți să prezinte oferte de tarife pentru 
roaming care sunt egale sau doar 
nesemnificativ mai mari decât tarifele lor 
naționale ar trebui să fie exonerați de 
obligația de a pune în aplicare măsuri 
structurale în ceea ce privește vânzarea 
separată de servicii de roaming. 
Autoritățile naționale de reglementare în 
domeniul telecomunicațiilor ar trebui să 
acorde astfel de exonerări în condiții 
stricte și ar trebui să aibă posibilitatea, de 
asemenea, de a retrage exonerarea în caz 
de nerespectare. Acest sistem ar permite, 
de asemenea, mai multe oferte inovatoare, 
cum ar fi „roam like at home” sau oferte 
plătite lunar care ar fi mai transparente 
pentru consumatori și nu ar necesita nicio 
acțiune din partea acestora.

Amendamentul 14
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Propunere de regulament
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) În cursul perioadei de tranziție în care 
se aplică plafoanele de salvgardare,  noii
clienți ai serviciilor de roaming trebuie să 
fie informați pe deplin în privința gamei de 
tarife existente pentru serviciile de roaming 
din interiorul Uniunii , inclusiv cu privire 
la tarifele care sunt stabilite în conformitate 
cu eurotariful de tranziție . Clienților 
actuali ai serviciilor de roaming trebuie să 
li se ofere posibilitatea de a alege un nou 
tarif în conformitate cu eurotariful de 
tranziție  sau orice alt tarif de roaming, 
într-o anumit interval de timp. În cazul 
clienților actuali ai serviciilor de roaming 
care, în acest interval de timp, nu au ales 
niciun tarif, este indicat să se facă o 
distincție între cei care au optat deja pentru 
un tarif sau pachet de roaming specific 
înainte de intrarea în vigoare a prezentului 
regulament și cei care nu au ales un astfel 
de tarif. Acestora din urmă trebuie să li se 
acorde în mod automat un tarif în 
conformitate cu prezentul regulament.
Clienții serviciilor de roaming care 
beneficiază deja de tarife sau pachete de 
roaming specifice, care le satisfac nevoile 
individuale și pe care le-au ales pe baza 
acestor nevoi, rămân la tariful sau pachetul 
ales anterior, dacă, după ce li s-au reamintit 
condițiile de tarifare aplicabile, nu își fac 
cunoscută alegerea în intervalul de timp 
corespunzător. Astfel de tarife sau pachete 
de roaming specifice ar putea include, de 
exemplu, tarife de roaming fixe, tarife 
nedestinate publicului larg , tarife cu taxe 
de roaming fixe suplimentare, tarife pe 
minut mai mici decât eurotariful maxim 
sau tarife care includ taxe pentru stabilirea 
apelului .

(33) În cursul perioadei de tranziție în care 
se aplică plafoanele de salvgardare, noii
clienți ai serviciilor de roaming trebuie să 
fie informați pe deplin într-un mod clar și 
ușor de înțeles în privința gamei de tarife 
existente pentru serviciile de roaming din 
interiorul Uniunii, inclusiv cu privire la 
tarifele care sunt stabilite în conformitate 
cu eurotariful de tranziție. Clienților 
actuali ai serviciilor de roaming trebuie să 
li se ofere posibilitatea de a alege un nou 
tarif în conformitate cu eurotariful de 
tranziție  sau orice alt tarif de roaming, 
într-o anumit interval de timp. În cazul 
clienților actuali ai serviciilor de roaming 
care, în acest interval de timp, nu au ales 
niciun tarif, este indicat să se facă o 
distincție între cei care au optat deja pentru 
un tarif sau pachet de roaming specific 
înainte de intrarea în vigoare a prezentului 
regulament și cei care nu au ales un astfel 
de tarif. Acestora din urmă trebuie să li se 
acorde în mod automat un tarif în 
conformitate cu prezentul regulament.
Clienții serviciilor de roaming care 
beneficiază deja de tarife sau pachete de 
roaming specifice, care le satisfac nevoile 
individuale și pe care le-au ales pe baza 
acestor nevoi, rămân la tariful sau pachetul 
ales anterior, dacă, după ce li s-au reamintit 
condițiile de tarifare și eurotarifele
aplicabile, fac cunoscută alegerea lor 
furnizorului. Astfel de tarife sau pachete 
de roaming specifice ar putea include, de 
exemplu, tarife de roaming fixe, tarife 
nedestinate publicului larg , tarife cu taxe 
de roaming fixe suplimentare, tarife pe 
minut mai mici decât eurotariful maxim 
sau tarife care includ taxe pentru stabilirea 
apelului .

Amendamentul 15



PE478.349v02-00 14/53 AD\890078RO.doc

RO

Propunere de regulament
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) Întrucât prezentul regulament prevede 
că directivele care instituie cadrul de 
reglementare a comunicațiilor electronice 
din 2002 nu aduc atingere niciuneia dintre 
măsurile specifice adoptate pentru 
reglementarea tarifelor de roaming la 
nivelul Uniunii  pentru apelurile telefonice 
vocale mobile și întrucât prezentul 
regulament poate impune furnizorilor de 
servicii de roaming pe teritoriul Uniunii  să 
aducă modificări tarifelor lor de roaming 
cu amănuntul pentru a se conforma 
cerințelor prezentului regulament, astfel de 
modificări nu trebuie să determine, în 
legile naționale de transpunere a cadrului 
de reglementare a comunicațiilor 
electronice din 2002, dreptul clienților 
serviciilor de telefonie mobilă de a renunța 
la contractele lor.

(34) Întrucât prezentul regulament prevede 
că directivele care instituie cadrul de 
reglementare a comunicațiilor electronice 
din 2002 nu aduc atingere niciuneia dintre 
măsurile specifice adoptate pentru 
reglementarea tarifelor de roaming la 
nivelul Uniunii  pentru apelurile telefonice 
vocale mobile și întrucât prezentul 
regulament poate impune furnizorilor de 
servicii de roaming pe teritoriul Uniunii  să 
aducă modificări tarifelor lor de roaming 
cu amănuntul pentru a se conforma 
cerințelor prezentului regulament, astfel de 
modificări nu trebuie să determine, în 
legile naționale de transpunere a cadrului 
de reglementare a comunicațiilor 
electronice din 2002, dreptul clienților 
serviciilor de telefonie mobilă de a renunța 
la contractele lor. În mod similar, 
posibilitatea de a trece la un alt furnizor 
de roaming nu aduce atingere drepturilor 
și obligațiilor aplicabile serviciilor 
naționale în conformitate cu obligațiile 
contractuale și reglementare. 

Justificare

Dreptul de a trece la un alt furnizor de servicii de roaming nu poate implica un drept de a 
rezilia contractele naționale; dispozițiile naționale relevante trebuie aplicate în continuare.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Considerentul 40

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40) Prin urmare, la nivelul serviciilor cu 
amănuntul, trebuie introdus un set comun 
de norme privind facturarea la unitate în 
cazul facturilor care aplică eurotariful, în 
vederea consolidării în continuare a pieței 

(40) Prin urmare, la nivelul serviciilor cu 
amănuntul, trebuie introdus un set comun 
de norme privind facturarea la unitate în 
cazul facturilor care aplică eurotariful, în 
vederea consolidării în continuare a pieței 
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unice și a asigurării în întreaga Uniune  a 
unui nivel comun de protecție a 
consumatorilor serviciilor de roaming pe 
teritoriul Uniunii  .

unice și a asigurării în întreaga Uniune a 
aceluiași nivel ridicat de protecție a 
consumatorilor serviciilor de roaming pe 
teritoriul Uniunii.

Justificare

Pe lângă asigurarea aceluiași nivel de protecție a consumatorilor în Uniunea Europeană, 
aceste norme noi trebuie să vizeze, de asemenea, ca nivelul de protecție să fie ridicat.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Considerentul 42a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(42a) Operatorii ar trebui să ia măsuri 
adecvate pentru a asigura că 
consumatorii transfrontalieri nu se 
confruntă cu probleme din cauza locației 
lor transfrontaliere, cum ar fi aplicarea 
tarifelor de roaming cât timp aceștia se 
află în țara lor de origine.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Considerentul 55

Textul propus de Comisie Amendamentul

(55) Datele culese de autoritățile naționale 
de reglementare arată că persistă niveluri 
ridicate ale tarifelor  cu ridicata medii 
pentru serviciile de comunicații de date în 
roaming aplicate de operatorii rețelei 
vizitate furnizorilor din țara de origine ai 
abonaților serviciilor de roaming , în pofida 
faptului că aceste tarife cu ridicata  par să 
urmeze o tendință de scădere.

(55) Datele culese de autoritățile naționale 
de reglementare arată că persistă niveluri 
ridicate ale tarifelor cu ridicata medii 
pentru serviciile de comunicații de date în 
roaming aplicate de operatorii rețelei 
vizitate furnizorilor din țara de origine ai 
abonaților serviciilor de roaming. În pofida 
faptului că aceste tarife cu ridicata par să 
urmeze o tendință de scădere, acestea sunt 
în continuare mult prea ridicate și 
disproporționate în raport cu costurile 
reale de producție.
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Amendamentul 19

Propunere de regulament
Considerentul 65

Textul propus de Comisie Amendamentul

(65) Pentru a asigura că obligațiile 
reglementare privind tarifele cu ridicata și 
cu amănuntul pentru serviciile de voce, 
SMS și date în roaming nu sunt menținute 
mai mult decât este necesar în momentul în 
care sunt pe deplin implementate soluțiile 
structurale și concurența pe piața de 
roaming este suficient dezvoltată, trebuie 
stabilite unele condiții privind încetarea 
aplicării tarifelor maxime cu ridicata și cu 
amănuntul înainte de termenele prevăzute.
Aceste condiții trebuie să se bazeze pe o 
diferență semnificativă între plafoanele 
pentru tarife și nivelurile efective ale 
acestora. Se consideră că s-a atins o 
diferență semnificativă dacă tarifele medii 
în Uniune se ridică la 75 % din valoarea 
plafonului. În cazul plafoanelor pentru 
tarifele cu ridicata, criteriul procentului de
75 % se bazează pe un trafic dezechilibrat 
între operatori care nu aparțin aceluiași 
grup. Pentru a limita apariția discrepanțelor 
între statele membre, criteriul procentului 
de 75 % în cazul plafoanelor pentru tarifele 
cu amănuntul se calculează prin 
determinarea, la nivelul Uniunii, a mediei 
mediilor naționale pentru fiecare serviciu 
de roaming separat (voce, SMS sau date).

(65) Pentru a asigura că obligațiile 
reglementare privind tarifele cu ridicata și 
cu amănuntul pentru serviciile de voce, 
SMS și date în roaming nu sunt menținute 
mai mult decât este necesar în momentul în 
care sunt pe deplin implementate soluțiile 
structurale și concurența pe piața de 
roaming este suficient dezvoltată, trebuie 
stabilite unele condiții privind încetarea 
aplicării tarifelor maxime cu ridicata și cu 
amănuntul înainte de termenele prevăzute.
Aceste condiții trebuie să se bazeze pe o 
diferență semnificativă între plafoanele 
pentru tarife și nivelurile efective ale 
acestora. Se consideră că s-a atins o 
diferență semnificativă dacă tarifele medii 
în Uniune se ridică la 50 % din valoarea 
plafonului. În cazul plafoanelor pentru 
tarifele cu ridicata, criteriul procentului de
50 % se bazează pe un trafic dezechilibrat 
între operatori care nu aparțin aceluiași 
grup. Pentru a limita apariția discrepanțelor 
între statele membre, criteriul procentului 
de 50 % în cazul plafoanelor pentru tarifele 
cu amănuntul se calculează prin 
determinarea, la nivelul Uniunii, a mediei 
mediilor naționale pentru fiecare serviciu 
de roaming separat (voce, SMS sau date).

Amendamentul 20
Propunere de regulament
Considerentul 67

Textul propus de Comisie Amendamentul

(67) Pentru a îmbunătăți transparența 
prețurilor cu amănuntul la efectuarea și 
primirea de apeluri în roaming
reglementate în interiorul Uniunii și 
pentru a-i ajuta pe clienții serviciului de 

(67) Pentru a îmbunătăți transparența 
prețurilor cu amănuntul pentru utilizarea
serviciilor de roaming în interiorul Uniunii
și pentru a-i ajuta pe clienții serviciului de 
roaming să ia decizii cu privire la utilizarea 
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roaming să ia decizii cu privire la utilizarea 
telefoanelor lor mobile în străinătate, 
furnizorii de servicii de telefonie mobilă 
trebuie să permită clienților care folosesc 
serviciile lor de roaming să obțină cu 
ușurință și gratuit informații cu privire la 
tarifele de roaming care le sunt aplicabile 
atunci când efectuează sau primesc 
apeluri vocale într-un stat membru vizitat.
În plus, furnizorii trebuie să le ofere 
clienților lor, la cerere și gratuit, informații 
suplimentare privind tarifele serviciilor de 
comunicații de date pe minut sau pe unitate
(inclusiv TVA) pentru efectuarea sau 
primirea de apeluri vocale și, de asemenea, 
pentru trimiterea și primirea de mesaje
SMS, MMS și orice alte servicii de 
comunicații de date în statul membru 
vizitat. Având în vedere nivelul ridicat de 
informare din rândul anumitor categorii de 
consumatori cu privire la tarifele de 
roaming, operatorii trebuie să ofere 
posibilitatea de a renunța cu ușurință la 
serviciul de mesaje automate.

telefoanelor lor mobile în străinătate,
atunci când călătoresc atât în interiorul, 
cât și în afara Uniunii, furnizorii de 
servicii de telefonie mobilă trebuie să 
permită clienților care folosesc serviciile 
lor de roaming să obțină cu ușurință și 
gratuit informații cu privire la tarifele de 
roaming care le sunt aplicabile atunci când
utilizează servicii de roaming într-o țară 
vizitată. În plus, furnizorii ar trebui să le 
ofere clienților lor, cu condiția ca aceștia 
să se afle în Uniune, la cerere și gratuit, 
informații suplimentare privind tarifele 
serviciilor de comunicații de date pe minut 
sau pe unitate (inclusiv TVA) pentru 
efectuarea sau primirea de apeluri vocale 
și, de asemenea, pentru trimiterea și 
primirea de servicii SMS, MMS și orice 
alte servicii de comunicații de date în statul 
membru vizitat. Având în vedere nivelul 
ridicat de informare din rândul anumitor 
categorii de consumatori cu privire la 
tarifele de roaming, operatorii trebuie să 
ofere posibilitatea de a renunța cu ușurință 
la serviciul de mesaje automate.

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Considerentul 68

Textul propus de Comisie Amendamentul

(68) Transparența impune, de asemenea, 
furnizorilor să ofere clienților, de fiecare 
dată când optează pentru un abonament sau 
când se produce o schimbare în tarifele de 
roaming, informații privind tarifele de 
roaming, în special eurotariful și toate 
tarifele fixe pentru pachete integrale, dacă 
este cazul. Furnizorii din țara de origine 
trebuie să ofere informații privind tarifele 
de roaming prin mijloace adecvate, cum ar 
fi facturi, internet, clipuri publicitare TV 
sau marketing direct prin corespondență.
Furnizorii din țara de origine trebuie să 
garanteze că toți clienții care folosesc 

(68) Transparența impune, de asemenea, 
furnizorilor să le ofere clienților, de fiecare 
dată când optează pentru un abonament sau 
când se produce o schimbare în tarifele de 
roaming, informații privind tarifele de 
roaming, în special eurotariful și toate 
tarifele fixe pentru pachete integrale, dacă 
este cazul. Furnizorii din țara de origine 
trebuie să ofere informații privind tarifele 
de roaming prin mijloace adecvate, cum ar 
fi facturi, internet, clipuri publicitare TV 
sau marketing direct prin corespondență.
Toate informațiile și ofertele trebuie să fie 
clare, ușor de înțeles, comparabile și 
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serviciile lor de roaming sunt conștienți de 
existența tarifelor reglementate pentru 
perioada în cauză și trebuie să trimită 
acestor clienți o comunicare în care să se 
descrie în mod clar și imparțial condițiile 
pentru eurotarif și dreptul de a trece sau de 
a renunța la acesta.

transparente în ceea ce privește prețurile 
și caracteristicile serviciului. Publicitatea 
pentru ofertele de tarife pentru roaming și 
vânzarea către consumatori trebuie să 
respecte pe deplin legislația în materie de 
protecție a consumatorului, în special 
Directiva 2005/29/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
11 mai 2005 privind practicile comerciale 
neloiale ale întreprinderilor de pe piața 
internă față de consumatori („Directiva 
privind practicile comerciale neloiale”)1. 
Furnizorii din țara de origine trebuie să 
garanteze că toți clienții care folosesc 
serviciile lor de roaming sunt conștienți de 
existența tarifelor reglementate pentru 
perioada în cauză și trebuie să trimită 
acestor clienți o comunicare scrisă în care 
să se descrie în mod clar și imparțial 
condițiile pentru eurotarif și dreptul de a 
trece sau de a renunța la acesta.

_____________
1 JO L 149, 11.6.2005, p. 22.

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Considerentul 69

Textul propus de Comisie Amendamentul

(69) Mai mult , trebuie să se ia măsuri 
pentru a îmbunătăți transparența prețurilor 
cu amănuntul în cazul serviciilor de
comunicații de date în roaming, în special 
pentru a elimina problema „facturilor-șoc”, 
care constituie un obstacol pentru buna 
funcționare a pieței interne, și pentru a 
pune la dispoziția clienților serviciilor de 
roaming instrumentele de care au nevoie 
pentru a-și monitoriza și controla 
cheltuielile aferente serviciilor de 
comunicații de date în roaming. În același 
timp, nu trebuie să existe obstacole în calea 
apariției unor aplicații sau tehnologii care 
pot să substituie serviciile de roaming sau 

(69) Mai mult, trebuie să se ia măsuri 
pentru a îmbunătăți transparența prețurilor 
cu amănuntul în cazul tuturor serviciilor 
de roaming, în special pentru a elimina 
problema „facturilor-șoc”, care constituie 
un obstacol pentru buna funcționare a 
pieței interne, și pentru a pune la dispoziția 
clienților serviciilor de roaming 
instrumentele de care au nevoie pentru a-și 
monitoriza și controla cheltuielile aferente
serviciilor de comunicații de date în 
roaming. În același timp, nu trebuie să 
existe obstacole în calea apariției unor 
aplicații sau tehnologii care pot să 
substituie serviciile de roaming sau să 



AD\890078RO.doc 19/53 PE478.349v02-00

RO

să reprezinte o alternativă pentru acestea, 
cum ar fi serviciile WiFi. Aceste informații 
trebuie prezentate consumatorilor, 
permițându-le, astfel, să facă o alegere 
informată.

reprezinte o alternativă pentru acestea, cum 
ar fi serviciile WiFi sau mecanismele de 
rutare locală a datelor („local breakout”).
Aceste informații trebuie prezentate 
consumatorilor, permițându-le, astfel, să 
facă o alegere informată.

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Considerentul 70

Textul propus de Comisie Amendamentul

(70) În special, operatorii de servicii de 
comunicații mobile trebuie să pună la 
dispoziția clienților serviciilor lor de 
roaming informații personalizate privind 
tarifele aplicabile clienților respectivi 
pentru serviciile de comunicații de date în 
roaming de fiecare dată când aceștia 
inițiază un serviciu de comunicații de date 
în roaming la intrarea într-un alt stat 
membru. Aceste informații trebuie 
furnizate pe telefoanele mobile ale acestora 
sau pe alte dispozitive mobile în cel mai 
adecvat mod, astfel încât să fie primite și 
înțelese cu ușurință.

(70) În special, operatorii de servicii de 
comunicații mobile trebuie să pună gratuit
la dispoziția clienților serviciilor lor de 
roaming informații personalizate privind 
tarifele aplicabile clienților respectivi 
pentru serviciile de comunicații de date în 
roaming de fiecare dată când aceștia 
inițiază un serviciu de comunicații de date 
în roaming la intrarea într-o altă țară; 
această cerință ar trebui aplicată numai 
cu începere de la 1 ianuarie 2013 în cazul 
țărilor din afara Uniunii. Aceste 
informații trebuie furnizate pe telefoanele 
mobile ale acestora sau pe alte dispozitive 
mobile în cel mai adecvat mod, astfel încât 
să fie recepționate și înțelese cu ușurință și 
să permită să fie accesate cu ușurință din 
nou, ulterior.

Justificare

Ferestrele „pop-up” nu reprezintă un mod adecvat de a informa consumatorul cu privire la 
tarifele aplicabile deoarece, în cazul în care acesta este ocupat atunci când primește mesajul, 
va încerca să închidă fereastra fără a o consulta, pentru a-și termina activitatea.

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Considerentul 71
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(71) Pentru a facilita înțelegerea de către 
clienți a consecințelor financiare ale 
folosirii serviciilor reglementate de 
comunicații de date în roaming și pentru a 
permite clienților să-și monitorizeze și să-și 
controleze cheltuielile, furnizorul din țara 
de origine trebuie să dea exemple de 
aplicații pentru serviciile respective, cum 
ar fi e-mail, imagini, navigare Internet, prin 
indicarea volumului lor aproximativ 
exprimat în trafic de date.

(71) Pentru a facilita înțelegerea de către 
clienți a consecințelor financiare ale 
folosirii serviciilor de comunicații de date 
în roaming și pentru a permite clienților să-
și monitorizeze și să-și controleze 
cheltuielile, furnizorul din țara de origine 
trebuie să dea, cu titlu gratuit, de la 
încheierea contractului și, ulterior, în 
orice moment, la solicitarea clientului,
exemple de aplicații pentru serviciile 
respective, cum ar fi e-mail, imagini, 
navigare Internet, prin indicarea volumului 
lor aproximativ exprimat în trafic de date.

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Considerentul 72

Textul propus de Comisie Amendamentul

(72) În plus, pentru a evita „facturile-șoc”, 
operatorii trebuie să definească unul sau 
mai multe limite financiare și/sau de volum 
de trafic maxime pentru sumele care 
trebuie plătite  pentru serviciile de 
comunicații de date în roaming, exprimate 
în moneda de facturare a clientului, pe care 
să le ofere gratuit tuturor clienților 
serviciilor de roaming, trimițându-le o 
notificare atunci când se apropie de limita 
respectivă. În momentul atingerii acestei 
limite, clientul nu trebuie să mai primească 
serviciile respective și să mai fie taxat 
pentru acestea, cu excepția cazului în care 
clientul solicită în mod expres furnizarea în 
continuare a serviciilor respective în 
conformitate cu temenii și condițiile 
menționate în notificare. Clienților 
serviciilor de roaming trebuie să li se dea 
posibilitatea de a opta pentru oricare dintre 
aceste limite financiare sau de volum de 
trafic maxime într-o perioadă de timp 
rezonabilă sau de a alege să nu se aplice 

(72) În plus, pentru a evita „facturile-șoc” 
pentru serviciile de comunicații de date în 
roaming atât în interiorul, cât și, de la 1 
ianuarie 2013, în afara Uniunii, operatorii 
trebuie să definească una sau mai multe 
limite financiare și/sau de volum de trafic 
maxime pentru sumele care trebuie plătite 
pentru serviciile de comunicații de date în 
roaming, exprimate în moneda de facturare 
a clientului, pe care să le ofere gratuit 
tuturor clienților serviciilor de roaming, 
trimițându-le o notificare, prin intermediul 
unui canal de comunicare care să permită 
consultarea ulterioară, atunci când se 
apropie de limita respectivă. În momentul 
atingerii acestei limite, clientul nu trebuie 
să mai primească serviciile respective și să 
mai fie taxat pentru acestea, cu excepția 
cazului în care clientul solicită în mod 
expres furnizarea în continuare a serviciilor 
respective în conformitate cu temenii și 
condițiile menționate în notificare. În acest 
caz, clientul ar trebui să primească gratuit 
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vreo limită. Cu excepția cazului în care 
clienții decid altfel, aceștia trebuie să fie 
trecuți automat pe un sistem de limitare 
implicit.

o confirmare, prin intermediul unui canal 
de comunicare care permite ulterior o 
nouă accesare. Clienților serviciilor de 
roaming trebuie să li se dea posibilitatea de 
a opta pentru oricare dintre aceste limite 
financiare sau de volum de trafic maxime 
într-o perioadă de timp rezonabilă sau de a 
alege să nu se aplice vreo limită. Cu 
excepția cazului în care clienții decid altfel, 
aceștia trebuie să fie trecuți automat pe un 
sistem de limitare implicit.

Justificare

Ferestrele de tip „pop-up” nu reprezintă o modalitate adecvată de a informa consumatorii că 
se apropie de atingerea plafonului de siguranță, deoarece, în cazul în care sunt ocupați 
atunci când primesc informația, vor închide fereastra pentru a-și termina activitatea. În plus, 
este esențial să se primească de către consumatori o confirmare a acordului lor de a continua 
utilizarea serviciului oferit în pofida depășirii plafonului de siguranță. Acest lucru vizează să 
asigure că, atunci când apasă o tastă, consumatorii sunt conștienți de consecințele acțiunilor 
lor.

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Considerentul 72a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(72a) Întrucât legislația actuală a Uniunii 
nu prevede limitarea „facturilor-șoc” 
pentru serviciile de roaming în afara 
Uniunii, consumatorii trebuie să fie 
informați în viitor cu privire la tarifele de 
roaming respective atunci când utilizează 
serviciile de roaming în afara Uniunii și 
să fie acoperiți de dispozițiile privind 
„facturile-șoc” care se aplică serviciilor 
de roaming în interiorul Uniunii.

Amendamentul 27
Propunere de regulament
Considerentul 74
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(74) Cu toate acestea, de la intrarea în 
vigoare a modificărilor introduse prin 
Regulamentul (CE) nr. 544/2009, s-a 
observat că este mai puțin probabil ca acei 
clienți care au optat pentru un serviciu 
preplătit să întâmpine problema „facturilor-
șoc” pentru utilizarea serviciilor de date în 
roaming, având în vedere că valoarea 
creditului disponibil se alege în avans. În 
plus, eurotariful de tranziție pentru date 
care reglementează prețurile pentru 
serviciile de date în roaming, reprezintă, 
pentru acești consumatori, o protecție 
suplimentară împotriva prețurilor ridicate 
pentru aceste servicii. De aceea, limita de 
suspendare pentru traficul de date nu
trebuie să se aplice clienților care au 
contracte preplătite.

(74) Acei clienți care au optat pentru un 
serviciu preplătit pot și ei să întâmpine 
problema „facturilor-șoc” pentru utilizarea 
serviciilor de date în roaming De aceea, 
limita de suspendare pentru traficul de date 
trebuie să se aplice și clienților care au 
contracte preplătite. În plus, acești clienți 
ar trebui să fie avertizați din timp că se 
apropie de limita lor de credit.

Justificare

Clienții care optează pentru un serviciu preplătit au nevoie de același nivel de protecție ca și 
ceilalți clienți, mai ales atunci când contractele de servicii preplătite permit utilizarea 
serviciilor de comunicații peste limita de credit sau cuprind „o opțiune de reîncărcare 
automată”. În plus, de vreme ce utilizarea serviciilor de roaming poate duce la o consumare 
rapidă a creditului, furnizorii ar trebui să trimită clienților o avertizare din timp pentru a 
evita o epuizare bruscă și neașteptată a creditului.

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Considerentul 81

Textul propus de Comisie Amendamentul

(81) Comisia trebuie să evalueze 
eficacitatea prezentului regulament  în 
lumina obiectivelor sale și a contribuției pe 
care o aduce la punerea în aplicare a 
cadrului de reglementare și la funcționarea 
armonioasă a pieței interne. În acest 
context, Comisia trebuie să țină seama de 
impactul asupra poziției concurențiale a 

(81) Comisia trebuie să evalueze 
eficacitatea prezentului regulament  în 
lumina obiectivelor sale și a contribuției pe 
care o aduce la punerea în aplicare a 
cadrului de reglementare și la funcționarea 
armonioasă a pieței interne. În acest 
context, Comisia trebuie să țină seama de 
impactul asupra poziției concurențiale a 
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furnizorilor de servicii de comunicații 
mobile de diverse mărimi și din diverse 
părți ale Uniunii , de noutățile, tendințele 
și transparența privind tarifele cu ridicata și 
cu amănuntul, de raportul acestora cu 
costurile efective, de măsura în care 
ipotezele formulate în evaluarea de impact 
care a însoțit prezentul regulament au fost 
confirmate, de costurile suportate de 
operatori pentru a se conforma 
regulamentului, precum și de impactul 
asupra investițiilor. De asemenea, Comisia 
trebuie, ținând seama de evoluțiile în 
domeniul tehnologiei, să analizeze 
disponibilitatea și calitatea serviciilor care 
reprezintă o alternativă la serviciile de 
roaming (cum ar fi accesul prin intermediul
WIFI ).

furnizorilor de servicii de comunicații 
mobile de diverse mărimi și din diverse 
părți ale Uniunii , de noutățile, tendințele 
și transparența privind tarifele cu ridicata și 
cu amănuntul, de raportul acestora cu 
costurile efective, de măsura în care 
ipotezele formulate în evaluarea de impact 
care a însoțit prezentul regulament au fost 
confirmate, de costurile suportate de 
operatori pentru a se conforma 
regulamentului, precum și de impactul 
asupra investițiilor. De asemenea, Comisia 
trebuie, ținând seama de evoluțiile în 
domeniul tehnologiei, să analizeze 
disponibilitatea și calitatea serviciilor care 
reprezintă o alternativă la serviciile de 
roaming (cum ar fi accesul prin intermediul
WIFI sau al mecanismelor de rutare 
locală a datelor).

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 1 - alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prezentul regulament stabilește, de 
asemenea, norme care urmăresc creșterea 
transparenței prețurilor și o mai bună 
furnizare a informațiilor cu privire la tarife 
către utilizatorii serviciilor de roaming pe 
teritoriul Uniunii  .

(2) Prezentul regulament stabilește, de 
asemenea, norme care urmăresc creșterea 
transparenței prețurilor și o mai bună 
furnizare a informațiilor cu privire la tarife 
către utilizatorii serviciilor de roaming pe 
teritoriul Uniunii și, de la 1 ianuarie 2013, 
și în afara Uniunii.

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Plafoanele tarifare prevăzute în prezentul 
regulament se exprimă în euro. În cazul în 
care tarifele reglementate de articolele 6, 7, 
8, 9, 11 și 12 sunt exprimate în alte 

Plafoanele tarifare prevăzute în prezentul 
regulament se exprimă în euro. În cazul în 
care tarifele reglementate de articolele 6, 7, 
8, 9, 11 și 12 sunt exprimate în alte 



PE478.349v02-00 24/53 AD\890078RO.doc

RO

monede, plafoanele inițiale în temeiul 
articolelor respective se stabilesc în 
monedele respective prin aplicarea 
cursurilor de schimb de referință publicate 
la 30 mai 2012 de Banca Centrală 
Europeană în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene.

monede, plafoanele inițiale în temeiul 
articolelor respective se stabilesc în 
monedele respective prin aplicarea 
cursurilor de schimb de referință publicate 
la 30 mai 2012 de Banca Centrală 
Europeană în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene sau prin aplicarea cursurilor de 
schimb de referință medii publicate de 
Banca Centrală Europeană în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene cu șase luni 
înainte de intrarea în vigoare a 
prezentului regulament, în funcție de care 
dintre aceste plafoane tarifare inițiale este 
mai mic după convertirea în monede 
altele decât euro.

Justificare

Scopul acestei modificări este de a reduce riscul apariției unei situații în care, în pofida 
reducerii tarifelor pe baza amendamentelor adoptate la prezentul regulament, să nu aibă loc 
o reducere a tarifelor în acele țări care nu utilizează moneda euro, ca urmare a fluctuațiilor 
cursului de schimb. Propunerea nu elimină acest risc, aceasta oferă doar o metodă 
alternativă pentru convertirea din euro în alte monede.

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) „furnizor din țara de origine” înseamnă 
o întreprindere care furnizează unui client 
servicii de roaming pe teritoriul Uniunii  , 
fie prin intermediul propriei rețele, fie ca 
operator al unei rețele virtuale mobile sau 
revânzător;

(b) „furnizor din țara de origine” înseamnă 
un operator care furnizează unui client al 
serviciilor de roaming servicii de roaming 
pe teritoriul Uniunii, fie prin intermediul 
propriei rețele, fie ca operator al unei rețele 
virtuale mobile sau revânzător sau orice alt 
tip de furnizor de servicii de roaming;

Justificare

Tout fournisseur d’origine devrait être déclaré en tant qu’opérateur, tel que défini par le 
paquet ‘communications électroniques’, directives cadre et autorisation, afin de garantir que 
les mêmes obligations et mêmes droits s’appliquent à tout acteur qui fournit des services de 
communications électroniques en itinérance aux utilisateurs finaux. Ce changement au 
règlement est justifié par le fait que de nouveaux acteurs vont rentrer sur ce marché en raison 
de la nouvelle obligation de découplage.Il est en outre nécessaire de clarifier que les autres 
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fournisseurs de services d’itinérance constituent une sous catégorie des fournisseurs 
d’origine, l’article 2 m) n’étant pas tout à fait clair à cet égard. Certaines dispositions du 
règlement seraient autrement incohérentes ou confuses (par exemple: les obligations 
tarifaires ne mentionnent que le « fournisseur d’origine »). Il convient de s’assurer que tous 
les acteurs sont soumis aux mêmes règles.

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera k

Textul propus de Comisie Amendamentul

(k) „serviciu de comunicații date în 
roaming reglementat” înseamnă un serviciu 
de roaming care permite unui client al
serviciilor de roaming utilizarea de 
comunicații de date cu comutare de 
pachete prin intermediul telefonului mobil 
sau al altui dispozitiv mobil în timpul 
conectării la o rețea vizitată. Un serviciu de 
comunicații de date în roaming reglementat 
nu include transmiterea sau primirea 
apelurilor sau mesajelor SMS în roaming 
reglementate, dar include transmiterea și 
primirea de mesaje MMS.

(k) „serviciu de comunicații date în 
roaming reglementat” înseamnă un serviciu 
de roaming care permite unui client al 
serviciilor de roaming utilizarea de 
comunicații de date cu comutare de 
pachete prin intermediul telefonului mobil 
sau al altui dispozitiv mobil în timpul 
conectării la o rețea vizitată. Un serviciu de 
comunicații de date în roaming reglementat 
nu include transmiterea sau primirea 
apelurilor sau mesajelor SMS în roaming 
reglementate, transmiterea și primirea de 
mesaje MMS și comunicațiile de date de 
tip mașină-la-mașină (M2M);

Justificare

Mesajele MMS ar trebui excluse din definiția serviciilor reglementate de comunicații de date 
în roaming la fel cum s-a procedat în cazul mesajelor SMS, recunoscându-se faptul că aceste 
mesaje nu pot fi comparate cu alte servicii de comunicații de date. Comunicațiile de date de 
tip mașină-la-mașină ar trebui excluse din definiția serviciilor reglementate de comunicații 
de date în roaming deoarece reprezintă un serviciu diferit: a) nu se adresează în mod direct 
pieței consumatorilor obișnuiți (în cazul în care scopul Regulamentului privind roamingul 
este de a proteja consumatorii obișnuiți împotriva tarifării excesive); (b) este, în general, un 
serviciu integrat, care necesită o utilizare ad-hoc efectuată de către un operator de rețea de 
telefonie mobilă, vândut întreprinderilor sau companiilor mari.

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera m
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(m) „furnizor alternativ de servicii de 
roaming” înseamnă un furnizor din țara de 
origine, altul decât operatorul care 
furnizează servicii de comunicații mobile 
naționale, care furnizează servicii de 
roaming unui client al serviciului de 
roaming, fie prin intermediul propriei sale 
rețele, fie ca operator de rețea mobilă 
virtuală sau revânzător.

(m) „furnizor alternativ de servicii de 
roaming” înseamnă un furnizor, altul decât 
operatorul care furnizează servicii de 
comunicații mobile naționale, care 
furnizează servicii de roaming unui client 
al serviciului de roaming, fie prin 
intermediul propriei sale rețele, fie ca 
operator de rețea mobilă virtuală sau 
revânzător.

Justificare

De asemenea, astfel cum a declarat OAREC, textul regulamentului trebuie să fie suficient de 
flexibil pentru a permite individualizarea unei soluții dintr-o gamă de opțiuni, fără a exclude 
nicio posibilitate. Astfel cum se menționează în prezentul regulament, OAREC are rolul de a 
defini cea mai bună soluție de punere în aplicare.

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera n

Textul propus de Comisie Amendamentul

(n) „acces cu ridicata pentru servicii de 
roaming” înseamnă punerea la dispoziție 
de infrastructuri și/sau servicii unei alte 
întreprinderi, în condiții stabilite, în scopul 
furnizării de servicii de roaming cu 
amănuntul către clienți.

(n) „acces cu ridicata pentru servicii de 
roaming” înseamnă punerea la dispoziție 
de infrastructuri și/sau servicii unei alte 
întreprinderi, pe o bază nediscriminatorie,
în condiții stabilite, în scopul furnizării de 
servicii de roaming cu amănuntul către 
clienți.

Amendamentul 35
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera o

Textul propus de Comisie Amendamentul

(o) „profil de roaming pentru Uniunea 
Europeană (UE)” înseamnă un profil 
preconfigurat în scopul furnizării de 
servicii de roaming separate, suplimentar 
față de profilul utilizat pentru furnizarea 

eliminat
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serviciilor mobile naționale și pe aceeași 
cartelă SIM.

Justificare

Regulamentul ar trebui să fie neutru din punct de vedere tehnologic pentru a evita adoptarea 
unei legislații care va fi deja depășită în momentul implementării. Aceasta se referă la 
opțiunea „dual imsi” pe care CE a propus-o ca soluție tehnică.

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 3 - alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Operatorii de rețele mobile acceptă 
toate cererile rezonabile de acordare a 
accesului cu ridicata pentru servicii de 
roaming, inclusiv cererile formulate de 
operatorii de rețele mobile virtuale și de 
revânzători. Pentru furnizarea accesului cu 
ridicata pentru servicii de roaming, se 
aplică normele privind tarifele cu ridicata 
pentru servicii de roaming reglementate 
prevăzute la articolele 6, 8 și 11.

(1) Operatorii de rețele mobile acceptă 
toate cererile rezonabile de acordare a 
accesului cu ridicata pentru servicii de 
roaming, inclusiv cererile formulate de 
operatorii de rețele mobile virtuale și de 
revânzători. Cererea de acordare a 
accesului cu ridicata pentru servicii de 
roaming rămâne proporțională și 
adaptată la partea care solicită acordarea 
accesului. Pentru furnizarea accesului cu 
ridicata pentru servicii de roaming, se 
aplică normele privind tarifele cu ridicata 
pentru servicii de roaming reglementate 
prevăzute la articolele 6, 8 și 11. Normele 
respective nu aduc atingere recuperării 
altor costuri legate de furnizarea 
accesului cu ridicata pentru serviciile de 
roaming de către operatorul de rețele de 
telefonie mobilă.

Justificare

Dreptul de acces nu poate fi același pentru operatorii de rețele mobile virtuale cu drepturi 
depline (MVNO) și pentru revânzători. Celelalte costuri legate de furnizarea unui astfel de 
acces ar trebui recuperate de operatorul de rețele de telefonie mobilă.

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 3 - alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Accesul cu ridicata pentru servicii de 
roaming include accesul la toate elementele 
de rețea și infrastructura aferentă, la 
serviciile relevante și la sistemele de 
software și informatice necesare furnizării 
serviciilor de roaming către clienți.

(2) Accesul cu ridicata pentru servicii de 
roaming include, atât timp cât se 
garantează proporționalitatea, accesul la 
toate elementele de rețea și infrastructura 
aferentă, la serviciile relevante și la 
sistemele de software și informatice 
necesare furnizării serviciilor de roaming 
către clienți. Costurile pentru serviciile 
suplimentare care nu țin de accesul cu 
ridicata de bază pentru servicii de 
roaming, de exemplu, furnizarea de 
servicii de facturare sau de fidelizare a 
clienților, trebuie rambursate.

Justificare

Trebuie să se asigure că nu se va permite oricărui tip de solicitant de acces să solicite orice 
tip de acces la infrastructură. Revânzătorii care nu dispun de facilități de facturare proprii 
pot solicita furnizorilor de rețea din țara de origine să ofere un sistem de facturare pe lângă 
accesul cu ridicata la tariful reglementat. Furnizorilor de rețea din țara de origine ar trebui 
să li se ramburseze costurile pentru astfel de servicii suplimentare.

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 4 - alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Începând cu data de 1 iulie 2014,
furnizorii din țara de origine trebuie să-și 
informeze toți clienții serviciilor de 
roaming cu privire la posibilitatea de a 
renunța la abonamentul existent pentru 
servicii de roaming și de a opta pentru un 
furnizor alternativ de servicii de roaming. 
Clienții serviciilor de roaming au la 
dispoziție o perioadă de două luni pentru 
a comunica opțiunea lor furnizorului din 
țara de origine. Clienții serviciilor de 
roaming care nu își exprimă opțiunea în
termenul menționat au dreptul de a opta 
pentru un furnizor alternativ de servicii 
de roaming în orice moment, în 

(2) Începând cu data de 1 mai 2014, clienții 
serviciilor de roaming au dreptul de a 
renunța la abonamentul existent pentru 
servicii de roaming și de a opta pentru un 
furnizor alternativ de servicii de roaming în 
orice moment, în conformitate cu alineatele
(3) și (4). Furnizorii din țara de origine își 
informează toți clienții serviciilor de 
roaming existenți cu privire la acest drept 
înainte de 1 mai 2014.
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conformitate cu alineatele (3) și (4).

Justificare

Acest amendament vizează să sublinieze faptul că un client are dreptul expres de a-și schimba 
furnizorul de servicii de roaming, ceea ce ar trebui să reprezinte elementul central al acestui 
alineat. Obligația furnizorului de a informa clienții decurge din acest lucru. Pentru a avea un 
impact rapid, măsura structurală ar trebui să fie aplicată înainte de vacanța de vară 
din 2014. În plus, clienții existenți ar trebui să fie informați în prealabil cu privire la aceste 
modificări.

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 4 - alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Orice trecere la un furnizor alternativ 
de servicii de roaming sau renunțare la 
acesta este gratuită, nu implică alte condiții 
sau restricții legate de elemente ale 
abonamentului altele decât cele de roaming 
și trebuie să se realizeze în termen de cinci
zile lucrătoare, cu excepția cazului în care 
un client al serviciilor de roaming deține un 
abonament pentru un pachet de servicii 
naționale care include tarife de roaming 
altele decât eurotariful, eurotariful SMS 
sau eurotariful pentru date, situație în care 
furnizorul din țara de origine poate întârzia 
trecerea de la vechiul abonament la 
abonamentul nou referitor la serviciile de 
roaming cu o anumită perioadă care nu 
poate depăși trei luni.

(4) Orice trecere la un furnizor alternativ 
de servicii de roaming sau renunțare la 
acesta sau trecerea de la un furnizor 
alternativ de servicii de roaming la altul
este gratuită, nu implică alte condiții sau 
restricții legate de elemente ale 
abonamentului altele decât cele de roaming 
și trebuie să se realizeze în cel mai scurt 
timp posibil și în maximum trei zile,
perioada urmând să fie definit în 
orientările OAREC, cu excepția cazului în 
care un client al serviciilor de roaming 
deține un abonament pentru un pachet de 
servicii naționale care include tarife de 
roaming altele decât eurotariful, eurotariful 
SMS sau eurotariful pentru date, situație în 
care furnizorul din țara de origine poate 
întârzia trecerea de la vechiul abonament la 
abonamentul nou referitor la serviciile de 
roaming cu o anumită perioadă care nu 
poate depăși o lună.

Amendamentul 40

Propunere de regulament
Articolul 4 - alineatul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Atunci când se încheie sau se 
reînnoiește un contract de servicii de 
comunicații mobile, furnizorii din țara de 
origine oferă tuturor clienților serviciilor de 
roaming, în mod individual, informații 
complete privind posibilitatea de a opta 
pentru un furnizor alternativ de servicii de 
roaming și facilitează încheierea unui 
contract cu un astfel de furnizor alternativ.
Clienții care încheie un contract pentru 
servicii de roaming cu furnizorul din țara 
de origine confirmă explicit faptul că au 
fost informați cu privire la această 
posibilitate. Furnizorii de servicii de 
comunicații mobile nu împiedică vânzătorii 
cu amănuntul care îi reprezintă în puncte 
de vânzare să ofere clienților contracte 
pentru servicii de roaming separate cu 
furnizori alternativi de astfel de servicii.

(5) Atunci când se încheie sau se 
reînnoiește un contract de servicii de 
comunicații mobile, furnizorii din țara de 
origine oferă tuturor clienților serviciilor de 
roaming, în mod individual, clar și 
inteligibil și pe un suport durabil,
informații complete privind posibilitatea de 
a opta pentru un furnizor alternativ de 
servicii de roaming și nu împiedică
încheierea unui contract cu un astfel de 
furnizor alternativ. Clienții care încheie un 
contract pentru servicii de roaming cu 
furnizorul din țara de origine sunt
informați cu privire la această posibilitate.
Furnizorii de servicii de comunicații 
mobile nu restricționează și nu împiedică 
vânzătorii cu amănuntul care îi reprezintă 
în puncte de vânzare să ofere clienților 
contracte pentru servicii de roaming 
separate cu furnizori alternativi de astfel de 
servicii.

Amendamentul 41
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Furnizorii informează clienții într-un 
mod clar și inteligibil în legătură cu 
tarifele și ofertele pentru serviciile de 
roaming. Comisia este abilitată să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
17a pentru a stabili criterii uniforme 
pentru furnizarea unor astfel de 
informații pentru a asigura 
comparabilitatea, după consultarea 
OAREC și a părților interesate. Până la 
adoptarea unor astfel de criterii, 
autoritățile naționale de reglementare 
încurajează furnizarea de informații 
comparabile, de exemplu, prin 
intermediul unor ghiduri care iau ca 
referință tarifele reglementate aplicate 
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serviciilor de roaming vizate.

Amendamentul 42
Propunere de regulament
Articolul 5 - alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a asigura dezvoltarea unei piețe 
unice, implementarea soluțiilor tehnice 
care facilitează vânzarea separată de 
servicii de roaming trebuie să se realizeze 
simultan pe tot teritoriul Uniunii.

Pentru a asigura dezvoltarea unei piețe 
unice, implementarea soluțiilor tehnice 
care facilitează vânzarea separată de 
servicii de roaming trebuie să se realizeze 
simultan pe tot teritoriul Uniunii și să 
îndeplinească următoarele criterii:
a) orice soluție tehnică trebuie să fie 
eficientă din punctul de vedere al 
costurilor;
b) este concepută într-un mod ușor de 
înțeles de clienți;
c) permite un grad maxim de 
interoperabilitate;
d) clienții pot să treacă ușor și rapid la un 
furnizor alternativ de servicii de roaming 
sau de la un furnizor alternativ de servicii 
de roaming la altul, fără a-și schimba 
numărul de telefon mobil;
e) serviciile de roaming oferite cetățenilor 
Uniunii în țări terțe și cetățenilor din țări 
terțe pe teritoriul Uniunii nu vor fi 
obstrucționate.

Amendamentul 43

Propunere de regulament
Articolul 5 - alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Operatorii se asigură că infrastructura 
pentru vânzarea separată a serviciilor de 
roaming este realizată până cel târziu la 1
iulie 2014, pentru a garanta clienților 
posibilitatea de a utiliza serviciile mobile 

Operatorii se asigură că infrastructura 
pentru vânzarea separată a serviciilor de 
roaming este realizată până cel târziu la 1
mai 2014 și că îndeplinește cerințele 
enunțate la alineatul (1). Tarifele pentru 
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naționale și serviciile de roaming separate 
oferite de operatori alternativi de servicii 
de roaming fără a trebui să își schimbe 
numărul de telefon mobil. Pentru a face 
posibilă vânzarea separată de servicii de 
roaming, operatorii pot, în special, să 
permită utilizarea unui „profil de roaming 
pentru UE” pe aceeași cartelă SIM și 
utilizarea aceluiași terminal ca și pentru 
serviciile mobile naționale. Tarifele pentru 
interconectarea aferentă furnizării acestei 
facilități sunt stabilite în funcție de costuri 
și nu trebuie să existe taxe plătite direct de 
consumatori pentru utilizarea acestei 
facilități.

interconectarea aferentă furnizării acestei 
facilități sunt stabilite în funcție de costuri 
și nu se percep taxe direct de la utilizatorii 
finali consumatori pentru utilizarea
facilității de vânzare separată a serviciilor 
de roaming.

Amendamentul 44
Propunere de regulament
Articolul 5 - alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

După consultarea părților interesate și în 
strânsă cooperare cu Comisia și într-o 
perioadă rezonabilă de timp care să nu 
depășească trei luni de la adoptarea 
prezentului regulament, OAREC 
elaborează orientări privind soluțiile 
tehnice armonizate pentru facilitatea 
vânzării separate a serviciilor de roaming și 
procedurile armonizate pentru schimbarea 
furnizorului de servicii de roaming. În 
urma unei cereri motivate din partea 
OAREC, Comisa poate prelungi acest 
termen.

După consultarea părților interesate și în 
strânsă cooperare cu Comisia, în termen de 
șase luni de la adoptarea prezentului 
regulament, OAREC elaborează orientări 
privind soluțiile tehnice armonizate pentru 
facilitatea vânzării separate a serviciilor de 
roaming și procedurile armonizate pentru 
schimbarea furnizorului de servicii de 
roaming. Aceste soluții și proceduri 
tehnice îndeplinesc criteriile stabilite la 
primul paragraf. În urma unei cereri 
motivate din partea OAREC, Comisa poate 
prelungi acest termen o singură dată cu nu 
mai mult de șase luni.

Justificare

Având în vedere complexitatea sarcinii, OAREC trebuie să beneficieze de mai mult timp 
pentru a produce orientările inițiale pentru implementarea cerințelor esențiale legate de 
facilitarea vânzării separate a serviciilor de roaming. Comisia poate acorda o prelungire a 
perioadei de elaborare, dar aceasta trebuie să rămână limitată.
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Amendamentul 45
Propunere de regulament
Articolul 5 - alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia poate mandata un organism 
european de standardizare să modifice 
standardele aplicabile necesare 
implementării armonizate a acestei 
infrastructuri, dacă acest lucru se dovedește 
necesar.

Comisia mandatează un organism 
european de standardizare să modifice 
standardele aplicabile necesare 
implementării armonizate a acestei 
infrastructuri, dacă acest lucru se dovedește 
necesar.

Amendamentul 46

Propunere de regulament
Articolul 6 - alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Începând cu 1 iulie 2012,  tariful cu 
ridicata mediu pe care operatorul unei 
rețele vizitate îl poate percepe furnizorului
din țara de origine al unui client pentru 
furnizarea unui apel în roaming 
reglementat inițiat în rețeaua vizitată 
respectivă, inclusiv, printre altele, costurile 
cu inițierea, tranzitul și terminarea, nu 
poate depăși 0,14  EUR pe minut.

(1) Începând cu 1 iulie 2012,  tariful cu 
ridicata mediu pe care operatorul unei 
rețele vizitate îl poate percepe furnizorului
din țara de origine al unui client pentru 
furnizarea unui apel în roaming 
reglementat inițiat în rețeaua vizitată 
respectivă, inclusiv, printre altele, costurile 
cu inițierea, tranzitul și terminarea, nu 
poate depăși 0,10  EUR pe minut.

Amendamentul 47

Propunere de regulament
Articolul 6 - alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Tariful mediu cu ridicata menționat la 
alineatul (1) se aplică între oricare doi 
operatori și se calculează pentru o perioadă 
de douăsprezece luni sau pentru orice altă 
perioadă mai scurtă care rămâne până la 
sfârșitul perioadei de aplicare a unui plafon 
maxim al tarifului cu ridicata mediu, 
conform dispozițiilor prezentului alineat, 
sau până la încetarea aplicării prezentului 

(2) Tariful mediu cu ridicata menționat la 
alineatul (1) se aplică între oricare doi 
operatori și se calculează pentru o perioadă 
de douăsprezece luni sau pentru orice altă 
perioadă mai scurtă care rămâne până la 
sfârșitul perioadei de aplicare a unui plafon 
maxim al tarifului cu ridicata mediu, 
conform dispozițiilor prezentului alineat, 
sau până la încetarea aplicării prezentului 
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regulament. Plafonul maxim al tarifului cu 
ridicata mediu se reduce la 0,10  EUR și
ulterior la 0,06  EUR, la 1 iulie 2013 și, 
respectiv, la 1 iulie 2014 . Fără a aduce 
atingere articolului 13, plafonul maxim al 
tarifului cu ridicata mediu se menține la
0,06 EUR pe perioada de aplicare a 
prezentului regulament.

regulament. Plafonul maxim al tarifului cu 
ridicata mediu se reduce la 0,08  EUR și
ulterior la 0,05  EUR, la 1 iulie 2013 și, 
respectiv, la 1 iulie 2014 . Fără a aduce 
atingere articolului 13, plafonul maxim al 
tarifului cu ridicata mediu se menține la
0,05 EUR pe perioada de aplicare a 
prezentului regulament.

Amendamentul 48

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Tariful cu ridicata mediu menționat la
alineatul (1) se calculează împărțind 
veniturile totale încasate din servicii de 
roaming cu ridicata la numărul total de 
minute de roaming cu ridicata efectiv 
utilizate de operatorul respectiv pentru 
furnizarea de apeluri în roaming cu ridicata 
pe teritoriul Uniunii , în perioada 
relevantă, exprimate într-o anumită sumă 
pe secundă ajustată pentru a ține seama 
de posibilitatea ca operatorul rețelei 
vizitate să aplice o durată inițială minimă 
de taxare de cel mult 30 de secunde.

Tariful cu ridicata mediu menționat la
alineatul (1) se calculează împărțind 
veniturile totale încasate din servicii de 
roaming cu ridicata la numărul total de 
minute de roaming cu ridicata vândute de 
operatorul respectiv pentru furnizarea de 
apeluri în roaming cu ridicata pe teritoriul
Uniunii, în perioada relevantă, exprimate 
într-o anumită sumă pe secundă.

Justificare

Durata inițială minimă de taxare de 30 de secunde nu ar trebui permisă deoarece nu există 
nicio justificare pentru o astfel de taxare.

Amendamentul 49

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Începând cu 1 iulie 2012,  tariful cu 
amănuntul (fără TVA) al eurotarifului pe 
care un furnizor din țara de origine îl poate 
percepe clientului serviciilor de roaming 

Începând cu 1 iulie 2012,  tariful cu 
amănuntul (fără TVA) al eurotarifului pe 
care un furnizor din țara de origine îl poate 
percepe clientului serviciilor de roaming 
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pentru furnizarea unui apel în roaming 
reglementat poate varia pentru orice apeluri 
în roaming, însă nu poate depăși 
0,32  EUR pe minut pentru orice apel 
efectuat sau 0,11  EUR pe minut pentru 
orice apel primit. Plafonul tarifar pentru 
apelurile efectuate se reduce la 0,28  EUR
și ulterior la 0,24 EUR, la 1 iulie 2013 și, 
respectiv, la 1 iulie 2014  , iar pentru 
apelurile primite la 0,10  EUR, la 1 iulie 
2013  . Fără a aduce atingere articolelor 13 
și 19, plafonul maxim reglementat al 
tarifului cu amănuntul pentru eurotarif 
rămâne în vigoare până la 30 iunie 2016.

pentru furnizarea unui apel în roaming 
reglementat poate varia pentru orice apeluri 
în roaming, însă nu poate depăși 
0,21  EUR pe minut pentru orice apel 
efectuat sau 0,09  EUR pe minut pentru 
orice apel primit. Plafonul tarifar pentru 
apelurile efectuate se reduce la 0,16 EUR
și ulterior la 0,11 EUR, la 1 iulie 2013 și, 
respectiv, la 1 iulie 2014, iar pentru 
apelurile primite la 0,07 EUR, la 
1 iulie 2013 și ulterior la 0,05 EUR la 
1 iulie 2014. Fără a aduce atingere 
articolelor 13 și 19, plafonul maxim 
reglementat al tarifului cu amănuntul 
pentru eurotarif rămâne la 0,05 EUR pe 
perioada de aplicare a prezentului 
regulament.

Amendamentul 50

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin derogare de la dispozițiile celui de-al 
treilea paragraf, furnizorul din țara de 
origine poate aplica o durată inițială 
minimă de taxare, care să nu depășească 
30 de secunde, în cazul apelurilor cărora 
li se aplică un eurotarif.

eliminat

Amendamentul 51

Propunere de regulament
Articolul 7 - alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Orice client al serviciilor de roaming 
poate solicita aplicarea eurotarifului sau 
renunțarea la acesta. Orice astfel de 
modificare trebuie să se realizeze în termen 
de o zi lucrătoare de la primirea cererii, să 
fie gratuită și să nu impună condiții sau 
restricții legate de alte elemente ale 

(5) Orice client al serviciilor de roaming 
poate solicita aplicarea eurotarifului sau 
renunțarea la acesta. Orice astfel de 
modificare trebuie să se realizeze în termen 
de o zi lucrătoare de la primirea cererii, să 
fie gratuită și să nu impună condiții sau 
restricții legate de alte elemente ale 
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abonamentului, cu excepția situației în care 
un client al serviciilor de roaming care are 
abonament pentru un pachet special 
incluzând mai multe servicii de roaming
(respectiv, voce, SMS și/sau date) dorește 
să i se aplice eurotariful, situație în care 
furnizorul din țara de origine îi poate cere 
clientului respectiv să renunțe la avantajele 
oferite de celelalte elemente ale pachetului.
Furnizorul din țara de origine poate întârzia 
această modificare până la expirarea unei 
perioade minime de timp specificate pentru 
aplicarea tarifului de roaming anterior, 
perioadă care nu poate depăși trei luni.

abonamentului, cu excepția situației în care 
un client al serviciilor de roaming care are 
abonament pentru un pachet special 
incluzând mai multe servicii de roaming
(respectiv, voce, SMS și/sau date) dorește 
să i se aplice eurotariful, situație în care 
furnizorul din țara de origine îi poate cere 
clientului respectiv să renunțe la avantajele 
oferite de celelalte elemente ale pachetului.
Furnizorul din țara de origine poate întârzia 
această trecere până la expirarea unei 
perioade minime de timp specificate pentru 
aplicarea tarifului de roaming anterior, 
perioadă care nu poate depăși două luni, 
inclusiv eventualul termen de preaviz 
contractual.

Amendamentul 52

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Furnizorii din țara de origine nu 
întrerup, nu interzic sau nu împiedică în 
orice alt mod apelurile active sau pasive 
în roaming pentru clienții noi sau clienții 
existenți care beneficiază de eurotarif, cu 
excepția cazului în care acești clienți 
solicită în mod specific acest lucru sau au 
depășit limita de suspendare.

Amendamentul 53

Propunere de regulament
Articolul 8 - alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Începând cu 1 iulie 2012 , tariful cu 
ridicata mediu pe care operatorul unei 
rețele vizitate îl poate percepe de la 
furnizorul din țara de origine al unui client
pentru furnizarea unui mesaj SMS în 
roaming reglementat inițiat în rețeaua 

(1) Începând cu 1 iulie 2012, tariful cu 
ridicata mediu pe care operatorul unei 
rețele vizitate îl poate percepe de la 
furnizorul din țara de origine al unui client
pentru furnizarea unui mesaj SMS în 
roaming reglementat inițiat în rețeaua 
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vizitată respectivă nu trebuie să depășească
0,03  EUR per mesaj SMS. La 1 iulie 
2014, plafonul maxim al tarifului cu 
ridicata mediu pentru furnizarea unui 
mesaj SMS în roaming reglementat se 
reduce la 0,02 EUR. Fără a aduce atingere 
articolului 13, tariful cu ridicata 
reglementat pentru furnizarea unui mesaj 
SMS în roaming reglementat se menține la
0,02 EUR pe perioada de aplicare a 
prezentului regulament.

vizitată respectivă nu trebuie să depășească
0,03 EUR per mesaj SMS și se reduce la
0,02 EUR la 1 iulie 2013 și la 0,01 EUR la 
1 iulie 2014. Fără a aduce atingere 
articolului 13, tariful cu ridicata 
reglementat pentru furnizarea unui mesaj 
SMS în roaming reglementat se menține la
0,01 EUR pe perioada de aplicare a 
prezentului regulament.

Amendamentul 54

Propunere de regulament
Articolul 9 - alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Începând cu 1 iulie 2012 , prețul cu 
amănuntul (fără TVA) al unui eurotarif 
SMS pe care un furnizor din țara de origine 
îl poate percepe de la un client al 
serviciilor de roaming pentru un mesaj 
SMS în roaming reglementat trimis de 
clientul respectiv poate varia în funcție de 
fiecare mesaj SMS în roaming, dar nu 
poate depăși 0,10  EUR. Fără a aduce 
atingere articolelor 13 și 19, plafonul 
maxim reglementat al tarifului cu 
amănuntul pentru eurotariful SMS se 
menține la 0,10 EUR până la 30 iunie
2016.

(2) Începând cu 1 iulie 2012, prețul cu 
amănuntul (fără TVA) al unui eurotarif 
SMS pe care un furnizor din țara de origine 
îl poate percepe de la un client al 
serviciilor de roaming pentru un mesaj 
SMS în roaming reglementat trimis de 
clientul respectiv poate varia în funcție de 
fiecare mesaj SMS în roaming, dar se 
reduce la 0,09 EUR la 1 iulie 2012, la 
0,06 EUR la 1 iulie 2013 și la 0,05 EUR 
din iulie 2014. Fără a aduce atingere 
articolelor 13 și 19, plafonul maxim 
reglementat al tarifului cu amănuntul 
pentru eurotariful SMS se menține la
0,05 EUR până la 30 iunie 2018.

Amendamentul 55

Propunere de regulament
Articolul 9 - alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Orice client al serviciului de roaming 
poate solicita în orice moment să i se aplice 
un eurotarif SMS sau să renunțe la acesta.
Orice astfel de modificare trebuie să se 

(6) Orice client al serviciului de roaming 
poate solicita în orice moment să i se aplice 
un eurotarif SMS sau să renunțe la acesta.
Orice astfel de modificare trebuie să se 
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realizeze în termen de o zi lucrătoare de la 
primirea cererii, să fie gratuită și să nu 
implice condiții sau restricții legate de 
elemente ale abonamentului altele decât 
cele de roaming. Furnizorul din țara de 
origine poate întârzia această trecere până 
la expirarea unei perioade minime de timp 
specificate pentru aplicarea tarifului de 
roaming anterior, perioadă care nu poate 
depăși trei luni. Un eurotarif SMS poate fi 
întotdeauna combinat cu un eurotarif.

realizeze în termen de o zi lucrătoare de la 
primirea cererii, să fie gratuită și să nu 
implice condiții sau restricții legate de 
elemente ale abonamentului altele decât 
cele de roaming. Furnizorul din țara de 
origine poate întârzia această trecere până 
la expirarea unei perioade minime de timp 
specificate pentru aplicarea tarifului de 
roaming anterior, perioadă care nu poate 
depăși două luni, inclusiv eventualul 
termen de preaviz contractual. Un 
eurotarif SMS poate fi întotdeauna 
combinat cu un eurotarif.

Amendamentul 56

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Furnizorii din țara de origine nu 
întrerup,nu interzic sau nu împiedică în 
orice alt mod trimiterea sau primirea de 
mesaje SMS în roaming pentru clienții 
noi sau clienții existenți care beneficiază 
de eurotarif, cu excepția cazului în care 
acești clienți solicită în mod specific acest 
lucru sau au depășit limita de suspendare.

Amendamentul 57
Propunere de regulament
Articolul 11 - alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Tariful cu ridicata mediu pe care 
operatorul unei rețele vizitate îl poate 
percepe de la furnizorul rețelei din țara de 
origine al unui client al serviciilor de 
roaming pentru furnizarea serviciilor 
reglementate de comunicații de date în 
roaming prin intermediul rețelei vizitate 
respective nu trebuie să depășească o limită 
de salvgardare de 0,30 EUR de la 1 iulie 
2012, 0,20 EUR de la 1 iulie 2013 și

(1) Tariful cu ridicata mediu pe care 
operatorul unei rețele vizitate îl poate 
percepe de la furnizorul rețelei din țara de 
origine al unui client al serviciilor de 
roaming pentru furnizarea serviciilor 
reglementate de comunicații de date în 
roaming prin intermediul rețelei vizitate 
respective nu trebuie să depășească o limită 
de salvgardare de 0,20 EUR de la 1 iulie 
2012, 0,15 EUR de la 1 iulie 2013 și 0,10 



AD\890078RO.doc 39/53 PE478.349v02-00

RO

0,10 EUR de la 1 iulie 2014 per megabyte 
de date transmise. Fără a aduce atingere 
articolului 13, plafonul maxim al tarifului 
cu ridicata mediu pentru furnizarea 
serviciilor reglementate de comunicații de 
date în roaming se menține la 0,10 EUR 
per megabyte de date transmise pe 
perioada de aplicare a prezentului 
regulament.

EUR de la 1 iulie 2014 per megabyte de 
date transmise. Fără a aduce atingere 
articolului 13, plafonul maxim al tarifului 
cu ridicata mediu pentru furnizarea 
serviciilor reglementate de comunicații de 
date în roaming se menține la 0,10 EUR 
per megabyte de date transmise pe 
perioada de aplicare a prezentului 
regulament.

Amendamentul 58

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Începând cu 1 iulie 2012, tariful cu 
amănuntul (fără TVA) pe care un furnizor 
din țara de origine îl poate percepe ca 
eurotarif pentru date de la un client al 
serviciilor de roaming nu trebuie să 
depășească 0,90 EUR per megabyte.
Plafonul tarifar pentru date se reduce la
0,70 EUR per megabyte utilizat începând 
cu 1 iulie 2013 și la 0,50 EUR începând cu 
1 iulie 2014. Fără a aduce atingere 
articolelor 13 și 19, plafonul maxim 
reglementat al tarifului cu amănuntul se 
menține la 0,50 EUR per megabyte utilizat 
până la 30 iunie 2016.

Începând cu 1 iulie 2012, tariful cu 
amănuntul (fără TVA) pe care un furnizor 
din țara de origine îl poate percepe ca 
eurotarif pentru date de la un client al 
serviciilor de roaming nu trebuie să 
depășească 0,50 EUR per megabyte.
Plafonul tarifar pentru date se reduce la
0,30 EUR per megabyte utilizat începând 
cu 1 iulie 2013 și la 0,20 EUR începând cu 
1 iulie 2014. Fără a aduce atingere 
articolelor 13 și 19, plafonul maxim 
reglementat al tarifului cu amănuntul se 
menține la 0,20 EUR per megabyte utilizat 
până la 30 iunie 2018.

Amendamentul 59

Propunere de regulament
Articolul 12 - alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Orice client al serviciilor de roaming 
poate solicita, în orice moment, trecerea la 
un eurotarif pentru date sau renunțarea la 
acesta, cu respectarea condițiilor 
contractuale asumate. Orice astfel de 
modificare trebuie să se realizeze în termen 
de o zi lucrătoare de la primirea cererii, să 

(5) Orice client al serviciilor de roaming 
poate solicita, în orice moment, trecerea la 
un eurotarif pentru date sau renunțarea la 
acesta, cu respectarea condițiilor 
contractuale asumate. Orice astfel de 
modificare trebuie să se realizeze în termen 
de o zi lucrătoare de la primirea cererii, să 
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fie gratuită și să nu implice condiții sau 
restricții legate de elemente ale 
abonamentului altele decât cele de 
roaming. Furnizorul din țara de origine 
poate întârzia această trecere până la 
expirarea unei perioade minime de timp 
specificate pentru aplicarea tarifului de 
roaming anterior, perioadă care nu poate 
depăși trei luni. Un eurotarif pentru date 
poate fi întotdeauna combinat cu un 
eurotarif SMS și cu un eurotarif.

fie gratuită și să nu implice condiții sau 
restricții legate de elemente ale 
abonamentului altele decât cele de 
roaming. Furnizorul din țara de origine 
poate întârzia această trecere până la 
expirarea unei perioade minime de timp 
specificate pentru aplicarea tarifului de 
roaming anterior, perioadă care nu poate 
depăși două luni, inclusiv eventualul 
termen de preaviz contractual. Un 
eurotarif pentru date poate fi întotdeauna 
combinat cu un eurotarif SMS și cu un 
eurotarif.

Amendamentul 60
Propunere de regulament
Articolul 12 - alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Până cel târziu la 30 iunie 2012, 
furnizorii din țara de origine își informează 
individual toți clienții serviciilor de 
roaming despre eurotariful pentru date și 
despre aplicarea acestuia începând cu 1 
iulie 2012 cel târziu pentru toți clienții 
serviciilor de roaming care nu au ales în 
mod deliberat un tarif special sau un pachet 
pentru servicii reglementate de comunicații 
de date, precum și despre dreptul de opta 
pentru un eurotarif pentru date sau de a 
renunța la acesta în conformitate cu 
alineatul (5).

(6) Până cel târziu la 30 iunie 2012, 
furnizorii din țara de origine își informează 
individual toți clienții serviciilor de 
roaming într-un mod clar și inteligibil și 
pe un suport durabil despre eurotariful 
pentru date și despre aplicarea acestuia 
începând cu 1 iulie 2012 cel târziu pentru 
toți clienții serviciilor de roaming care nu 
au ales în mod deliberat un tarif special sau 
un pachet pentru servicii reglementate de 
comunicații de date, precum și despre 
dreptul de opta pentru un eurotarif pentru 
date sau de a renunța la acesta în 
conformitate cu alineatul (5).

Amendamentul 61

Propunere de regulament
Articolul 13 - alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care, după 30 iunie 2018, 
tariful cu ridicata mediu pentru unul dintre 
serviciile de roaming (voce, SMS sau date) 
pentru trafic dezechilibrat între operatori 

(2) În cazul în care, după 30 iunie 2018, 
tariful cu ridicata mediu pentru unul dintre 
serviciile de roaming (voce, SMS sau date) 
pentru trafic dezechilibrat între operatori 
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care nu aparțin aceluiași grup scade la
75 % sau la mai puțin de 75 % din tarifele 
cu ridicata maxime prevăzute la articolul 6 
alineatul (2), la articolul 8 alineatul (1) și la 
articolul 11 alineatul (1), tarifele cu ridicata 
maxime pentru serviciul de roaming 
respectiv încetează să se mai aplice.
Comisia verifică periodic, pe baza datelor 
de piață colectate de OAREC, dacă această 
condiție este îndeplinită și, în caz 
afirmativ, publică fără întârziere, în seria C 
a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, 
datele care dovedesc încetarea aplicării 
tarifelor maxime cu ridicata pentru 
serviciul de roaming respectiv.

care nu aparțin aceluiași grup scade la
50 % sau la mai puțin de 75 % din tarifele 
cu ridicata maxime prevăzute la articolul 6 
alineatul (2), la articolul 8 alineatul (1) și la 
articolul 11 alineatul (1), tarifele cu ridicata 
maxime pentru serviciul de roaming 
respectiv încetează să se mai aplice.
Comisia verifică periodic, pe baza datelor 
de piață colectate de OAREC, dacă această 
condiție este îndeplinită și, în caz 
afirmativ, publică fără întârziere, în seria C 
a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, 
datele care dovedesc încetarea aplicării 
tarifelor maxime cu ridicata pentru 
serviciul de roaming respectiv.

Amendamentul 62

Propunere de regulament
Articolul 13 - alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care, în urma implementării 
vânzării separate a serviciilor de roaming 
la care se face referire la articolul 5 și 
înainte de 1 iulie 2016, tariful mediu cu 
amănuntul la nivelul Uniunii scade la 75 %
sau la mai puțin de 75 % din tarifele 
maxime cu amănuntul prevăzute la 
articolul 7 alineatul (2), la articolul 9 
alineatul (2) și la articolul 12 alineatul (2), 
tarifele maxime cu amănuntul pentru 
serviciul de roaming respectiv încetează să 
se mai aplice. Comisia verifică periodic, pe 
baza datelor de piață colectate de OAREC, 
dacă această condiție este îndeplinită și, în 
caz afirmativ, publică fără întârziere, în 
seria C a Jurnalului Oficial al Uniunii 
Europene, datele care dovedesc încetarea 
aplicării tarifelor maxime cu amănuntul 
pentru serviciul de roaming respectiv.

(3) În cazul în care, în urma implementării 
vânzării separate a serviciilor de roaming 
la care se face referire la articolul 5, tariful 
mediu cu amănuntul la nivelul Uniunii 
scade la 50 % sau la mai puțin de 50 % din 
tarifele maxime cu amănuntul prevăzute la 
articolul 7 alineatul (2), la articolul 9 
alineatul (2) și la articolul 12 alineatul (2), 
tarifele maxime cu amănuntul pentru 
serviciul de roaming respectiv încetează să 
se mai aplice. Comisia verifică periodic, pe 
baza datelor de piață colectate de OAREC, 
dacă această condiție este îndeplinită și, în 
caz afirmativ, publică fără întârziere, în 
seria C a Jurnalului Oficial al Uniunii 
Europene, datele care dovedesc încetarea 
aplicării tarifelor maxime cu amănuntul 
pentru serviciul de roaming respectiv.

Amendamentul 63
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Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a atenționa un client al serviciilor de 
roaming în legătură cu faptul că i se vor 
aplica tarife de roaming atunci când 
efectuează sau primește un apel sau când 
trimite un mesaj SMS, cu excepția cazului 
în care clientul și-a anunțat furnizorul din 
țara sa de origine că nu solicită acest 
serviciu, fiecare furnizor din țara de origine 
oferă clientului, prin intermediul unui 
serviciu de mesagerie, în mod automat, 
fără întârzieri nejustificate și gratuit când 
intră într-un stat membru altul decât cel al 
rețelei din țara sa de origine, informații 
tarifare de bază personalizate cu privire la 
tarifele de roaming (incluzând TVA) care 
se aplică în cazul în care clientul respectiv 
efectuează și primește apeluri și trimite 
mesaje SMS în statul membru vizitat.

Pentru a atenționa un client al serviciilor de 
roaming în legătură cu faptul că i se vor 
aplica tarife de roaming atunci când 
efectuează sau primește un apel sau când 
trimite un mesaj SMS, cu excepția cazului 
în care clientul și-a anunțat furnizorul din 
țara sa de origine că nu solicită acest 
serviciu, fiecare furnizor din țara de origine 
oferă clientului, prin intermediul unui 
serviciu de mesagerie, în mod automat, 
fără întârzieri nejustificate și gratuit când 
intră într-un stat membru diferit de cel de
origine și, începând cu 1 ianuarie 2013, 
când intră într-o țară terță, informații 
tarifare de bază personalizate cu privire la 
tarifele de roaming (incluzând TVA și 
exprimate în moneda facturii din țara sa 
de origine) care se aplică în cazul în care 
clientul respectiv efectuează și primește 
apeluri și trimite mesaje SMS în țara 
vizitată.

Justificare

Măsurile respective se extind și în afara Uniunii Europene.

Amendamentul 64

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste informații tarifare de bază 
personalizate includ tarifele maxime care 
ar putea fi aplicate clientului în 
conformitate cu schema sa tarifare pentru:

Aceste informații tarifare de bază 
personalizate sunt trimise clientului 
serviciilor de roaming atât în Uniunea 
Europeană, cât și în afara acesteia și
includ tarifele actuale (cu tot cu TVA și 
exprimate în valuta în care este facturat în 
țara de origine) care ar putea fi aplicate 
clientului în conformitate cu schema sa de
tarifare pentru:



AD\890078RO.doc 43/53 PE478.349v02-00

RO

Amendamentul 65

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) trimiterea de mesaje SMS în roaming 
reglementate pe durata șederii în statul 
membru vizitat.

(b) trimiterea de mesaje SMS în roaming 
reglementate pe durata șederii în țara 
vizitată.

Justificare

Măsurile respective se extind, de asemenea, în afara Uniunii Europene.

Amendamentul 66

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) utilizarea serviciilor reglementate de 
conectare de date în statul membru sau în 
țara terță vizitate, exprimate în prețul per 
megabyte.

Amendamentul 67
Propunere de regulament
Articolul 14 - alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În completarea alineatului (1), clienții 
au dreptul să solicite și să primească, 
gratuit și indiferent de locul în care se află
pe teritoriul Uniunii , informații 
personalizate mai detaliate privind tarifele 
de roaming aplicabile în rețeaua vizitată 
apelurilor vocale, serviciilor SMS, MMS și 
altor servicii de comunicații de date, 
precum și informații privind măsurile de 

(2) În completarea alineatului (1), clienții 
au dreptul să solicite și să primească, 
gratuit și indiferent de locul în care se află,
dar numai de la 1 ianuarie 2013 dacă 
consumatorul se află în afara Uniunii,
informații personalizate mai detaliate 
privind tarifele de roaming aplicabile în 
rețeaua vizitată apelurilor vocale, 
serviciilor SMS, MMS și altor servicii de 
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asigurare a transparenței aplicabile în 
temeiul prezentului regulament, prin 
intermediul unui apel vocal mobil sau prin 
SMS. O astfel de solicitare se face la un 
număr de telefon cu acces gratuit, 
desemnat în acest scop de către furnizorul 
din țara de origine. Obligațiile prevăzute la 
alineatul (1) nu se aplică dispozitivelor de 
tip mașină-la-mașină (M2M) care 
utilizează comunicațiile mobile.

comunicații de date, precum și informații 
privind măsurile de asigurare a 
transparenței aplicabile în temeiul 
prezentului regulament, prin intermediul 
unui apel vocal mobil sau prin SMS. O 
astfel de solicitare se face la un număr de 
telefon cu acces gratuit, desemnat în acest 
scop de către furnizorul din țara de origine.
Obligațiile prevăzute la alineatul (1) nu se 
aplică dispozitivelor de tip mașină-la-
mașină (M2M) care utilizează 
comunicațiile mobile sau altor dispozitive 
care nu suportă funcția SMS.

Justificare

Nu este posibil în cazul aplicațiilor care nu suportă funcția SMS.

Amendamentul 68

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Furnizorii din țara de origine se asigură că 
abonații serviciilor lor de roaming sunt 
informați în mod corespunzător, atât 
înainte de, cât și după încheierea unui 
contract, cu privire la tarifele aplicate 
pentru utilizarea serviciilor reglementate de 
comunicații de date în roaming, în moduri 
care să faciliteze înțelegerea de către clienți 
a consecințelor financiare ale unei astfel de 
utilizări și care să le permită să 
monitorizeze și să controleze cheltuielile 
aferente serviciilor reglementate de 
comunicații de date în roaming în 
conformitate cu alineatele (2) și (3). 
Mecanismele de salvgardare menționate la 
alineatul (3) nu se aplică clienților care au 
ales un serviciu preplătit.

Furnizorii din țara de origine se asigură că 
abonații serviciilor lor de roaming sunt 
informați în mod corespunzător, atât 
înainte de, cât și după încheierea unui 
contract, cu privire la tarifele aplicate 
pentru utilizarea serviciilor reglementate de 
comunicații de date în roaming, atât în 
Uniune, cât și în afara acesteia, în moduri 
care să faciliteze înțelegerea de către clienți 
a consecințelor financiare ale unei astfel de 
utilizări și care să le permită să 
monitorizeze și să controleze cheltuielile 
aferente serviciilor reglementate de 
comunicații de date în roaming în 
conformitate cu alineatele (2) și (3). 
Mecanismele de salvgardare menționate la 
alineatul (3) nu se aplică clienților care au 
ales un serviciu preplătit, cu excepția 
cazurilor în care aceștia au încheiat un 
contract preplătit care presupune creșterea 
automată a creditului. Mecanismele de 
salvgardare menționate la alineatul (3) nu 
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se aplică serviciilor utilizate de 
dispozitivele de tip mașină-la-mașină 
(M2M). Clienți care au ales un serviciu 
preplătit ar trebui să fie și ei avertizați din 
timp atunci când limita lor de credit se 
apropie de sfârșit.

Justificare

Se protejează împotriva „facturilor-șoc” clienții care au optat pentru un serviciu preplătit cu 
reînnoirea automată a creditului. Textul original propus elimină din greșeală astfel de 
consumatori din domeniul de aplicare.

Amendamentul 69

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă este cazul, furnizorii din țara de 
origine își informează clienții, înainte de 
încheierea unui contract și periodic după 
încheierea acestuia, cu privire la riscurile 
conectării și descărcării automate și 
necontrolate de date în roaming. În plus, 
furnizorii din țara de origine explică
clienților lor, într-o manieră clară și 
inteligibilă, cum să oprească aceste 
conexiuni automate de date în roaming
pentru a evita folosirea necontrolată a 
serviciilor de comunicații de date în 
roaming.

Dacă este cazul, furnizorii din țara de 
origine își informează clienții, înainte de 
încheierea unui contract și periodic după 
încheierea acestuia, cu privire la riscurile 
conectării și descărcării automate și 
necontrolate de date în roaming. În plus, 
furnizorii din țara de origine comunică
clienților lor, în mod gratuit, într-o 
manieră clară și inteligibilă, procedura 
care trebuie urmată pentru a opri aceste 
conexiuni automate de date în roaming și a 
evita folosirea necontrolată a serviciilor de 
comunicații de date în roaming.

Amendamentul 70

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Clienții serviciilor de roaming primesc de 
la furnizorul din țara de origine un mesaj 
automat prin care vor fi anunțați că 
utilizează serviciul de roaming și vor primi 
informații tarifare de bază personalizate 

Clienții serviciilor de roaming primesc de 
la furnizorul din țara de origine un mesaj 
automat prin care vor fi anunțați că 
utilizează serviciul de roaming și vor primi 
informații tarifare de bază personalizate 
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privind tarifele aplicabile pentru furnizarea 
serviciilor de comunicații de date în 
roaming reglementate în statul membru 
respectiv, cu excepția cazului în care 
clientul a anunțat furnizorul din țara de 
origine că nu dorește să primească astfel de 
informații.

privind tarifele (inclusiv TVA și exprimate 
în moneda facturii din țara sa de origine),
aplicabile pentru furnizarea serviciilor de 
comunicații de date în roaming în țara 
respectivă, cu excepția cazului în care 
clientul a anunțat furnizorul din țara de 
origine că nu dorește să primească astfel de 
informații.

Amendamentul 71

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste informații tarifare de bază 
personalizate se trimit pe telefonul mobil al 
clientului serviciului de roaming sau pe alt 
dispozitiv, de exemplu printr-un SMS, un 
e-mail sau o fereastră pop-up pe ecranul 
calculatorului, de fiecare dată când clientul 
intră într-un alt stat membru decât cel de 
origine al rețelei sale și accesează pentru 
prima oară un serviciu reglementat de 
comunicații de date în roaming în statul 
membru respectiv. Informațiile sunt 
furnizate în mod gratuit, în momentul în 
care un client de roaming accesează un 
serviciu reglementat de comunicații de date 
în roaming, prin mijloace adecvate, 
adaptate astfel încât să faciliteze primirea 
și înțelegerea fără dificultăți.

Aceste informații tarifare de bază 
personalizate se trimit pe telefonul mobil al 
clientului serviciului de roaming sau pe alt 
dispozitiv, de exemplu printr-un SMS, un 
e-mail sau o fereastră pop-up pe ecranul 
calculatorului, de fiecare dată când clientul 
intră într-o altă țară decât cea de origine a
rețelei sale și accesează pentru prima oară 
un serviciu reglementat de comunicații de 
date în roaming în țara respectivă.
Informațiile sunt furnizate în mod gratuit, 
în momentul în care un client de roaming 
accesează un serviciu reglementat de 
comunicații de date în roaming, prin 
mijloace adecvate, adaptate astfel încât să 
faciliteze primirea și înțelegerea fără 
dificultăți.

Justificare

Măsurile respective se extind, de asemenea, în afara Uniunii Europene.

Amendamentul 72

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fiecare furnizor din țara de origine acordă Fiecare furnizor din țara de origine acordă 
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clienților serviciilor de roaming 
posibilitatea de a opta din proprie inițiativă 
și gratuit pentru un serviciu prin care se 
furnizează informații privind consumul 
acumulat exprimat în volum sau în moneda 
în care clientul este facturat pentru 
serviciile reglementate de comunicații de 
date în roaming și care garantează că, fără 
consimțământul explicit al clientului, 
cheltuielile cumulate pentru serviciile
reglementate de comunicații de date în 
roaming pe o perioadă de utilizare 
specificată nu depășesc un plafon financiar 
specificat.

clienților serviciilor de roaming 
posibilitatea de a opta din proprie inițiativă 
și gratuit pentru un serviciu prin care se 
furnizează informații privind consumul 
acumulat exprimat în volum sau în moneda 
în care clientul este facturat pentru 
serviciile cu amănuntul de comunicații de 
date în roaming furnizate atât pe teritoriul 
Uniunii, cât și în afara acestuia și care 
garantează că, fără consimțământul explicit 
al clientului, cheltuielile cumulate pentru 
serviciile respective cu amănuntul de 
comunicații de date în roaming pe o 
perioadă de utilizare specificată nu 
depășesc un plafon financiar specificat.
Acest lucru nu se aplică în cazurile în 
care furnizorul de servicii de 
telecomunicații mobile dintr-o țară 
vizitată din afara Uniunii nu permite 
furnizorului din țara de origine să 
monitorizeze în timp real utilizarea 
serviciilor de către clienții lor. În acest 
caz, clientul este notificat în acest sens, 
prin intermediul serviciului de mesagerie, 
fără întârziere și gratuit, atunci când intră 
în țara respectivă.

Justificare

Măsurile de asigurare a transparenței și de protecție a consumatorului ar trebui să se aplice, 
de asemenea, în afara Uniunii. Cu toate acestea, încă există țări în care, din motive tehnice, 
furnizorii din țara de origine nu pot urmări în timp real utilizarea serviciilor de către clienții 
lor și doar primesc informații cu privire la serviciile utilizate la sfârșit de lună.

Amendamentul 73

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – paragraful 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fiecare furnizor din țara de origine se 
asigură, de asemenea, că i se trimite 
clientului o notificare adecvată, pe 
telefonul mobil sau pe alt dispozitiv, de 
exemplu printr-un SMS, e-mail sau 
fereastră de tip pop-up pe ecranul 

Fiecare furnizor din țara de origine se 
asigură, de asemenea, că i se trimite 
clientului o notificare adecvată, pe 
telefonul mobil sau pe alt dispozitiv, de 
exemplu printr-un SMS, e-mail sau 
fereastră de tip pop-up pe ecranul 
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calculatorului, atunci când serviciile de 
comunicații de date în roaming au atins 
80 % din plafonul financiar sau de volum 
maxim. Clienții au dreptul să solicite 
operatorilor lor să sisteze trimiterea unor 
astfel de notificări și au dreptul să solicite 
furnizorului din țara de origine, în orice 
moment și cu titlu gratuit, să le furnizeze 
din nou serviciul respectiv.

calculatorului, atunci când serviciile de
voce, SMS și comunicații de date în 
roaming au atins 80 % din plafonul 
financiar sau de volum maxim. Clienții au 
dreptul să solicite operatorilor lor să sisteze 
trimiterea unor astfel de notificări și au 
dreptul să solicite furnizorului din țara de 
origine, în orice moment și cu titlu gratuit, 
să le furnizeze din nou serviciul respectiv.

Amendamentul 74

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – paragraful 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când acest plafon financiar sau de 
volum ar urma să fie depășit, se trimite o 
notificare pe telefonul mobil sau către alt 
dispozitiv al clientului serviciilor de 
roaming. Notificarea indică procedura care 
trebuie urmată în cazul în care clientul 
dorește continuarea furnizării serviciilor 
respective, precum și costurile asociate 
fiecărei unități suplimentare care urmează 
să fie consumată. Dacă clientul serviciilor 
de roaming nu răspunde în mod adecvat la 
notificarea primită, furnizorul din țara de 
origine sistează imediat furnizarea și 
facturarea către client a serviciilor 
reglementate de comunicații de date în 
roaming, cu excepția cazului în care și 
până când clientul serviciului de roaming 
solicită continuarea sau reluarea furnizării 
serviciilor.

Atunci când acest plafon financiar sau de 
volum ar urma să fie depășit, se trimite o 
notificare pe telefonul mobil sau către alt 
dispozitiv al clientului serviciilor de 
roaming. Notificarea indică procedura care 
trebuie urmată în cazul în care clientul 
dorește continuarea furnizării serviciilor 
respective, precum și costurile asociate 
fiecărei unități suplimentare care urmează 
să fie consumată. Dacă clientul serviciilor 
de roaming nu răspunde în mod adecvat la 
notificarea primită, furnizorul din țara de 
origine sistează imediat furnizarea și 
facturarea către client a serviciilor 
reglementate de voce, SMS și comunicații 
de date în roaming, cu excepția cazului în 
care și până când clientul serviciului de 
roaming solicită continuarea sau reluarea 
furnizării serviciilor.

Amendamentul 75

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – paragraful 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Această dispoziție se aplică clientului 
serviciilor de roaming în interiorul, 
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precum și în afara Uniunii.

Amendamentul 76

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Alineatul (3) se aplică clienților aflați 
în roaming atât în interiorul, precum și în 
afara Uniunii.

Amendamentul 77

Propunere de regulament
Articolul 15a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 15a
Compararea tarifelor

Orice informație tarifară cu privire la 
serviciile cu amănuntul de voce, SMS și 
comunicații de date în roaming transmisă 
clienților include TVA.
Comisia analizează transparența și 
comparabilitatea diferitelor tarife propuse 
de către operatori clienților lor și prezintă 
un raport Parlamentului European și 
Consiliului cu privire la măsurile 
suplimentare necesare pentru a garanta 
consumatorilor posibilitatea de a compara 
cu ușurință aceste tarife și pentru a 
facilita, astfel, luarea deciziei de a trece de 
la un operator la altul.

Justificare

În prezent, nu este posibilă compararea diferitelor tarife din rețelele mobile oferite de 
operatori diferiți. Acest lucru ar trebui anchetat de Comisie. Transparența implică, de 
asemenea, ca toate informațiile tarifare furnizate să includă TVA.
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Amendamentul 78
Propunere de regulament
Articolul 17a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 17a
Exercitarea delegării de competențe

1. Competența de a adopta acte delegate 
este conferită Comisiei în condițiile 
prevăzute la prezentul articol.
2. Competența de a adopta acte delegate 
menționată la articolul 4 alineatul (5a) se 
conferă Comisiei de la…* până la data 
menționată la articolul 22 alineatul (2). 
3. Delegarea de competențe menționată la 
articolul 4 alineatul (5a) poate fi revocată 
oricând de Parlamentul European sau de 
Consiliu. O decizie de revocare pune 
capăt delegării de competențe specificată 
în decizia respectivă. Decizia produce 
efecte din ziua care urmează datei 
publicării acesteia în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene sau de la o dată 
menționată în decizie. Decizia nu aduce 
atingere actelor delegate care sunt deja în 
vigoare. 
4. De îndată ce adoptă un act delegat, 
Comisia îl notifică simultan 
Parlamentului European și Consiliului.
5. Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 4 alineatul (5a) intră în 
vigoare numai în cazul în care nici 
Parlamentul European și nici Consiliul 
nu au formulat obiecțiuni în termen de 
două luni de la notificarea acestuia către 
Parlamentul European și Consiliu, sau în 
cazul în care, înaintea expirării 
termenului respectiv, Parlamentul 
European și Consiliul au informat 
Comisia că nu vor formula obiecțiuni. 
Respectivul termen poate fi prelungit cu 
două luni la inițiativa Parlamentului 
European sau a Consiliului.
_____________
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* JO: a se introduce data intrării în vigoare a 
prezentului regulament. 

Amendamentul 79

Propunere de regulament
Articolul 18 - alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre stabilesc norme cu privire 
la sancțiunile aplicabile în cazul încălcării 
prezentului regulament și adoptă toate 
măsurile necesare pentru a asigura că 
acestea sunt puse în aplicare. Sancțiunile 
prevăzute trebuie să fie eficace, 
proporționale și cu efect de descurajare.
Statele membre notifică aceste dispoziții 
Comisiei cel târziu până la 30 martie 2012
și înștiințează Comisia în cel mai scurt 
timp cu privire la orice modificare 
ulterioară a acestora.

Statele membre stabilesc norme cu privire 
la sancțiunile aplicabile în cazul încălcării 
prezentului regulament și adoptă toate 
măsurile necesare pentru a asigura că 
acestea sunt puse în aplicare. Sancțiunile 
prevăzute trebuie să fie eficace, 
proporționale și cu efect de descurajare.
Sancțiunile respective includ obligația 
furnizorilor de a despăgubi clienții în 
cazul în care furnizorii întârzie sau 
împiedică trecerea clienților la un 
furnizor alternativ de servicii de roaming. 
Statele membre notifică aceste dispoziții 
Comisiei cel târziu până la 30 martie 2012
și înștiințează Comisia în cel mai scurt 
timp cu privire la orice modificare 
ulterioară a acestora.

Amendamentul 80

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia reexaminează modul de 
funcționare al prezentului regulament și, 
după efectuarea unei consultări publice, 
prezintă un raport în acest sens 
Parlamentului European și Consiliului cel 
mai târziu la 30 iunie 2015 . Comisia 
evaluează, în special, dacă obiectivele 
regulamentului au fost atinse. În acest 
demers, Comisia evaluează, inter alia:

(1) Comisia reexaminează modul de 
funcționare al prezentului regulament și, 
după efectuarea unei consultări publice, 
prezintă un raport în acest sens 
Parlamentului European și Consiliului cel 
mai târziu la 30 iunie 2016 . Comisia 
evaluează, în special, dacă obiectivele 
regulamentului au fost atinse. În acest 
demers, Comisia evaluează, inter alia:
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Justificare

O dată ulterioară pentru reexaminare este necesară pentru a evalua impactul măsurilor 
structurale asupra pieței.

Amendamentul 81

Propunere de regulament
Articolul 22 - alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Regulamentul expiră la 30 iunie 1   2022  . El expiră la 30 iunie 2022 .
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