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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.
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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 17a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) Obiectivul reducerii diferinței dintre 
tarifele în roaming și cele naționale astfel 
încât să se apropie de zero până în 2015 
este inclus printre Obiectivele cheie de 
performanță prevăzute în Comunicarea 
Comisiei intitulată „O agendă digitală 
pentru Europa”I. 
_____________
1COM (2010) 0245.

Or. en

Amendamentul 2
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 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 să încurajăm cel mai bine instalarea 
și utilizarea rețelelor în bandă largă de 
mare și foarte mare viteză în Uniune 
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pentru a stimula dezvoltarea economiei 
digitale, permițând lansarea de noi 
servicii.
_____________
1COM (2010) 0472.

Or. en

Amendamentul 3
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 
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”I , solicită Comisiei să 
coordoneze cele mai bune practici la 
nivelul statelor membre în domeniul 
rețelelor wi-fi accesibile publicului, 
gratuite, de mare viteză din transportul în 
comun.
_____________
I Texte adoptate, P7_TA(2011)0322P7.

Or. en
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Amendamentul 4
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”I

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 mai mult la nivel domestic, nu s-
au înregistrat evoluții spectaculoase ale 
utilizării lor în condiții de roaming.
_____________
ICOM(2010) 0356.

Or. en

Amendamentul 5
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 
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 

(22) Consumatorii trebuie să aibă dreptul 
de a opta pentru vânzarea unor servicii de 
roaming separate de 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 
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calitate. 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 trebuie 
să asigure transmiterea simultană, 
promptă 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 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.

Or. en

Amendamentul 6
Propunere de regulament
Considerentul 22a (nou)

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.

Or. en
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Amendamentul 7
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 
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.

(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 
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.

Or. en

Amendamentul 8
Propunere de regulament
Considerentul 70

Textul propus de Comisie Amendamentul

(70) În special, operatorii de servicii de (70) În special, operatorii de servicii de 
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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.

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-o altă țară. 
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.

Or. en

Amendamentul 9
Propunere de regulament
Considerentul 71

Textul propus de Comisie Amendamentul

(71) Pentru a facilita înțelegerea de către 
clienți a consecințelor financiare ale 
folosirii serviciilor de comunicații de date 
în roaming reglementate și pentru a 
permite clienților să-și monitorizeze și să-și 
controleze cheltuielile, furnizorul din țara 
de origine ar trebui 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 
ar trebui 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.

Or. en

Amendamentul 10
Propunere de regulament
Considerentul 74

Textul propus de Comisie Amendamentul

(74) Cu toate acestea, de la intrarea în 
vigoare a modificărilor introduse prin 

(74) Acei clienți care au optat pentru un 
serviciu preplătit pot și ei să întâmpine 
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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.

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.

Or. en

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 11
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  . Aceleași norme de 
transparență menționate la articolul 15 
alineatul (3) se aplică, de asemenea, în 
cazul furnizorilor din țara de origine, 
mutatis mutandis, în privința serviciilor 
de roaming utilizate în afara Uniunii.

Or. en
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Amendamentul 12
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 
serviciilor mobile naționale și pe aceeași 
cartelă SIM.

eliminat

Or. en

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 13
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 conformitate cu alineatele 
(3) și (4).

2. Începând cu data de 1 iulie 2014, 
furnizorii din țara de origine trebuie să-și 
informeze toți clienții serviciilor de 
roaming, într-un mod clar și inteligibil, 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 conformitate cu alineatele 
(3) și (4).
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Or. en

Amendamentul 14
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 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 
termen de trei 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 două luni.

Or. en

Amendamentul 15
Propunere de regulament
Articolul 4 - alineatul 5

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 

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 
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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.

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 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.

Or. en

Amendamentul 16
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, prin intermediul unui 
act delegat în conformitate cu articolul 
17a stabilește 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 
serviciilor de roaming vizate. 

Or. en

Amendamentul 17
Propunere de regulament
Articolul 5 - alineatul 1
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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 mobil;
e) serviciile de roaming oferite cetățenilor 
Uniunii în țări terțe și cetățenilor din țări 
terțe pe teritoriul Uniunii nu vor fi 
obstrucționate.

Or. en

Amendamentul 18
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 
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 

Operatorii se asigură că infrastructura 
pentru vânzarea separată a serviciilor de 
roaming este realizată până cel târziu la 1 
iulie 2014 și că îndeplinește criteriile 
enunțate la alineatul (1). Nu vor exista
taxe plătite direct de consumatori pentru 
utilizarea acestei facilități în legătură cu 
vânzarea separată a serviciilor de 
roaming.
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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.

Or. en

Amendamentul 19
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 
alineatul (1). În urma unei cereri motivate 
din partea OAREC, Comisa poate prelungi 
acest termen o singură dată cu nu mai 
mult de șase luni.

Or. en

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 20
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.

Or. en

Amendamentul 21
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 
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.

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 
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 0,20 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.

Or. en
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Amendamentul 22
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 
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.

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 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.

Or. en

Amendamentul 23
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 

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 0,60 EUR per megabyte. 
Plafonul tarifar pentru date se reduce la 
0,45 EUR per megabyte utilizat începând 
cu 1 iulie 2013 și la 0,30 EUR începând cu 
1 iulie 2014. Fără a aduce atingere 
articolelor 13 și 19, plafonul maxim 
reglementat al tarifului cu amănuntul se 
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menține la 0,50 EUR per megabyte utilizat
până la 30 iunie 2016.

menține la 0,30 EUR per megabyte utilizat 
până la 30 iunie 2016.

Or. en

Amendamentul 24
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 
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.

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 
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. Un eurotarif pentru date 
poate fi întotdeauna combinat cu un 
eurotarif SMS și cu un eurotarif.

Or. en

Amendamentul 25
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 

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
despre eurotariful pentru date și despre 
aplicarea acestuia începând cu 1 iulie 2012 
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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).

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).

Or. en

Amendamentul 26
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 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. 

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 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.

Or. en

Justificare

Nu este posibil în cazul aplicațiilor care nu suportă funcția SMS.
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Amendamentul 27
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, 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) se aplică atât clienților care au 
ales un serviciu preplătit, cât și celor cu 
contracte postplătite. Clienți aflați în 
roaming care au ales un serviciu preplătit 
sunt și ei avertizați din timp atunci când 
se apropie de limita lor de credit.

Or. en

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
Articolul 15 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fiecare furnizor din țara de origine acordă 
clienților serviciilor de roaming 

Fiecare furnizor din țara de origine acordă 
clienților serviciilor de roaming 
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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.

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.

Or. en

Justificare

Avertizările de depășire a limitei ar trebui extinse și la destinațiile de călătorie din afara 
Europei pentru a preveni facturile-șoc.

Amendamentul 29
Propunere de regulament
Articolul 17a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 17a
Exercitarea delegării

1. Competența de a adopta acte delegate 
este conferită Comisiei în condițiile 
prevăzute în prezentul articol.
2. Delegarea de competențe 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 specificate 
în decizia respectivă. Decizia produce 
efecte din ziua care urmează datei 
publicării acesteia în Jurnalul Oficial al 
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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 se prelungește cu 
două luni la inițiativa Parlamentului 
European sau a Consiliului.
_____________
* JO: a se introduce data intrării în vigoare a 
prezentului regulament. 
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