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Amendamentul 58
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Propunere de regulament
Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Obiectivul de reducere a diferenței 
dintre tarifele naționale și cele de 
roaming, astfel încât să se apropie de 
zero, până în anul 2015 a fost propus de 
Comisie în cadrul de evaluare 
comparativă pentru perioada 2011-2015 și 
ulterior aprobat de statele membre ale UE 
în noiembrie 20091. Acest obiectiv este 
inclus, de asemenea, în Comunicarea 
Comisiei intitulată „O Agendă digitală 
pentru Europa”2.

__________________
1

http://ec.europa.eu/information_society/ee
urope/i2010/docs/benchmarking/benchma
rking_digital_europe_2011-2015.pdf
2Comunicare din partea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, 
Comitetul Economic și Social European și 
Comitetul Regiunilor - „O Agendă 
digitală pentru Europa” (COM (2010) 
245).

Or. en

Amendamentul 59
Robert Goebbels, Marita Ulvskog, Francesco De Angelis

Propunere de regulament
Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Obiectivul de reducere a diferenței 
dintre tarifele naționale și cele de 
roaming astfel încât să se apropie de zero 
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până în 2015 a fost propus de Comisie în 
cadrul de evaluare comparativă pentru 
perioada 2011-2015 și ulterior aprobat de 
statele membre ale UE în 
noiembrie 20091. Acest obiectiv este 
inclus, de asemenea, în Comunicarea 
Comisiei intitulată „O Agendă digitală 
pentru Europa”2.
__________________
1

http://ec.europa.eu/information_society/ee
urope/i2010/docs/benchmarking/benchma
rking_digital_europe_2011-2015.pdf
2Comunicare din partea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, 
Comitetul Economic și Social European și 
Comitetul Regiunilor - „O Agendă 
digitală pentru Europa” (COM (2010) 
245).

Or. en

Amendamentul 60
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Regulamentul (CE) nr. 717/2007 
trebuie să fie temporar și în vigoare 
numai până în momentul în care Comisia 
va propune legislația necesară pentru 
instituirea deplină a unei piețe unice a UE 
pentru rețelele publice de comunicații 
mobile și, astfel, pentru eliminarea pe 
termen mediu a tuturor taxelor de 
roaming.

Or. en
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Amendamentul 61
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Propunere de regulament
Considerentul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Nu se poate spune că există o piață 
unică a telecomunicațiilor atâta timp cât 
există diferențe semnificative de preț între 
prețurile naționale și cele pentru serviciile 
de roaming; prin urmare, obiectivul final 
trebuie să fie eliminarea totală a taxelor 
de roaming, instituindu-se astfel o piață 
paneuropeană a comunicațiilor mobile.

Or. en

Amendamentul 62
Robert Goebbels, Marita Ulvskog, Francesco De Angelis

Propunere de regulament
Considerentul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Nu se poate spune că există o piață 
unică a telecomunicațiilor atâta timp cât 
există diferențe semnificative de preț între 
prețurile naționale și cele pentru serviciile 
de roaming; prin urmare, obiectivul final 
trebuie să fie eliminarea totală a taxelor 
de roaming, instituindu-se astfel o piață 
paneuropeană a comunicațiilor mobile.

Or. en

Amendamentul 63
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Propunere de regulament
Considerentul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Nivelul ridicat al tarifelor pentru 
serviciile de voce, SMS și date în roaming 
pe care trebuie să le plătească utilizatorii de 
rețele publice de telefonie mobilă, precum 
studenții, persoanele care călătoresc în 
scop de afaceri și turiștii, atunci când își 
folosesc telefoanele mobile cu ocazia 
călătoriilor în străinătate, în interiorul 
Uniunii, prezintă importanță pentru 
consumatori, autoritățile naționale de 
reglementare și instituțiile Uniunii. Aceste 
tarife excesive cu amănuntul decurg atât 
din tarifele cu ridicata mari percepute de 
operatorul străin al rețelei-gazdă, cât și, în 
multe cazuri, din marjele ridicate asupra 
prețului cu amănuntul, impuse de propriul 
operator de rețea al clientului. Adeseori
reducerile tarifelor cu ridicata nu sunt 
transferate utilizatorului final. Cu toate că 
anumiți operatori au introdus recent 
formule tarifare care oferă clienților 
condiții mai avantajoase și prețuri relativ 
mai scăzute, există încă dovezi că relația 
dintre costuri și prețuri este foarte diferită 
de cea care ar exista pe o piață competitivă.

(2) Nivelul ridicat al tarifelor pentru 
serviciile de voce, SMS și date în roaming 
pe care trebuie să le plătească utilizatorii de 
rețele publice de telefonie mobilă, precum 
studenții, persoanele care călătoresc în 
scop de afaceri și turiștii, atunci când își 
folosesc telefoanele mobile cu ocazia 
călătoriilor în străinătate, în interiorul 
Uniunii, prezintă importanță pentru 
consumatori, autoritățile naționale de 
reglementare, și instituțiile Uniunii. Aceste 
tarife excesive cu amănuntul decurg atât 
din tarifele cu ridicata mari percepute de 
operatorul străin al rețelei-gazdă, cât și, în 
multe cazuri, din marjele ridicate asupra 
prețului cu amănuntul, impuse de propriul 
operator de rețea al clientului. Din cauza 
absenței concurenței, adeseori reducerile 
tarifelor cu ridicata nu sunt transferate 
utilizatorului final. Cu toate că anumiți 
operatori au introdus recent formule 
tarifare care oferă clienților condiții mai 
avantajoase și prețuri relativ mai scăzute, 
există încă dovezi că relația dintre costuri 
și prețuri este foarte diferită de cea care ar 
exista pe o piață competitivă.

Or. en

Amendamentul 64
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Nivelul ridicat al tarifelor pentru 
serviciile de voce, SMS și date în roaming 
pe care trebuie să le plătească utilizatorii de
rețele publice de telefonie mobilă, precum 
studenții, persoanele care călătoresc în 
scop de afaceri și turiștii, atunci când își 

(2) Nivelul ridicat al tarifelor pentru 
serviciile de voce, SMS și date în roaming 
pe care trebuie să le plătească utilizatorii de 
rețele publice de telefonie mobilă, precum 
studenții, persoanele care călătoresc în 
scop de afaceri și turiștii, atunci când își 
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folosesc telefoanele mobile cu ocazia 
călătoriilor în străinătate, în interiorul 
Uniunii , prezintă importanță pentru 
consumatori, autoritățile naționale de 
reglementare și instituțiile Uniunii. Aceste 
tarife excesive cu amănuntul decurg atât 
din tarifele cu ridicata mari percepute de 
operatorul străin al rețelei-gazdă, cât și, în 
multe cazuri, din marjele ridicate asupra 
prețului cu amănuntul, impuse de propriul 
operator de rețea al clientului. Adeseori 
reducerile tarifelor cu ridicata nu sunt 
transferate utilizatorului final. Cu toate că 
anumiți operatori au introdus recent 
formule tarifare care oferă clienților 
condiții mai avantajoase și prețuri relativ 
mai scăzute, există încă dovezi că relația 
dintre costuri și prețuri este foarte diferită 
de cea care ar exista pe o piață competitivă.

folosesc telefoanele mobile și dispozitivele 
computaționale portabile cu ocazia 
călătoriilor în străinătate, în interiorul 
Uniunii , prezintă importanță pentru 
consumatori, autoritățile naționale de 
reglementare și instituțiile Uniunii. Aceste 
tarife excesive cu amănuntul decurg atât 
din tarifele cu ridicata mari percepute de 
operatorul străin al rețelei-gazdă, cât și, în 
multe cazuri, din marjele ridicate asupra 
prețului cu amănuntul, impuse de propriul 
operator de rețea al clientului. Adeseori 
reducerile tarifelor cu ridicata nu sunt 
transferate utilizatorului final. Cu toate că 
anumiți operatori au introdus recent 
formule tarifare care oferă clienților 
condiții mai avantajoase și prețuri relativ 
mai scăzute, există încă dovezi că relația 
dintre costuri și prețuri este foarte diferită 
de cea care ar exista pe o piață competitivă.

Or. en

Amendamentul 65
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Considerentul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Taxele de roaming constituie un 
obstacol serios în calea eforturilor 
Europei de a evolua într-o economie 
bazată pe cunoaștere și în calea realizării 
unei piețe unice de 500 de milioane de 
consumatori. Creșterea exponențială a 
traficului de date mobile trebuie să fie 
facilitată de alocarea unui spectru 
satisfăcător de frecvențe radio pentru ca 
utilizatorii și întreprinderile să folosească 
serviciile de voce, SMS și date oriunde în 
Europa la prețuri apropiate de nivelul 
național.

Or. en
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Amendamentul 66
Matthias Groote

Propunere de regulament
Considerentul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Utilizarea pe scară largă a 
telefoanelor mobile și a tabletelor 
conectate la internet indică faptul că 
comunicațiile de date în roaming au o 
importanță economică deosebită pe 
termen mediu. Acest lucru este un criteriu 
decisiv atât pentru utilizatorii, cât și 
pentru furnizorii de aplicații și conținut. 
Pentru a stimula dezvoltarea acestei piețe, 
tarifele pentru transportul de date nu ar 
trebui să acționeze ca o piedică în calea 
creșterii.

Or. de

Amendamentul 67
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Considerentul 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Având în vedere dezvoltarea rapidă a 
traficului de date mobile și numărul tot 
mai mare al clienților care utilizează 
servicii de voce, SMS și de comunicații de 
date în roaming în străinătate, există 
nevoia de a spori presiunea 
concurențială, de a dezvolta modele de 
întreprinderi și tehnologii noi, precum și 
de a crește volumul spectrului de 
frecvențe radio pentru serviciile wireless. 
Reglementarea prețurilor pentru serviciile 
de roaming trebuie să fie proiectată astfel 
încât să nu descurajeze concurența până 
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la niveluri chiar mai mici ale prețurilor.

Or. en

Amendamentul 68
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Crearea unui spațiu social, educațional 
și cultural european, bazat pe mobilitatea 
persoanelor, ar trebui să faciliteze 
comunicarea între oameni, pentru a 
construi o veritabilă „Europă a cetățenilor”.

(3) Crearea unui spațiu social, educațional,
cultural și antreprenorial european, bazat 
pe mobilitatea persoanelor și a datelor 
digitale, ar trebui să faciliteze comunicarea 
între oameni, pentru a construi o veritabilă 
„Europă a cetățenilor”.

Or. en

Amendamentul 69
Ioan Enciu

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Trebuie utilizată o abordare comună 
pentru a se garanta că utilizatorii rețelelor 
publice terestre de comunicații mobile care 
călătoresc în interiorul Uniunii nu plătesc 
prețuri excesiv de mari pentru serviciile de 
roaming pe teritoriul acesteia atunci când 
efectuează sau primesc apeluri vocale, 
stimulând astfel concurența între operatorii 
de telefonie mobilă în ceea ce privește 
serviciile de roaming, asigurând un nivel 
ridicat de protecție a consumatorilor și 
menținând atât măsurile de stimulare a 
inovării, cât și posibilitatea de alegere a 
consumatorilor. Având în vedere caracterul 
transfrontalier al serviciilor în cauză, 

(14) Trebuie utilizată o abordare comună, 
armonizată pentru a se garanta că 
utilizatorii rețelelor publice terestre de 
comunicații mobile care călătoresc în 
interiorul Uniunii nu plătesc prețuri excesiv 
de mari pentru serviciile de roaming pe 
teritoriul acesteia atunci când efectuează 
sau primesc apeluri vocale, când trimit 
mesaje text sau când utilizează internetul, 
stimulând astfel concurența între operatorii 
de telefonie mobilă în ceea ce privește 
serviciile de roaming, asigurând un nivel 
ridicat de protecție a consumatorilor și 
menținând atât măsurile de stimulare a 
inovării, cât și posibilitatea de alegere a 
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această abordare comună este necesară 
pentru ca operatorii de telefonie mobilă să 
poată funcționa într-un cadru de 
reglementare unic și coerent, bazat pe 
criterii stabilite în mod obiectiv.

consumatorilor. Având în vedere caracterul 
transfrontalier al serviciilor în cauză, 
această abordare comună este necesară 
pentru ca operatorii de telefonie mobilă să 
poată funcționa într-un cadru de 
reglementare unic și coerent, bazat pe 
criterii stabilite în mod obiectiv.

Or. en

Amendamentul 70
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Trebuie utilizată o abordare comună 
pentru a se garanta că utilizatorii rețelelor 
publice terestre de comunicații mobile care 
călătoresc în interiorul Uniunii nu plătesc 
prețuri excesiv de mari pentru serviciile de 
roaming pe teritoriul acesteia atunci când 
efectuează sau primesc apeluri vocale, 
stimulând astfel concurența între operatorii 
de telefonie mobilă în ceea ce privește 
serviciile de roaming, asigurând un nivel 
ridicat de protecție a consumatorilor și 
menținând atât măsurile de stimulare a 
inovării, cât și posibilitatea de alegere a 
consumatorilor. Având în vedere caracterul 
transfrontalier al serviciilor în cauză, 
această abordare comună este necesară 
pentru ca operatorii de telefonie mobilă să 
poată funcționa într-un cadru de 
reglementare unic și coerent, bazat pe 
criterii stabilite în mod obiectiv.

(14) Trebuie utilizată o abordare comună 
pentru a se garanta că utilizatorii rețelelor 
publice terestre de comunicații care 
călătoresc în interiorul nu plătesc prețuri 
excesiv de mari pentru serviciile de 
roaming pe teritoriul acesteia atunci când 
efectuează sau primesc apeluri vocale și 
când stabilesc conexiuni de date, 
stimulând astfel concurența între operatorii 
de telefonie mobilă în ceea ce privește 
serviciile de roaming, asigurând un nivel 
ridicat de protecție a consumatorilor și 
menținând atât măsurile de stimulare a 
inovării, cât și posibilitatea de alegere a 
consumatorilor. Având în vedere caracterul 
transfrontalier al serviciilor în cauză, 
această abordare comună este necesară 
pentru ca operatorii de telefonie mobilă să 
poată funcționa într-un cadru de 
reglementare unic și coerent, bazat pe 
criterii stabilite în mod obiectiv.

Or. en

Amendamentul 71
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer
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Propunere de regulament
Considerentul 14a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Clienții care locuiesc în regiunile de 
frontieră nu trebuie să sufere de pe urma 
facturilor de telefonie exagerat de ridicate 
din cauza taxelor accidentale de roaming. 
Prin urmare, trebuie să se instituie măsuri 
care să creeze o zonă de tranziție în 
regiunile de frontieră unde consumatorii 
să plătească un tarif standard, indiferent 
de naționalitatea rețelei. Aceste zone ar 
trebui să aibă o lățime de 10 kilometri de 
ambele părți ale frontierelor.

Or. en

Amendamentul 72
Miloslav Ransdorf

Propunere de regulament
Considerentul 14a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) De asemenea, este esențial să se 
asigure că operatorii de telefonie mobilă 
nu înăspresc condițiile de lucru în cadrul 
sectorului ca urmare a prezentului 
regulament.

Or. cs

Amendamentul 73
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Considerentul 14a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Primul Program multianual pentru 
politica în domeniul spectrului de 
frecvențe radio instituit prin [Decizia nr. 
.../…/UE a Parlamentului European și a 
Consiliului...] va deschide calea pentru o 
dezvoltare care va permite Uniunii să 
preia conducerea globală în ceea ce 
privește vitezele în bandă largă, 
mobilitatea, acoperirea și capacitatea, 
facilitând apariția unor modele noi de 
întreprinderi și a unor tehnologii noi, 
reducând motivele structurale pentru 
roaming.

Or. en

Amendamentul 74
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Considerentul 14b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14b) Licitațiile paneuropene de licențe 
pot stimula dezvoltarea unei piețe unice a 
telecomunicațiilor în UE, fără servicii de 
roaming.

Or. en

Amendamentul 75
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Considerentul 14b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14b) În mod similar, pentru a rezolva 
taxele accidentale de roaming, furnizorii 
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din țara de origine ar trebui să fie obligați 
să furnizeze un semnal suficient de 
puternic în regiunile în care acoperirea 
este slabă.

Or. en

Amendamentul 76
Ioan Enciu

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Pentru a permite dezvoltarea unei 
piețe a serviciilor de roaming mai eficiente 
și competitive, întreprinderile nu trebuie să 
aibă restricții în ceea ce privește negocierea 
efectivă a accesului cu ridicata în scopul 
furnizării de servicii de roaming. Cu toate 
acestea, în prezent există obstacole care 
împiedică accesul cu ridicata la astfel de 
servicii din cauza diferențelor din punct de 
vedere al puterii de negociere și al gradului 
de deținere de infrastructură proprie de 
către întreprinderi. Înlăturarea acestor 
obstacole ar facilita dezvoltarea unor 
servicii și oferte de roaming alternative și 
inovatoare pentru consumatori, în special 
din partea operatorilor de rețele virtuale. Ar 
fi, de asemenea, înlesnită dezvoltarea unor 
servicii paneuropene.

(18) Pentru a permite dezvoltarea unei 
piețe a serviciilor de roaming mai eficiente, 
mai integrate și mai competitive, 
întreprinderile nu trebuie să aibă restricții 
în ceea ce privește negocierea efectivă a 
accesului cu ridicata în scopul furnizării de 
servicii de roaming. Cu toate acestea, în 
prezent există obstacole care împiedică 
accesul cu ridicata la astfel de servicii din 
cauza diferențelor din punct de vedere al 
puterii de negociere și al gradului de 
deținere de infrastructură proprie de către 
întreprinderi. Înlăturarea acestor obstacole 
ar facilita dezvoltarea unor servicii și oferte 
de roaming alternative și inovatoare pentru 
consumatori, în special din partea 
operatorilor de rețele virtuale. Ar fi, de 
asemenea, înlesnită dezvoltarea unor 
servicii paneuropene.

Or. en

Amendamentul 77
Francesco De Angelis

Propunere de regulament
Considerentul 18
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Pentru a permite dezvoltarea unei 
piețe a serviciilor de roaming mai eficiente 
și competitive, întreprinderile nu trebuie să 
aibă restricții în ceea ce privește negocierea 
efectivă a accesului cu ridicata în scopul 
furnizării de servicii de roaming. Cu toate 
acestea, în prezent există obstacole care 
împiedică accesul cu ridicata la astfel de 
servicii din cauza diferențelor din punct de 
vedere al puterii de negociere și al gradului 
de deținere de infrastructură proprie de 
către întreprinderi. Înlăturarea acestor 
obstacole ar facilita dezvoltarea unor 
servicii și oferte de roaming alternative și 
inovatoare pentru consumatori, în special 
din partea operatorilor de rețele virtuale. Ar 
fi, de asemenea, înlesnită dezvoltarea unor 
servicii paneuropene.

(18) Pentru a permite dezvoltarea unei 
piețe a serviciilor de roaming mai eficiente 
și competitive, întreprinderile nu trebuie să 
aibă restricții în ceea ce privește negocierea 
efectivă a accesului cu ridicata în scopul 
furnizării de servicii de roaming. Cu toate 
acestea, în prezent există obstacole care 
împiedică accesul cu ridicata la astfel de 
servicii din cauza diferențelor din punct de 
vedere al puterii de negociere și al gradului 
de deținere de infrastructură proprie de 
către întreprinderi. Înlăturarea acestor 
obstacole ar facilita dezvoltarea unor 
servicii și oferte de roaming alternative și 
inovatoare pentru consumatori, în special 
din partea operatorilor de rețele virtuale. Ar 
fi, de asemenea, înlesnită dezvoltarea unor 
servicii paneuropene. Normele prevăzute 
în Cadrul pentru comunicații electronice, 
în special în Directiva 2002/21/CE și în 
Directiva 2002/19/CE, nu permit ca 
această chestiune să fie abordată prin 
impunerea unor obligații asupra 
operatorilor care au o putere 
semnificativă pe piață.

Or. en

Amendamentul 78
Jens Rohde

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 

(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 
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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.

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 într-un mod 
nediscriminatoriu care oferă condiții 
echivalente și 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.

Or. en

Amendamentul 79
Francesco De Angelis

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 

(19) Prin urmare, trebuie introduse norme 
prin care să se impună obligativitatea de a 
accepta cererile rezonabile, în condiții 
nediscriminatorii, de acces cu ridicata la 
rețelele publice de comunicații mobile în 
scopul furnizării de servicii de roaming, de 
asemenea ca derogare de la 
Directivele 2002/21/CE și 2002/19/CE. 
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 
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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.

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.

Or. en

Amendamentul 80
Jean-Pierre Audy

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 

(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 ar trebui să fie 
proporționale și în conformitate cu 
nevoile celor care solicită acces, fie că 
sunt operatori de rețele mobile, operatori 
de rețele mobile virtuale sau vânzători cu 
amănuntul. Cererile 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 



AM\887960RO.doc 17/101 PE478.630v01-00

RO

intre statele membre. 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.

Or. fr

Justificare

Dreptul de acces trebuie să fie menținut în limite rezonabile și proporționale. Vânzătorii cu 
amănuntul nu pot avea acces la aceleași resurse de rețea ca operatorii de rețele virtuale 
(MVNO cu drepturi depline). Prin urmare, ar trebui să se facă distincția între diferitele tipuri 
de solicitanți în momentul examinării unor astfel de cereri.

Amendamentul 81
Francesco De Angelis

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Obligativitatea privind acordarea de 
acces cu ridicata pentru servicii de roaming 
trebuie să includă accesul la toate 
elementele și infrastructura necesare 
furnizării serviciilor de roaming, precum: 
accesul la elementele de rețea și la 
infrastructura aferentă; accesul la sistemele 
de software relevante, inclusiv la sistemele 
de asistență operațională; accesul la 
sisteme de informații sau baze de date 
pentru precomenzi, aprovizionare, 
comenzi, cereri de întreținere și reparații și 
facturare; accesul la conversia numerelor 
sau la sisteme care oferă funcționalități 
echivalente; accesul la rețele mobile și 
accesul la servicii de rețele virtuale.

(20) Obligativitatea privind acordarea de 
acces cu ridicata pentru servicii de roaming 
trebuie să includă, în condiții 
nediscriminatorii, accesul la toate 
elementele și infrastructura necesare 
furnizării serviciilor de roaming, de 
asemenea ca derogare de la 
Directivele 2002/21/CE și 2002/19/CE, 
precum: accesul la elementele de rețea și la 
infrastructura aferentă; accesul la sistemele 
de software relevante, inclusiv la sistemele 
de asistență operațională; accesul la 
sisteme de informații sau baze de date 
pentru precomenzi, aprovizionare, 
comenzi, cereri de întreținere și reparații și 
facturare; accesul la conversia numerelor 
sau la sisteme care oferă funcționalități 
echivalente; accesul la rețele mobile și 
accesul la servicii de rețele virtuale.

Or. en
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Amendamentul 82
András Gyürk

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Serviciile de comunicații mobile sunt 
vândute în pachete, incluzând atât servicii 
naționale, cât și de roaming, limitând astfel 
posibilitatea consumatorilor de a alege în 
materie de servicii de roaming. Astfel de 
pachete reduc transparența în ceea ce 
privește serviciile de roaming, fiind dificilă 
compararea elementelor individuale care 
compun pachetele. Prin urmare, nu există 
încă o concurență evidentă între operatori 
din punct de vedere al elementelor de 
roaming din pachetele de servicii mobile. 
Facilitarea oferirii roamingului ca serviciu 
de sine stătător ar contribui la soluționarea 
problemelor structurale prin sensibilizarea 
consumatorilor cu privire la tarifele de 
roaming, oferindu-le acestora posibilitatea 
de a alege servicii de roaming separate și 
crescând astfel presiunile concurențiale 
venite dinspre componenta cererii. Aceasta 
va contribui la buna funcționare a pieței 
interne a serviciilor de roaming.

(21) Serviciile de comunicații mobile sunt 
vândute în pachete, incluzând atât servicii 
naționale, cât și de roaming, limitând astfel 
posibilitatea consumatorilor de a alege în 
materie de servicii de roaming. Astfel de 
pachete reduc transparența în ceea ce 
privește serviciile de roaming, fiind dificilă 
compararea elementelor individuale care 
compun pachetele. Prin urmare, nu există 
încă o concurență evidentă între operatori 
din punct de vedere al elementelor de 
roaming din pachetele de servicii mobile. 
Facilitarea oferirii roamingului ca serviciu 
de sine stătător ar contribui la soluționarea 
problemelor structurale prin sensibilizarea 
consumatorilor cu privire la tarifele de 
roaming, oferindu-le acestora posibilitatea 
de a alege servicii de roaming separate și 
crescând astfel presiunile concurențiale 
venite dinspre componenta cererii. Aceasta 
va contribui la buna funcționare a pieței 
interne a serviciilor de roaming. Soluțiile 
structurale menționate în acest document 
ar putea oferi o soluție pentru absența 
concurenței de pe piața roamingului. 
Înainte de punerea în aplicare a oricărei 
soluții structurale ușor de folosit de către 
consumator, Comisia ar trebui să 
analizeze cu atenție aceste măsuri pentru 
a se asigura că masa critică necesară 
pentru realizarea unor modificări 
fundamentale pe piață este ușor 
accesibilă, întrucât aceste soluții trebuie 
să fie atractive nu doar pentru anumiți 
utilizatori, ci pentru majoritatea pieței.

Or. en
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Amendamentul 83
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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 calitate.

(22) În statele membre în care este 
încheiat contractul pentru furnizarea de 
servicii mobile naționale, consumatorii
trebuie să aibă dreptul de a opta pentru 
vânzarea unor servicii de roaming cu 
amănuntul separate de pachetul lor de 
servicii mobile naționale. Orice 
consumator trebuie să poată alege un 
furnizor diferit de servicii cu amănuntul
de roaming fără a-și schimba numărul de 
telefon și astfel încât să fie garantată 
interoperabilitatea serviciilor, iar serviciile 
de roaming cu amănuntul să-i fie furnizate 
oriunde pe teritoriul Uniunii.

Or. en

Amendamentul 84
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Considerentul 22a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22a) Consumatorii din Uniunea 
Europeană utilizează din ce în ce mai 
mult serviciile de date mobile în țara lor 
de origine. Cu toate acestea, prețurile 
ridicate pentru serviciile de comunicații 
de date în roaming îi împiedică pe clienți 
să utilizeze serviciile de date mobile atunci 
când călătoresc în interiorul Uniunii. 
Prin urmare, ar trebui să se ia măsuri 
adecvate pentru a garanta că nu există 
niciun impediment în utilizarea unor 
servicii alternative de comunicații de date 
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în roaming, în special prin vânzarea 
separată sau utilizarea temporară a unor 
astfel de servicii locale. Pentru utilizarea 
temporară a serviciilor locale de 
comunicații de date în roaming, 
utilizatorii de telefonie mobilă ar trebui să 
aibă posibilitatea accesului la servicii 
locale de date mobile, indiferent de 
contractele de roaming existente sau de 
acordurile cu furnizorul de servicii de 
comunicații mobile naționale și fără 
perceperea unei taxe suplimentare.

Or. en

Amendamentul 85
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Considerentul 22a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22a) În ultimii ani, cererea de servicii de 
date mobile din partea consumatorilor și a 
întreprinderilor a explodat. Cu toate 
acestea, din cauza taxelor ridicate de 
roaming, utilizarea acestor servicii este 
serios limitată în cazul consumatorilor și 
întreprinderilor care au activități 
transfrontaliere în cadrul Uniunii. Dată 
fiind imaturitatea pieței și creșterea 
rapidă a cererii consumatorilor de date în 
roaming, prețurile de consum 
reglementate ar putea menține prețurile în 
jurul plafoanelor propuse, așa cum se 
întâmplă în regulamentul actual, în loc să 
continuă să le reducă, subliniind prin 
urmare nevoia de reforme suplimentare.

Or. en

Amendamentul 86
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann
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Propunere de regulament
Considerentul 22b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22b) Există mai multe modalități în care 
s-ar putea pune în aplicare facilități 
pentru vânzarea separată a serviciilor de 
roaming și pentru accesul temporar la 
serviciile locale de roaming. Prezentul 
regulament nu trebuie să mandateze o 
soluție tehnică specială pentru aceste 
facilități, ci să stabilească în schimb 
cerințele de bază care trebuie să fie 
îndeplinite de aceste facilități pentru a 
permite cea mai efectivă și eficientă 
soluție sau combinație de soluții. Aceste 
cerințe trebuie să asigure în special o 
concurență efectivă în beneficiul 
consumatorilor europeni, inclusiv al 
marilor utilizatori de servicii de date.

Or. en

Amendamentul 87
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Considerentul 22b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22b) În combinație cu intensificarea 
implementării zonelor Wi Fi, trebuie să se 
adopte măsuri adecvate pentru facilitarea 
vânzării separate sau utilizării temporare 
a serviciilor locale de comunicații de date 
în roaming. Furnizorii de servicii de 
comunicații mobile naționale trebuie să le 
permită clienților lor fără nicio taxă 
suplimentară accesul temporar la 
serviciile locale de date oferite de un 
furnizor local alternativ de comunicații de 
date în roaming, în același timp 
continuând să furnizeze serviciul de voce 
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și SMS în roaming. Acest lucru ar trebui 
să fie posibil indiferent de contractul cu 
furnizorul de comunicații mobile 
naționale. Furnizorul de servicii locale de 
comunicații de date în roaming din țara 
vizitată nu trebuie să discrimineze clienții 
străini, ci să ofere servicii în condiții egale 
cu cele oferite clienților naționali.

Or. en

Amendamentul 88
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Fiona Hall

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Este necesar un nivel mai ridicat de 
cooperare și colaborare între operatorii de 
rețele mobile pentru ca furnizarea de 
servicii de roaming separate să fie posibilă 
din punct de vedere tehnic și pentru a 
asigura evoluția tehnică sănătoasă și 
coordonată a vânzării separate de servicii 
de roaming în Uniunea Europeană. Prin 
urmare, trebuie elaborate unele orientări 
care să detalieze principiile de bază și 
metodologiile aplicabile pentru a permite 
adaptarea rapidă la noile condiții și la 
evoluțiile tehnologice. OAREC, prin 
coordonare cu Comisia și în colaborare cu 
părțile interesate, trebuie să emită orientări 
în vederea elaborării elementelor tehnice 
ale unei infrastructuri care să permită 
vânzarea separată de servicii de roaming. 
Comisia ar putea mandata un organism 
european de standardizare să modifice 
standardele aplicabile necesare 
implementării armonizate a acestei
infrastructuri.

(23) Este necesar un nivel mai ridicat de 
cooperare și colaborare între operatorii de 
rețele mobile pentru ca furnizarea de 
servicii de roaming separate să fie posibile 
din punct de vedere tehnic și pentru a 
asigura evoluția tehnică sănătoasă 
coordonată a acesteia și a accesului la 
servicii locale de comunicații de date în 
roaming în Uniunea Europeană. Prin 
urmare, trebuie elaborate unele orientări 
care să detalieze principiile de bază și 
metodologiile aplicabile pentru a permite 
adaptarea rapidă la noile condiții și la 
evoluțiile tehnologice. OAREC, prin 
coordonare cu Comisia și în colaborare cu 
părțile interesate, trebuie să emită orientări 
în vederea elaborării elementelor tehnice 
ale unei infrastructuri care să permită 
vânzarea separată de servicii de roaming și 
accesul la servicii locale de comunicații 
de date în roaming. Comisia ar putea 
mandata un organism european de 
standardizare să modifice standardele 
aplicabile necesare implementării 
armonizate a acestor infrastructuri.

Or. en
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Amendamentul 89
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Se consideră că, pentru a putea fi pe 
deplin funcțională, vânzarea separată de 
servicii de roaming trebuie combinată cu 
obligativitatea privind acordarea de acces 
cu ridicata în scopul furnizării de servicii 
de roaming pentru a facilita intrarea pe 
piață a operatorilor noi sau a celor 
existenți, inclusiv a furnizorilor de servicii 
de roaming transfrontaliere. Această soluție 
va permite evitarea discrepanțelor între 
statele membre, asigurând o abordare 
normativă coerentă și contribuind astfel la 
dezvoltarea pieței unice. Cu toate acestea, 
aplicarea acestei soluții privind serviciile
de roaming implică o perioadă rezonabilă 
de care operatorii vor avea nevoie pentru a 
se adapta nivelului tehnic și va duce la 
realizarea unei veritabile piețe interne cu 
un grad de concurență suficient abia după 
un anumit timp. De aceea trebuie 
menținute temporar și la un nivel 
corespunzător plafoanele tarifelor pentru 
serviciile de voce, SMS și date în roaming 
și plafoanele tarifare de salvgardare pentru 
aceleași servicii furnizate cu amănuntul 
pentru a asigura păstrarea de către 
consumatori a beneficiilor existente pe 
parcursul perioadei de tranziție necesare 
implementării acestor soluții structurale, 
după care acestea pot fi eliminate.

(24) Se consideră că, pentru a putea fi pe 
deplin funcțională, vânzarea separată de 
servicii de roaming trebuie combinată cu 
obligativitatea privind acordarea de acces 
cu ridicata în scopul furnizării de servicii 
de roaming pentru a facilita intrarea pe 
piață a operatorilor noi sau a celor 
existenți, inclusiv a furnizorilor de servicii 
de roaming transfrontaliere. Această soluție 
va permite evitarea discrepanțelor între 
statele membre, asigurând o abordare 
normativă coerentă și contribuind astfel la 
dezvoltarea pieței unice. Cu toate acestea, 
instituirea unor infrastructuri pentru 
vânzarea separată a serviciilor de roaming 
implică o perioadă rezonabilă de care 
operatorii vor avea nevoie pentru a se 
adapta nivelului tehnic și infrastructura 
pentru vânzarea separată a serviciilor de 
roaming va duce la realizarea unei 
veritabile piețe interne cu un grad de 
concurență suficient abia după un anumit 
timp. De aceea trebuie menținute temporar 
și la un nivel corespunzător plafoanele 
tarifelor pentru serviciile de voce, SMS și 
date în roaming și plafoanele tarifare de 
salvgardare pentru aceleași servicii 
furnizate cu amănuntul pentru a asigura 
păstrarea de către consumatori a 
beneficiilor existente pe parcursul 
perioadei de tranziție necesare 
implementării acestor soluții structurale, 
după care acestea pot fi eliminate.

Or. en
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Amendamentul 90
Francesco De Angelis

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Se consideră că, pentru a putea fi pe 
deplin funcțională, vânzarea separată de 
servicii de roaming trebuie combinată cu 
obligativitatea privind acordarea de acces 
cu ridicata în scopul furnizării de servicii 
de roaming pentru a facilita intrarea pe 
piață a operatorilor noi sau a celor 
existenți, inclusiv a furnizorilor de servicii 
de roaming transfrontaliere. Această soluție 
va permite evitarea discrepanțelor între 
statele membre, asigurând o abordare 
normativă coerentă și contribuind astfel la 
dezvoltarea pieței unice. Cu toate acestea, 
aplicarea acestei soluții privind serviciile 
de roaming implică o perioadă rezonabilă 
de care operatorii vor avea nevoie pentru a 
se adapta nivelului tehnic și va duce la 
realizarea unei veritabile piețe interne cu 
un grad de concurență suficient abia după 
un anumit timp. De aceea trebuie 
menținute temporar și la un nivel 
corespunzător plafoanele tarifelor pentru 
serviciile de voce, SMS și date în roaming 
și plafoanele tarifare de salvgardare pentru 
aceleași servicii furnizate cu amănuntul 
pentru a asigura păstrarea de către 
consumatori a beneficiilor existente pe 
parcursul perioadei de tranziție necesare 
implementării acestor soluții structurale, 
după care acestea pot fi eliminate.

(24) Se consideră că, pentru a putea fi pe 
deplin funcțională, vânzarea separată de 
servicii de roaming trebuie combinată cu 
obligativitatea privind acordarea de acces 
cu ridicata în scopul furnizării de servicii 
de roaming pentru a facilita intrarea pe 
piață a operatorilor noi sau a celor 
existenți, inclusiv a furnizorilor de servicii 
de roaming transfrontaliere. Această soluție 
va permite evitarea discrepanțelor între 
statele membre, asigurând o abordare 
normativă coerentă și contribuind astfel la 
dezvoltarea pieței unice. Cu toate acestea, 
aplicarea acestei soluții privind serviciile 
de roaming implică o perioadă rezonabilă 
de care operatorii vor avea nevoie pentru a 
se adapta nivelului tehnic și va duce la 
realizarea unei veritabile piețe interne cu 
un grad de concurență suficient abia după 
un anumit timp. De aceea trebuie 
menținute temporar și la un nivel 
corespunzător plafoanele tarifelor pentru 
serviciile de voce, SMS și date în roaming 
și plafoanele tarifare de salvgardare pentru 
aceleași servicii furnizate cu amănuntul 
pentru a asigura păstrarea de către 
consumatori a beneficiilor existente pe 
parcursul perioadei de tranziție necesare 
implementării acestor soluții structurale, 
după care acestea pot fi eliminate. Din 
același motiv, obligativitatea vânzării 
separate a serviciilor de roaming trebuie 
să se raporteze, în primele 12 luni de 
funcționare, numai la operatorii de rețele 
mobile virtuale.

Or. en
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Amendamentul 91
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Se consideră că, pentru a putea fi pe 
deplin funcțională, vânzarea separată de 
servicii de roaming trebuie combinată cu 
obligativitatea privind acordarea de acces 
cu ridicata în scopul furnizării de servicii 
de roaming pentru a facilita intrarea pe 
piață a operatorilor noi sau a celor 
existenți, inclusiv a furnizorilor de servicii 
de roaming transfrontaliere. Această soluție 
va permite evitarea discrepanțelor între 
statele membre, asigurând o abordare 
normativă coerentă și contribuind astfel la 
dezvoltarea pieței unice. Cu toate acestea, 
aplicarea acestei soluții privind serviciile 
de roaming implică o perioadă rezonabilă 
de care operatorii vor avea nevoie pentru a 
se adapta nivelului tehnic și va duce la 
realizarea unei veritabile piețe interne cu 
un grad de concurență suficient abia după 
un anumit timp. De aceea trebuie 
menținute temporar și la un nivel 
corespunzător plafoanele tarifelor pentru 
serviciile de voce, SMS și date în roaming 
și plafoanele tarifare de salvgardare pentru 
aceleași servicii furnizate cu amănuntul 
pentru a asigura păstrarea de către 
consumatori a beneficiilor existente pe 
parcursul perioadei de tranziție necesare 
implementării acestor soluții structurale, 
după care acestea pot fi eliminate.

(24) Se consideră că, pentru a putea fi pe 
deplin funcțională, vânzarea separată de 
servicii de roaming trebuie combinată cu 
obligativitatea privind acordarea de acces 
cu ridicata în scopul furnizării de servicii 
de roaming pentru a facilita intrarea pe 
piață a operatorilor noi sau a celor 
existenți, inclusiv a furnizorilor de servicii 
de roaming transfrontaliere. Această soluție 
va permite evitarea discrepanțelor între 
statele membre, asigurând o abordare 
normativă coerentă și contribuind astfel la 
dezvoltarea pieței unice. Cu toate acestea, 
aplicarea acestei soluții privind serviciile 
de roaming implică o perioadă rezonabilă 
de care operatorii vor avea nevoie pentru a 
se adapta nivelului tehnic și va duce la 
realizarea unei veritabile piețe interne cu 
un grad de concurență suficient abia după 
un anumit timp. De aceea trebuie 
menținute temporar și la un nivel 
corespunzător plafoanele tarifelor pentru 
serviciile de voce, SMS și date în roaming 
și plafoanele tarifare de salvgardare pentru 
aceleași servicii furnizate cu amănuntul 
pentru a asigura păstrarea de către 
consumatori a beneficiilor existente pe 
parcursul perioadei de tranziție necesare 
implementării acestor soluții structurale.
Aceste plafoane tarifare ar trebui să ia în 
considerare, de asemenea, obiectivele 
stabilite la articolul 8 din directiva-cadru, 
în special necesitatea de a promova 
investițiile eficiente și inovarea, precum și 
obiectivele stabilite în Comunicarea
Comisiei din 26 august 2010 intitulată „O 
agendă digitală pentru Europa” 
[COM(2010)0245], în special acoperirea 
în ceea ce privește banda largă și 
potențiala contribuție a rețelelor mobile. 
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Plafoanele tarifare pot fi eliminate 
ulterior.

Or. fr

Justificare

Structurile tarifare ar trebui să fie de așa natură încât să asigure că veniturile operatorilor 
sunt suficiente pentru ca aceștia să își îndeplinească obligațiile de acoperire impuse de 
statele membre.

Amendamentul 92
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Considerentul 24a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24a) Având în vedere faptul că tarifele de 
roaming pot fi considerate încă o barieră 
în calea unei piețe interne a 
telecomunicațiilor și că Agenda digitală 
pentru Europa stabilește ca obiectiv 
reducerea până la zero a diferențelor 
dintre tarifele de roaming și tarifele de 
telecomunicații naționale până în 2015, 
operatorii trebuie să aibă posibilitatea de 
a realiza acest obiectiv în mod voluntar. 
Din aceste motive, operatorii care până la 
1 iulie 2014 vor asigura tuturor clienților, 
la toate ofertele, tarife de roaming 
semnificativ apropiate de cele practicate 
pentru serviciile naționale de voce, SMS și 
date ar trebui să fie scutiți de obligația de 
a pune în aplicare măsurile tehnice 
pentru vânzarea separată de servicii de 
roaming. Nivelul de tarifare necesar 
pentru aplicarea scutirii ar trebui să fie 
definit de Comisie prin intermediul 
actelor delegate pe baza avizului OAREC 
după consultarea părților interesate 
implicate.

Or. en
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Amendamentul 93
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Considerentul 24a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24a) Operatorii care percep pentru 
servicii de roaming tarife semnificativ 
apropiate de tarifele naționale ar trebui să 
fie exonerați de obligația de a asigura 
vânzarea separată a serviciilor de 
roaming, această exonerare fiind supusă 
obligațiilor de acoperire mobilă impuse de 
statele membre.

Or. fr

Justificare

Structurile tarifare ar trebui să fie de așa natură încât să asigure că veniturile operatorilor 
sunt suficiente pentru ca aceștia să își îndeplinească obligațiile de acoperire impuse de 
statele membre.

Amendamentul 94
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Înainte de atingerea unui grad 
suficient de concurență pe piața serviciilor 
de roaming prin implementarea soluțiilor 
structurale, abordarea cea mai eficientă și 
proporționată pentru reglementarea 
nivelului prețurilor pentru efectuarea și 
primirea de apeluri în roaming în interiorul 
Uniunii constă în fixarea, la nivelul 
Uniunii, a unui nivel maxim al tarifului cu 
ridicata mediu pe minut și în limitarea 
tarifelor cu amănuntul, prin intermediul 

(26) Înainte de atingerea unui grad 
suficient de concurență pe piața serviciilor 
de roaming care ar conduce la reduceri 
ale tarifului cu ridicata, care, la rândul 
lor, ar putea ajunge la consumatori, prin 
implementarea soluțiilor structurale, 
abordarea cea mai eficientă și 
proporționată pentru reglementarea 
nivelului prețurilor pentru efectuarea și 
primirea de apeluri în roaming în interiorul 
Uniunii constă în fixarea, la nivelul 
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eurotarifului introdus prin Regulamentul 
(CE) nr. 717/2007. Tariful mediu cu 
ridicata trebuie să se aplice oricărei perechi 
de operatori din Uniune, pe o perioadă 
specificată.

Uniunii, a unui nivel maxim al tarifului cu 
ridicata mediu pe minut și în limitarea 
tarifelor cu amănuntul, prin intermediul 
eurotarifului introdus prin Regulamentul 
(CE) nr. 717/2007. Tariful mediu cu 
ridicata trebuie să se aplice oricărei perechi 
de operatori din Uniune, pe o perioadă 
specificată.

Or. en

Amendamentul 95
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Înainte de atingerea unui grad 
suficient de concurență pe piața serviciilor 
de roaming prin implementarea soluțiilor 
structurale, abordarea cea mai eficientă și 
proporționată pentru reglementarea
nivelului prețurilor pentru efectuarea și 
primirea de apeluri în roaming în interiorul 
Uniunii constă în fixarea, la nivelul 
Uniunii, a unui nivel maxim al tarifului cu 
ridicata mediu pe minut și în limitarea 
tarifelor cu amănuntul, prin intermediul 
eurotarifului introdus prin Regulamentul 
(CE) nr. 717/2007. Tariful mediu cu 
ridicata trebuie să se aplice oricărei perechi 
de operatori din Uniune, pe o perioadă 
specificată.

(26) Înainte de atingerea unui grad 
suficient de concurență pe piața serviciilor 
de roaming prin implementarea soluțiilor 
structurale, abordarea cea mai eficientă și 
proporționată pentru reglementarea 
nivelului prețurilor pentru efectuarea și 
primirea de apeluri în roaming în interiorul 
Uniunii constă în fixarea, la nivelul 
Uniunii, a unui nivel maxim al tarifului cu 
ridicata mediu pe minut/pe gigabyte și în 
limitarea tarifelor cu amănuntul, prin 
intermediul eurotarifului introdus prin 
Regulamentul (CE) nr. 717/2007. Tariful 
mediu cu ridicata trebuie să se aplice 
oricărei perechi de operatori din Uniune, pe 
o perioadă specificată.

Or. en

Amendamentul 96
Ioan Enciu

Propunere de regulament
Considerentul 27
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Eurotariful de tranziție trebuie stabilit 
la un nivel de salvgardare care să asigure 
operatorilor o marjă suficientă și care să 
încurajeze ofertele de servicii de roaming 
competitive, la tarife mai scăzute, 
garantând totodată păstrarea de către 
consumatori a beneficiilor existente pe 
parcursul perioadei de tranziție necesare 
implementării soluțiilor structurale. Pe 
parcursul perioadei respective, operatorii 
trebuie să ofere un eurotarif tuturor 
clienților serviciilor lor de roaming, în mod 
activ, gratuit, clar și transparent.

(27) Eurotariful de tranziție trebuie stabilit 
la un nivel de salvgardare care să asigure 
operatorilor o marjă suficientă și care să 
încurajeze ofertele de servicii de roaming 
competitive, la tarife mai scăzute, 
garantând totodată păstrarea de către 
consumatori a beneficiilor existente pe 
parcursul perioadei de tranziție necesare 
implementării soluțiilor structurale. Pe 
parcursul perioadei respective, operatorii 
trebuie să supună atenției clienților 
informații despre eurotarif și să ofere un 
eurotarif tuturor clienților serviciilor lor de 
roaming, în mod activ, gratuit, clar și 
transparent.

Or. en

Amendamentul 97
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Eurotariful de tranziție care este oferit 
clienților serviciilor de roaming trebuie să 
reflecte o marjă rezonabilă peste costul cu 
ridicata de furnizare a serviciului de 
roaming, lăsând totodată operatorilor 
libertatea de a intra în concurență prin 
oferte diferențiate și prin adaptarea 
structurilor tarifare la condițiile pieței și la 
preferințele consumatorilor. Plafoanele 
tarifare de salvgardare trebuie fixate la
niveluri care să nu denatureze beneficiile 
soluțiilor structurale și pot fi eliminate 
atunci când soluțiile structurale încep să 
aducă beneficii concrete clienților. Această 
abordare normativă nu trebuie aplicată 
serviciilor cu valoare adăugată.

(28) Eurotariful de tranziție care este oferit 
clienților serviciilor de roaming trebuie să 
reflecte o marjă rezonabilă peste costul cu 
ridicata de furnizare a serviciului de 
roaming, lăsând totodată operatorilor 
libertatea de a intra în concurență prin 
oferte diferențiate și prin adaptarea 
structurilor tarifare la condițiile pieței și la 
preferințele consumatorilor. Plafoanele 
tarifare de salvgardare trebuie să 
maximizeze rezultatul competitiv al 
soluției structurale în beneficiul 
consumatorilor; prin urmare, plafoanele 
cu amănuntul trebuie fixate la un nivel
care să fie de trei ori mai mare decât 
plafonul cu ridicata pentru a permite 
atragerea de noi actori pe noua piață a 
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roamingului. Plafoanele pot fi eliminate 
atunci când soluțiile structurale încep să 
aducă beneficii concrete clienților. Această 
abordare normativă nu trebuie aplicată 
serviciilor cu valoare adăugată.

Or. en

Amendamentul 98
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Eurotariful de tranziție care este oferit 
clienților serviciilor de roaming trebuie să 
reflecte o marjă rezonabilă peste costul cu 
ridicata de furnizare a serviciului de 
roaming, lăsând totodată operatorilor 
libertatea de a intra în concurență prin 
oferte diferențiate și prin adaptarea 
structurilor tarifare la condițiile pieței și la 
preferințele consumatorilor. Plafoanele 
tarifare de salvgardare trebuie fixate la 
niveluri care să nu denatureze beneficiile 
soluțiilor structurale și pot fi eliminate 
atunci când soluțiile structurale încep să 
aducă beneficii concrete clienților. Această 
abordare normativă nu trebuie aplicată 
serviciilor cu valoare adăugată.

(28) Eurotariful de tranziție care este oferit 
clienților serviciilor de roaming trebuie să 
reflecte o marjă rezonabilă peste costul cu 
ridicata de furnizare a serviciului de 
roaming, lăsând totodată operatorilor 
libertatea de a intra în concurență prin 
oferte diferențiate și prin adaptarea 
structurilor tarifare la condițiile pieței și la 
preferințele consumatorilor. În 
conformitate cu metodologia de calcul a 
OAREC, în cazul în care plafonul cu 
amănuntul este de trei ori mai mare decât 
plafonul cu ridicata, o marjă de 200 % ar 
permite intrarea pe piață și dezvoltarea 
concurenței. Prin urmare, plafoanele 
tarifare de salvgardare trebuie fixate în 
mod corespunzător, ca să nu denatureze 
beneficiile soluțiilor structurale și pot fi 
eliminate atunci când soluțiile structurale 
încep să aducă beneficii concrete clienților. 
Această abordare normativă nu trebuie 
aplicată serviciilor cu valoare adăugată.

Or. en

Amendamentul 99
Jean-Pierre Audy
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Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Eurotariful de tranziție care este oferit 
clienților serviciilor de roaming trebuie să 
reflecte o marjă rezonabilă peste costul cu 
ridicata de furnizare a serviciului de 
roaming, lăsând totodată operatorilor 
libertatea de a intra în concurență prin 
oferte diferențiate și prin adaptarea 
structurilor tarifare la condițiile pieței și la 
preferințele consumatorilor. Plafoanele 
tarifare de salvgardare trebuie fixate la 
niveluri care să nu denatureze beneficiile 
soluțiilor structurale și poate fi eliminat 
atunci când soluțiile structurale încep să 
aducă beneficii concrete clienților. Această 
abordare normativă nu trebuie aplicată 
serviciilor cu valoare adăugată.

(28) Eurotariful de tranziție care este oferit 
clienților serviciilor de roaming trebuie să 
reflecte o marjă rezonabilă peste costul cu 
ridicata de furnizare a serviciului de 
roaming, lăsând totodată operatorilor 
libertatea de a intra în concurență prin 
oferte diferențiate și prin adaptarea 
structurilor tarifare la condițiile pieței și la 
preferințele consumatorilor. Plafoanele 
tarifare de salvgardare trebuie fixate la 
niveluri care să nu denatureze beneficiile 
soluțiilor structurale și poate fi eliminat 
atunci când soluțiile structurale încep să 
aducă beneficii concrete clienților. Această 
abordare normativă nu trebuie aplicată
părții din tarif care este percepută pentru 
furnizarea serviciilor cu valoare adăugată.

Or. en

Justificare

European consumers travelling in another Member State may find themselves in situations 
where they are forced to call value-added services with free numbers or premium rate (e.g. 
services to change train tickets, phone calls to insurance companies in case of accident, to 
banks in case of fraudulent use of a credit card, etc.) Therefore, these numbers should be 
better reflected in the scope of the text. The current wording of recital 28 can be understood 
as excluding from the scope of the regulation only the price charged for the value-added 
service provided, not the tariff paid for the communication (excluding surcharge) which is 
covered by the regulation. This being the case, a call to a normal free number could not be 
charged more than the Eurotariff. It is proposed to clarify the recital to that effect.

Amendamentul 100
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Eurotariful de tranziție care este oferit (28) Eurotariful de tranziție care este oferit 
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clienților serviciilor de roaming trebuie să 
reflecte o marjă rezonabilă peste costul cu 
ridicata de furnizare a serviciului de 
roaming, lăsând totodată operatorilor 
libertatea de a intra în concurență prin 
oferte diferențiate și prin adaptarea 
structurilor tarifare la condițiile pieței și la 
preferințele consumatorilor. Plafoanele 
tarifare de salvgardare trebuie fixate la 
niveluri care să nu denatureze beneficiile 
soluțiilor structurale și pot fi eliminate 
atunci când soluțiile structurale încep să 
aducă beneficii concrete clienților. Această 
abordare normativă nu trebuie aplicată 
serviciilor cu valoare adăugată.

clienților serviciilor de roaming trebuie să 
reflecte o marjă rezonabilă peste costul cu 
ridicata de furnizare a serviciului de 
roaming, lăsând totodată operatorilor 
libertatea de a intra în concurență prin 
oferte diferențiate și prin adaptarea 
structurilor tarifare la condițiile pieței și la 
preferințele consumatorilor. Plafoanele 
tarifare de salvgardare trebuie fixate la 
niveluri care să nu denatureze beneficiile 
soluțiilor structurale și pot fi eliminate 
atunci când soluțiile structurale încep să 
aducă beneficii concrete clienților. Această 
abordare normativă nu trebuie aplicată 
părții din tarif care este percepută pentru 
serviciile cu valoare adăugată, ci numai 
tarifelor pentru conectarea la astfel de 
servicii.

Or. en

Justificare

Prin aceasta se clarifică faptul că tarifele pentru comunicații în cazul serviciilor cu valoare 
adăugată sunt incluse în prezentul regulament, însă nu și tarifele pentru serviciile în sine.

Amendamentul 101
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Această abordare normativă trebuie să 
fie ușor de pus în aplicare și de controlat, 
astfel încât să reducă la minim sarcina 
administrativă atât pentru operatorii 
afectați de cerințele acesteia, cât și pentru 
autoritățile naționale de reglementare 
responsabile cu monitorizarea și punerea sa 
în aplicare. Ea trebuie să fie, de asemenea, 
transparentă și ușor de înțeles pentru toți 
clienții serviciilor de telefonie mobilă din 
întreaga Uniune. Trebuie totodată să ofere 
siguranță și previzibilitate operatorilor care 

(29) Această abordare normativă trebuie să 
fie ușor de pus în aplicare și de controlat, 
astfel încât să reducă la minim sarcina 
administrativă atât pentru operatorii 
afectați de cerințele acesteia, cât și pentru 
autoritățile naționale de reglementare 
responsabile cu monitorizarea și punerea sa 
în aplicare. Ea trebuie să fie, de asemenea, 
transparentă și ușor de înțeles pentru toți 
clienții serviciilor de telefonie mobilă din 
întreaga Uniune. Trebuie totodată să ofere 
siguranță și previzibilitate operatorilor care 
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furnizează servicii de roaming cu ridicata 
și cu amănuntul. Nivelul maxim, exprimat 
în termeni monetari, al tarifelor pe minut
cu ridicata și cu amănuntul trebuie prin 
urmare să fie specificat în prezentul 
regulament.

furnizează servicii de roaming cu ridicata 
și cu amănuntul. Nivelul maxim, exprimat 
în termeni monetari, al tarifelor pe 
minut/pe gigabyte cu ridicata și cu 
amănuntul trebuie prin urmare să fie 
specificat în prezentul regulament.

Or. en

Amendamentul 102
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Nivelul maxim al tarifului cu ridicata 
mediu pe minut astfel specificat trebuie să 
ia în considerare diferitele elemente 
implicate în efectuarea unui apel în 
roaming pe teritoriul Uniunii, în special 
costul inițierii și terminării unui apel în 
rețelele de telefonie mobilă, inclusiv 
costurile fixe, semnalizarea și tranzitul. Cel 
mai adecvat etalon pentru inițierea și 
terminarea unui apel este tariful mediu de 
terminare a apelului pentru operatorii de 
rețele de telefonie mobilă din Uniune, 
bazat pe informațiile oferite de autoritățile 
naționale de reglementare și publicate de 
Comisie. Nivelurile maxime ale tarifelor
medii pe minut stabilite în prezentul 
regulament trebuie, prin urmare, 
determinate luând în considerare tariful 
mediu de terminare a apelului, care oferă 
un etalon pentru costurile implicate. 
Nivelul maxim al tarifului mediu pe minut, 
cu ridicata, trebuie să fie redus anual 
pentru a lua în considerare reducerile 
tarifelor de terminare a apelurilor impuse 
periodic de autoritățile naționale de 
reglementare.

(30) Nivelul maxim al tarifului cu ridicata 
mediu pe minut/pe gigabyte astfel 
specificat trebuie să ia în considerare 
diferitele elemente implicate în efectuarea 
unui apel în roaming pe teritoriul Uniunii, 
în special costul inițierii și terminării unui 
apel în rețelele de telefonie mobilă, 
inclusiv costurile fixe, semnalizarea și 
tranzitul. Cel mai adecvat etalon pentru 
inițierea și terminarea unui apel este tariful 
mediu de terminare a apelului pentru 
operatorii de rețele de telefonie mobilă din 
Uniune, bazat pe informațiile oferite de 
autoritățile naționale de reglementare și 
publicate de Comisie. Nivelurile maxime 
ale tarifelor medii pe minut/pe gigabyte
stabilite în prezentul regulament trebuie, 
prin urmare, determinate luând în 
considerare tariful mediu de terminare a 
apelului, care oferă un etalon pentru 
costurile implicate. Nivelul maxim al 
tarifului mediu pe minut/pe gigabyte, cu 
ridicata, trebuie să fie redus anual pentru a 
lua în considerare reducerile tarifelor de 
terminare a apelurilor impuse periodic de 
autoritățile naționale de reglementare.

Or. en
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Amendamentul 103
Ioan Enciu

Propunere de regulament
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) În cursul perioadei de tranziție în care 
se aplică plafoanele de salvgardare, toți 
clienți serviciului de roaming trebuie să 
aibă posibilitatea de a alege, fără costuri 
suplimentare sau condiții prealabile, un 
tarif de roaming simplu care nu va depăși 
tarifele reglementate. O marjă rezonabilă
între costurile cu ridicata și tarifele cu 
amănuntul trebuie să garanteze faptul că 
toți operatorii își acoperă toate costurile 
specifice de roaming pentru serviciile cu 
amănuntul, inclusiv ponderi adecvate din 
costurile de comercializare și subvențiile 
acordate pentru achiziționarea telefoanelor 
mobile și să le permită o marjă adecvată, în 
vederea obținerii unui profit rezonabil. 
Eurotariful de tranziție reprezintă un mijloc 
adecvat pentru a asigura atât protecția 
consumatorilor, cât și flexibilitatea 
operatorilor. La fel ca în cazul plafoanelor 
pentru tarifele cu ridicata, plafoanele 
pentru eurotarif trebuie reduse anual.

(32) În cursul perioadei de tranziție în care 
se aplică plafoanele de salvgardare, toți 
clienții serviciului de roaming trebuie să 
fie informați și să aibă posibilitatea de a 
alege, fără costuri suplimentare sau condiții 
prealabile, un tarif de roaming simplu care 
nu va depăși tarifele reglementate. O marjă 
rezonabilă între costurile cu ridicata și 
tarifele cu amănuntul trebuie să garanteze 
faptul că toți operatorii își acoperă toate 
costurile specifice de roaming pentru 
serviciile cu amănuntul, inclusiv ponderi 
adecvate din costurile de comercializare și 
subvențiile acordate pentru achiziționarea 
telefoanelor mobile și să le permită o marjă 
adecvată, în vederea obținerii unui profit 
rezonabil. Eurotariful de tranziție 
reprezintă un mijloc adecvat pentru a 
asigura atât protecția consumatorilor, cât și 
flexibilitatea operatorilor. La fel ca în cazul 
plafoanelor pentru tarifele cu ridicata, 
plafoanele pentru eurotarif trebuie reduse 
anual.

Or. en

Amendamentul 104
Ioan Enciu

Propunere de regulament
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) În cursul perioadei de tranziție în care 
se aplică plafoanele de salvgardare, noii 

(33) În cursul perioadei de tranziție în care 
se aplică plafoanele de salvgardare, noii 
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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.

clienți ai serviciilor de roaming trebuie să 
fie informați pe deplin și în mod activ 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.

Or. en

Amendamentul 105
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Propunere de regulament
Considerentul 35a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(35a) Pe o piață cu puțini operatori 
principali, intrarea pe piață a operatorilor 
mai mici poate fi dificilă, întrucât este 
posibil ca aceștia să considere că este 
dificil să concureze, dată fiind 
incapacitatea lor de a internaliza costurile 
cu ridicata ale roamingului. Prin urmare, 
statele membre ar trebui să ia în 
considerare intervenția prin reglementare 
pentru a garanta accesul operatorilor mai 
mici la piață. Pe de altă parte, statele 
membre nu ar trebui să introducă 
reglementări care limitează posibilitatea 
operatorilor mici de a forma alianțe.

Or. en

Amendamentul 106
András Gyürk

Propunere de regulament
Considerentul 41

Textul propus de Comisie Amendamentul

(41) În aceste condiții, trebuie să li se 
impună furnizorilor cu amănuntul de 
apeluri în roaming reglementate să-și 
factureze clienții la secundă pentru 
apelurile cărora li se aplică eurotariful, 
având doar posibilitatea de a aplica o 
durată inițială minimă de taxare de cel 
mult 30 de secunde pentru apelurile 
efectuate. Acest lucru le va permite 
operatorilor să acopere orice costuri 
rezonabile de stabilire a apelurilor și să 
concureze mai flexibil, oferind durate de 
taxare minime mai scurte . Cu toate 
acestea, în cazul apelurilor cu eurotarif 
primite, nu se justifică nicio durată inițială 
minimă de taxare, deoarece costul cu 
ridicata subiacent se aplică la secundă, iar 
costurile specifice de stabilire a apelurilor 

(41) În aceste condiții, trebuie să li se 
impună furnizorilor cu amănuntul de 
apeluri în roaming reglementate să-și 
factureze clienții la secundă pentru 
apelurile cărora li se aplică eurotariful. În
cazul apelurilor cu eurotarif primite, nu se 
justifică nicio durată inițială minimă de 
taxare, deoarece costul cu ridicata 
subiacent se aplică la secundă, iar costurile 
specifice de stabilire a apelurilor sunt deja 
acoperite de tarifele aplicate pentru 
terminarea apelurilor.



AM\887960RO.doc 37/101 PE478.630v01-00

RO

sunt deja acoperite de tarifele aplicate 
pentru terminarea apelurilor.

Or. en

Amendamentul 107
András Gyürk

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 din 
întreaga 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. Criteriul procentului de 
75 % în cazul plafoanelor pentru tarifele cu 
amănuntul se calculează pentru fiecare 
serviciu de roaming separat (voce, SMS 
sau date).

Or. en
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Amendamentul 108
Ioan Enciu

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 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 furnizeze clienților care folosesc 
serviciile lor de roaming informații 
gratuite 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, în mod 
activ 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.

Or. en

Amendamentul 109
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Propunere de regulament
Considerentul 67
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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 la efectuarea și 
primirea de apeluri în roaming 
reglementate în interiorul Uniunii, pentru 
a-i ajuta pe clienții serviciului de roaming 
să ia decizii cu privire la utilizarea 
telefoanelor lor mobile în străinătate și 
pentru a garanta conștientizarea de către 
aceștia a taxelor de roaming, 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.

Or. en

Amendamentul 110
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Considerentul 68

Textul propus de Comisie Amendamentul

(68) Transparența impune, de asemenea, 
furnizorilor să ofere clienților, de fiecare 

(68) Transparența impune, de asemenea, 
furnizorilor să ofere clienților, de fiecare 
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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 
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.

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. Toate informațiile și ofertele ar 
trebui prezentate într-o formă clară, 
detaliată, ușor accesibilă și ușor 
comparabilă, în ceea ce privește prețurile 
și caracteristicile serviciului. Furnizorii 
din țara de origine trebuie să ofere
informații privind tarifele de roaming prin 
mijloace adecvate, cum ar fi SMS, facturi, 
internet, clipuri publicitare TV sau 
marketing direct prin corespondență. 
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 în care să se 
descrie în mod clar și imparțial condițiile 
pentru eurotarif și dreptul de a trece sau de 
a renunța la acesta.

Or. en

Amendamentul 111
András Gyürk

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 

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

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 reprezinte o alternativă pentru acestea, 
cum ar fi serviciile WiFi, autoritățile 
naționale de reglementare ar trebui mai 
degrabă să colaboreze cu părțile 
interesate, să încurajeze dezvoltarea unor 
zone WiFi care să furnizeze informații 
adecvate clienților, ca alternativă ieftină 
sau gratuită la datele în roaming Aceste 
informații trebuie prezentate 
consumatorilor, permițându-le, astfel, să 
facă o alegere informată.

Or. en

Amendamentul 112
Sabine Verheyen, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Considerentul 70a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(70a) În ceea ce privește regiunile de 
frontieră, operatorii de telefonie mobilă 
trebuie să le ofere clienților lor informații
mai bune cu privire la modul în care pot 
evita tarifele accidentale de roaming.

Or. en

Amendamentul 113
Matthias Groote

Propunere de regulament
Considerentul 71

Textul propus de Comisie Amendamentul

(71) Pentru a facilita înțelegerea de către 
clienți a consecințelor financiare ale 

(71) Pentru a facilita înțelegerea de către 
clienți a consecințelor financiare ale 
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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.

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. De asemenea, 
clienții ar trebui să aibă posibilitatea de a 
accesa informațiile cu privire la utilizarea 
de către ei a serviciilor de roaming care 
sunt actualizate cel puțin o dată pe zi. 
Acest lucru poate fi realizat prin 
intermediul unui site web, al unui serviciu 
telefonic sau program instalat pe 
dispozitivul mobil.

Or. de

Amendamentul 114
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Considerentul 71

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 exemple de aplicații pentru 
serviciile respective, cum ar fi e-mail, 
imagini, navigare Internet și utilizarea 
aplicațiilor mobile, prin indicarea 
volumului lor aproximativ exprimat în 
trafic de date.

Or. en
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Amendamentul 115
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezentul regulament introduce o 
abordare comună, pentru a garanta că 
utilizatorii rețelelor publice de comunicații 
mobile care călătoresc în interiorul Uniunii 
nu plătesc prețuri excesiv de mari pentru 
serviciile de roaming pe teritoriul Uniunii, 
comparativ cu prețurile naționale 
competitive, atunci când efectuează și când 
primesc apeluri, când trimit și primesc 
mesaje SMS și când utilizează servicii de 
comunicații de date cu comutare de 
pachete, contribuind astfel la funcționarea 
armonioasă a pieței interne, totodată 
asigurându-se un nivel ridicat de protecție 
a consumatorilor, încurajând concurența 
și transparența de pe piață și oferind atât 
măsuri de stimulare a inovării, cât și 
posibilitatea consumatorilor de a alege.

(1) Prezentul regulament introduce o 
abordare comună pentru a institui o piață
cu adevărat unică în domeniul 
comunicațiilor mobile. Prima etapă este 
introducerea unei perioade de tranziție 
care să garanteze că utilizatorii rețelelor 
publice de comunicații mobile care 
călătoresc în interiorul Uniunii nu plătesc 
prețuri excesiv de mari pentru serviciile de 
roaming pe teritoriul Uniunii, comparativ 
cu prețurile naționale competitive, atunci 
când efectuează și când primesc apeluri, 
când trimit și primesc mesaje SMS și când 
utilizează servicii de comunicații de date 
cu comutare de pachete. Cea de-a două 
etapă este punerea în aplicare a măsurilor 
necesare care ar face posibilă eliminarea 
totală a conceptului de roaming în 
interiorul UE, asigurând prețuri identice 
în întreaga UE.

Or. en

Amendamentul 116
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acesta stabilește norme pentru a garanta 
vânzarea serviciilor de roaming în mod 
separat față de serviciile de comunicații 
mobile naționale, precum și condițiile 
pentru accesul cu ridicata la rețelele 
publice de telefonie mobilă în scopul 
furnizării de servicii de roaming. 

Acesta prevede norme privind tarifele care 
pot fi percepute de către operatorii de 
servicii de comunicații mobile în vederea 
furnizării de servicii de roaming pe 
teritoriul Uniunii pentru apelurile vocale și 
mesajele SMS inițiate și terminate în 
interiorul Uniunii, precum și pentru 
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Regulamentul prevede, de asemenea,
norme privind tarifele care pot fi percepute 
de către operatorii de servicii de 
comunicații mobile în vederea furnizării de 
servicii de roaming pe teritoriul Uniunii 
pentru apelurile vocale și mesajele SMS 
inițiate și terminate în interiorul Uniunii, 
precum și pentru serviciile de comunicații 
de date cu comutare de pachete utilizate de 
clienții serviciului de roaming atunci când 
folosesc acest serviciu într-o rețea de 
comunicații mobile din alt stat membru. 
Acesta se aplică atât în cazul tarifelor cu 
ridicata percepute între operatorii de rețele, 
cât și pentru tarifele cu amănuntul 
percepute de către furnizorii din țara de 
origine.

serviciile de comunicații de date cu 
comutare de pachete utilizate de clienții 
serviciului de roaming atunci când folosesc 
acest serviciu într-o rețea de comunicații 
mobile din alt stat membru. Acesta se 
aplică atât în cazul tarifelor cu ridicata 
percepute între operatorii de rețele, cât și 
pentru tarifele cu amănuntul percepute de 
către furnizorii din țara de origine.

Or. en

Amendamentul 117
Robert Goebbels, Marita Ulvskog, Francesco De Angelis

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Vânzarea separată a serviciilor de 
roaming de către serviciile de comunicații 
mobile naționale reprezintă o măsură 
temporară și intermediară pentru sporirea 
concurenței și scăderea prețurilor 
serviciilor de roaming pentru clienți în 
vederea realizării unei piețe europene 
comune a comunicațiilor mobile, fără 
nicio diferențiere între tarifele naționale 
și cele de roaming.

Or. en

Amendamentul 118
Ramon Tremosa i Balcells
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Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament este temporar și în 
vigoare numai până în momentul în care 
Comisia va propune legislația necesară 
pentru instituirea deplină a unei piețe 
unice a UE pentru rețelele publice de 
comunicații mobile și, astfel, pentru 
eliminarea pe termen mediu a oricăror 
taxe de roaming.

Or. en

Amendamentul 119
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

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 atât 
în interiorul, cât și în exteriorul Uniunii.

Or. en

Justificare

Anumite dispoziții de salvgardare, cum ar fi evitarea șocurilor provocate de facturi și 
informarea cu privire la tarifele serviciilor de roaming, ar trebui să fie extinse la serviciile de 
roaming care există în afara UE.

Amendamentul 120
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera b
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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 
servicii de roaming pe teritoriul Uniunii, 
fie prin intermediul propriei rețele, fie ca 
operator al unei rețele virtuale mobile sau 
revânzător; această definiție include orice 
alt furnizor de servicii de roaming;

Or. fr

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 
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 121
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) „roaming la nivel de Uniune” înseamnă 
utilizarea unui telefon mobil sau a altui
dispozitiv de către clientul serviciilor de 
roaming în scopul efectuării sau primirii de 
apeluri în interiorul Uniunii, trimiterii sau 
primirii de mesaje SMS sau utilizării de 
comunicații de date cu comutare de 
pachete, atunci când acesta se află în alt 
stat membru decât cel în care este situată 

(d) „roaming la nivel de Uniune” înseamnă 
utilizarea unui dispozitiv de către clientul 
serviciilor de roaming în scopul efectuării 
sau primirii de apeluri în interiorul Uniunii, 
trimiterii sau primirii de mesaje SMS sau 
utilizării de comunicații de date cu 
comutare de pachete, atunci când acesta se 
află în alt stat membru decât cel în care 
este situată rețeaua din țara de origine a 
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rețeaua din țara de origine a clientului 
respectiv, în baza unor acorduri stabilite 
între operatorul rețelei din țara de origine și
operatorul rețelei vizitate;

clientului respectiv, în baza unor acorduri 
stabilite între operatorul rețelei din țara de 
origine și operatorul rețelei vizitate;

Or. fr

Amendamentul 122
Amalia Sartori, Lara Comi

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 
între dispozitive de tip mașină-la-mașină;

Or. en

Justificare

Serviciul MMS ar trebui să fie exclus din definiția datelor de roaming reglementate, așa cum 
s-a procedat și cu serviciul SMS, admițând că nu poate fi comparat cu alte servicii de date. 
Comunicarea de tip mașină-la-mașină ar trebui exclusă din definiția datelor de roaming 
reglementate deoarece reprezintă un serviciu diferit: a) nu este adresat direct consumatorilor 
la scară largă (în timp ce obiectivul reglementării serviciilor de roaming este acela de a 
proteja acești consumatori împotriva stabilirii unor prețuri excesive); b) în general, este un 
serviciu integrat, care necesită o dezvoltare ad-hoc efectuată de către MNO, vândut 
întreprinderilor sau clienților importanți (societăților).

Amendamentul 123
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt
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Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera m

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.

eliminat

Or. en

Amendamentul 124
Teresa Riera Madurell

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera m

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 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;

Or. en

Amendamentul 125
Patrizia Toia

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;

Or. en

Amendamentul 126
Amalia Sartori, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera m

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;

Or. en

Justificare

După cum susține chiar OAREC, textul regulamentului ar trebui să fie suficient de flexibil 
pentru a permite individualizarea unei soluții dintr-o gamă de opțiuni, fără a elimina nicio 
posibilitate. După cum se menționează în regulament, rolul OAREC este acela de a defini 
cele mai bune soluții de punere în aplicare.

Amendamentul 127
Jean-Pierre Audy
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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 direct cu ridicata pentru servicii 
de roaming” înseamnă punerea la 
dispoziție de infrastructuri și/sau servicii 
unui operator de către operatorul de rețea 
din țara vizitată, în condiții stabilite, în 
scopul furnizării de servicii de roaming cu 
amănuntul către clienți;

Or. en

Justificare

Obligativitatea acordării accesului trebuie să se refere atât la accesul cu ridicata la serviciile 
de roaming, cât și la revânzarea cu ridicata a serviciilor de roaming, oferind astfel acces 
operatorilor de rețele virtuale mobile (MVNO - Mobile Virtual Network Operators), precum 
și intermediarilor între operatorii de rețele mobile (MNO - mobile network operator) și 
furnizorul cu amănuntul (de exemplu mediatori, brokeri etc.). Prin urmare, trebuie să existe 
două definiții: o definiție pentru „accesul cu ridicata la servicii de roaming” și o definiție 
pentru „revânzarea cu ridicata a serviciilor de roaming”, care se referă la MVNO și la 
intermediarii între MNO și furnizorul cu amănuntul (mediator, broker etc.). Acest 
amendament asigură coerența cu amendamentul propus la articolul 3 alineatul (1).

Amendamentul 128
Lara Comi

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. it
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Amendamentul 129
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

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

Amendamentul 130
Teresa Riera Madurell

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

Amendamentul 131
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera o
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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

Amendamentul 132
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Amendamentul 133
Robert Goebbels

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.

Or. en

Justificare

Regulamentul trebuie să rămână neutru în ceea ce privește soluția tehnică pentru separarea 
serviciilor de roaming.

Amendamentul 134
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera oa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(oa) „serviciu local de comunicații de date 
în roaming” înseamnă serviciu de 
comunicații de date în roaming oferit 
clienților în mod direct prin intermediul 
unei rețele vizitate de către un operator de 
telefonie mobilă, de un operator de rețea 
mobilă virtuală sau de un distribuitor.

Or. en

Amendamentul 135
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera oa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(oa) „serviciu local de comunicații de date 
în roaming” înseamnă serviciu de 
comunicații de date în roaming oferit 
direct clienților prin intermediul unei 
rețele vizitate de către un operator mobil, 
de un operator de rețea mobilă virtuală 
sau de un distribuitor.
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Or. en

Amendamentul 136
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera oa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(oa) „revânzarea cu ridicata a serviciilor 
de roaming” înseamnă vânzarea 
accesului cu ridicata la serviciile de 
roaming de către un alt operator decât cel 
al rețelei vizitate, acoperind de obicei mai 
multe rețele vizitate în mai multe state 
membre.

Or. en

Justificare

Obligativitatea acordării accesului trebuie să se refere atât la accesul cu ridicata la serviciile 
de roaming, cât și la revânzarea cu ridicata a serviciilor de roaming, oferind astfel acces 
operatorilor de rețele virtuale mobile (MVNO - Mobile Virtual Network Operators), precum 
și intermediarilor între operatorii de rețele mobile (MNO - mobile network operator) și 
furnizorul cu amănuntul (de exemplu mediatori, brokeri etc.). Prin urmare, trebuie să existe 
două definiții: o definiție pentru „accesul cu ridicata la servicii de roaming” și o definiție 
pentru „revânzarea cu ridicata a serviciilor de roaming”, care se referă la MVNO și la 
intermediarii între MNO și furnizorul cu amănuntul (mediatori, brokeri etc.). Acest 
amendament asigură coerența cu amendamentul propus la articolul 3 alineatul (1).

Amendamentul 137
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera oa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(oa) „tarif unic” înseamnă un tarif pe 
care toți operatorii sunt obligați să îl 
ofere, care oferă prețuri identice pentru 
utilizarea serviciului de voce, SMS și date 
în cadrul Uniunii, indiferent dacă clientul 
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se deplasează sau nu.

Or. en

Amendamentul 138
Amalia Sartori, Lara Comi

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 acces cu ridicata 
la servicii de roaming trebuie să rămână 
proporțională și adaptată părții care 
solicită accesul. 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. Aceste norme nu aduc atingere 
recuperării altor costuri legate de 
furnizarea accesului cu ridicata la 
serviciile de roaming de către operatorul 
de rețea mobilă.

Or. en

Justificare

Dreptul de acces nu poate fi identic pentru un operator deplin al unei rețele virtuale mobile 
(MVNO) și pentru un revânzător. Alte costuri legate de oferirea acestui acces ar trebui să fie
recuperate de către operatorul de rețea mobilă.

Amendamentul 139
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1
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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. Accesul cu ridicata la servicii 
de roaming este furnizat în condiții 
nediscriminatorii fără distincție între 
operatorii naționali și cei externi, inclusiv 
în condițiile de acces cu ridicata prevăzute 
de serviciile mobile naționale. 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.

Or. en

Amendamentul 140
Francesco De Angelis

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. Operatorii de rețele virtuale 
mobile beneficiază de aceleași condiții 
favorabile aplicate celorlalți operatori de 
rețele, în condiții nediscriminatorii. 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.

Or. en
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Amendamentul 141
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

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) Începând cu data de 1 iulie 2014,
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 și 8 și la articolul 13 
alineatul (4).

Or. en

Amendamentul 142
András Gyürk

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 nu 
restricționează accesul cu ridicata pentru 
servicii de roaming în cadrul rețelelor lor, 
cu excepția cazului în care operatorul 
demonstrează că restricția este rezonabilă.
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.

Or. en
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Amendamentul 143
Jean-Pierre Audy

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 direct cu ridicata pentru servicii 
de roaming adresate de către un operator, 
inclusiv cererile formulate de operatorii de 
rețele mobile virtuale și de revânzătorii cu 
ridicata, precum și toate cererile 
rezonabile de revânzare cu ridicata a 
serviciilor de roaming adresate de către 
un operator de rețea mobilă virtuală sau 
de un revânzător cu amănuntul pe care îl 
găzduiesc. 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.

Or. en

Justificare

Obiectivele sunt următoarele: clarificarea faptului că obligativitatea acordării accesului se 
referă atât la accesul direct cu ridicata pentru servicii de roaming, cât și la revânzarea cu 
ridicata a serviciilor de roaming, prin urmare, oferind acces operatorilor de rețele mobile 
virtuale (MVNO); clarificarea faptului că numai operatorii sunt vizați de obligativitatea 
acordării accesului, dar toți operatorii; garantarea faptului că orice intermediar între 
operatorul unei rețele mobile (MNO) și furnizorul cu amănuntul (mediatori, brokeri etc.) va fi 
vizat de obligația de a furniza acces și de plafoanele aferente.

Amendamentul 144
Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1
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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. Operatorii de rețele mobile 
sunt obligați să acorde acest acces în mod 
nediscriminatoriu și să ofere condiții 
tehnice și organizatorice echivalente. 
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.

Or. en

Amendamentul 145
Amalia Sartori, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2

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, atâta vreme cât 
proporționalitatea este garantată, 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. Serviciile suplimentare care 
depășesc accesul de bază cu ridicata 
pentru servicii de roaming, de exemplu 
furnizarea de servicii de facturare sau de 
servicii de relații cu clienții, ar trebui să 
fie rambursate.

Or. en
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Justificare

Trebuie să existe garanția că nu toate categoriile de solicitanți de acces vor avea permisiunea 
de a solicita orice fel de acces la active. Revânzătorii care nu dețin propriile facilități de 
facturare pot solicita furnizorilor de rețea din țara de origine să ofere un sistem de facturare 
în plus față de accesul simplu cu ridicata la prețul reglementat. Aceste servicii suplimentare 
ar trebui să fie rambursate furnizorilor de rețea din țara de origine.

Amendamentul 146
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2

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 accesul la toate elementele 
de rețea și infrastructura aferentă, la 
serviciile relevante, la capacitatea rețelei 
și la sistemele de software și informatice 
necesare furnizării serviciilor de roaming 
către clienți.

Or. en

Amendamentul 147
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2

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) Cererea de acces cu ridicata pentru 
servicii de roaming se acordă în termen de 
șase luni de la data primirii cererii de 
acces de către operatorul de rețea.

Or. en
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Amendamentul 148
Francesco De Angelis

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2

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, în condiții 
nediscriminatorii, 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, de asemenea ca derogare de
la Directiva 2002/19/CE.

Or. en

Amendamentul 149
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Accesul cu ridicata pentru servicii de 
roaming se acordă în termen de două luni 
de la data primirii cererii de acces de către 
operatorul de rețea.

(3) Accesul direct cu ridicata pentru 
servicii de roaming se acordă în termen de 
două luni de la data primirii cererii de 
acces de către operatorul de rețea. Accesul 
trebuie pus în aplicare într-o perioadă 
rezonabilă de timp și în mai puțin de șase 
luni.

Or. en

Justificare

Perioada de două luni se referă numai la luarea în considerare a cererii. Este importantă 
introducerea conceptului de „ perioadă rezonabilă de timp” pentru următoarea etapă a 
negocierilor privind accesul cu ridicata pentru servicii de roaming, ca să se garanteze că 
implementarea tehnică nu este amânată în mod nejustificat. Acest amendament asigură, de 
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asemenea, coerența cu amendamentul propus la articolul 3 alineatul (1).

Amendamentul 150
Amalia Sartori, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Accesul cu ridicata pentru servicii de 
roaming se acordă în termen de două luni 
de la data primirii cererii de acces de către 
operatorul de rețea.

(3) Accesul cu ridicata pentru servicii de 
roaming se acordă în termen de șase luni 
de la data primirii cererii de acces de către 
operatorul de rețea.

Or. en

Justificare

Cele 2 luni oferite de propunerea Comisiei pentru aprobarea cererii de acces cu ridicata 
pentru servicii de roaming sunt prea restrictive întrucât ar putea exista probleme tehnice care 
să împiedice o implementare în timp util, fără a fi vina operatorilor.

Amendamentul 151
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Propunere de regulament
Articolul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 4 eliminat
Vânzarea separată a serviciilor de 
roaming
(1) Furnizorii din țara de origine asigură 
abonaților lor accesul la serviciile de voce, 
SMS și comunicații de date în roaming 
furnizate de orice furnizor alternativ de 
servicii de roaming interconectat.
(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 
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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).
(3) Alegerea de către un client a unui 
furnizor alternativ de servicii de roaming 
nu implică niciun abonament asociat sau 
alte taxe fixe sau periodice percepute de 
furnizorul din țara de origine și trebuie să 
fie posibilă în contextul oricărui plan 
tarifar cu amănuntul.
(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.
(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 
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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.
(6) Niciun furnizor din țara de origine sau 
operator al unei rețele vizitate nu poate 
modifica parametrii tehnici ai serviciilor 
de roaming furnizate de un furnizor 
alternativ astfel încât aceștia să difere de 
parametrii tehnici, inclusiv cei calitativi, 
ai serviciilor de roaming furnizate de 
operatorul serviciilor de comunicații 
mobile naționale. 

Or. en

Amendamentul 152
Teresa Riera Madurell

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Furnizorii din țara de origine asigură 
abonaților lor accesul la serviciile de voce, 
SMS și comunicații de date în roaming 
furnizate de orice furnizor alternativ de 
servicii de roaming interconectat.

(1) Furnizorii din țara de origine asigură 
abonaților lor accesul la serviciile de voce, 
SMS și comunicații de date în roaming 
furnizate de orice furnizor alternativ de 
servicii de roaming.

Or. en

Amendamentul 153
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Furnizorii din țara de origine asigură 
abonaților lor accesul la serviciile de voce, 
SMS și comunicații de date în roaming 
furnizate de orice furnizor alternativ de 
servicii de roaming interconectat.

(1) Furnizorii de servicii de comunicații 
mobile naționale asigură clienților lor 
accesul la serviciile de voce, SMS și 
comunicații de date în roaming sau la 
serviciile locale de comunicații de date în 
roaming oferite de orice furnizor alternativ 
de servicii de roaming care funcționează 
în statul membru în care a fost încheiat 
contractul sau acordul cu clientul pentru 
prestarea de servicii de comunicații 
mobile naționale.

Or. en

Amendamentul 154
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Furnizorii din țara de origine asigură 
abonaților lor accesul la serviciile de voce, 
SMS și comunicații de date în roaming 
furnizate de orice furnizor alternativ de 
servicii de roaming interconectat.

(1) Furnizorii de servicii de comunicații 
mobile naționale asigură abonaților lor 
accesul la serviciile de voce, SMS și 
comunicații de date în roaming sau la 
serviciile locale de comunicații de date în 
roaming furnizate de orice furnizor 
alternativ de servicii de roaming 
interconectat. 

Or. en

Amendamentul 155
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Furnizorii din țara de origine asigură 
abonaților lor accesul la serviciile de voce, 
SMS și comunicații de date în roaming 
furnizate de orice furnizor alternativ de 
servicii de roaming interconectat.

(1) Începând cu data de 1 martie 2014,
furnizorii din țara de origine asigură 
clienților lor accesul la serviciile de voce, 
SMS și comunicații de date în roaming 
furnizate de orice furnizor alternativ de 
servicii de roaming căruia i-a fost acordat 
acces pentru furnizarea de servicii 
separate de roaming, în conformitate cu 
articolul 5.

Or. en

Justificare

The deadline for implementing the structural measures should be brought forward to 1st 
March 2014 instead of 30 June 2014 so that in 2014, the summer period (particularly 
significant for collecting data) is not ‘lost’ owing to possible delays in delivery and gradual 
growth in demand. The term “interconnection” should not be used: it is a different concept 
from “access” and a concept which, legally, implies a whole set of legal obligations that 
would not be appropriate in the context of the roaming regulation. This amendment also 
ensures consistency with proposed amendment to Article 5, paragraph 2.

Amendamentul 156
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

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 

(2) Începând cu data de 1 iunie 2014, 
furnizorii de servicii de comunicații 
mobile naționale 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 serviciile 
oferite de un furnizor alternativ de servicii 
de roaming în conformitate cu 
alineatul (1). Clienții serviciilor de 
roaming au la dispoziție o perioadă de două 
luni pentru a comunica opțiunea lor 
furnizorilor de servicii de comunicații 
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pentru un furnizor alternativ de servicii de 
roaming în orice moment, în conformitate 
cu alineatele (3) și (4).

mobile naționale. În cazul în care un 
client optează pentru trecerea la un 
furnizor alternativ de servicii de roaming 
în acest termen, trecerea se efectuează în 
maximum o zi lucrătoare. 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).

Or. en

Amendamentul 157
Francesco De Angelis

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 ianuarie 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 
virtual și, începând cu data de 
1 ianuarie 2015, pentru orice furnizor 
alternativ de servicii de roaming virtual. 
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).

Or. en
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Amendamentul 158
Jean-Pierre Audy

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) Înainte de data menționată la 
alineatul (1), furnizorii din țara de origine 
trebuie să-și informeze toți clienții 
serviciilor de roaming, într-o formă clară, 
cuprinzătoare și ușor accesibilă, cu privire 
la posibilitatea de a opta pentru un furnizor 
alternativ de servicii de roaming, temporar 
sau permanent. Clienții serviciilor de 
roaming au dreptul de a opta pentru un 
furnizor alternativ de servicii de roaming în 
orice moment, temporar sau permanent, în 
conformitate cu alineatele (3) și (4).

Or. en

Justificare

Domeniul de aplicare a regulamentului nu trebuie să fie limitat doar la abonamente; 
consumatorii ar trebui să aibă posibilitatea de a realiza o trecere temporară, de exemplu 
atunci când călătoresc în străinătate pentru o perioadă scurtă de timp. Consumatorii sunt în 
general mai puțin dispuși să treacă la o altă ofertă. Pentru a le permite să aleagă în 
cunoștință de cauză, furnizorii din țara de origine ar trebui să fie obligați să-și informeze 
clienții într-o formă clară și inteligibilă cu privire la modificări și la posibilitatea de a alege 
un furnizor alternativ de servicii de roaming.

Amendamentul 159
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Article 4 – paragraph 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 

2. Începând cu data de 1 iulie 2014, 
furnizorii din țara de origine trebuie să-și 
informeze toți clienții serviciilor de 
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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).

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 dreptul 
de a opta pentru un furnizor alternativ de 
servicii de roaming în orice moment, în 
conformitate cu alineatele (3) și (4).

Or. ro

Amendamentul 160
Jean-Pierre Audy

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 într-o perioadă
rezonabilă de timp definit în orientările 
elaborate de OAREC cu privire la o 
soluție armonizată pentru furnizarea 
separată de servicii de roaming, 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 
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două luni.

Or. en

Justificare

Definiția conceptului de „perioadă rezonabilă de timp” pentru trecerea consumatorilor de la 
un furnizor de servicii de roaming la altul depinde în mare măsură de soluția tehnică. 
Deoarece OAREC va defini soluția în orientările sale, se sugerează ca în cadrul orientărilor 
să se definească și perioada de trecere.

Amendamentul 161
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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 este gratuită, nu 
implică alte condiții sau restricții legate de 
elemente ale abonamentului altele decât 
cele referitoare la serviciul de roaming
furnizat de furnizorul alternativ de 
servicii de roaming și trebuie să se 
realizeze în termen de o zi lucrătoare, cu 
excepția cazului în care un client al 
serviciilor de roaming deține un abonament 
pentru un pachet de servicii care include 
tarife de roaming altele decât eurotariful, 
eurotariful SMS sau eurotariful pentru 
date, situație în care furnizorul de servicii 
de comunicații mobile naționale 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 162
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Article 4 – paragraph 4
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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 
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 o luna.

Or. ro

Amendamentul 163
Giles Chichester

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 

(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, care trebuie 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 
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abonamentul nou referitor la serviciile de 
roaming cu o anumită perioadă care nu 
poate depăși trei luni.

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

Justificare

În ceea ce privește termenul pentru trecerea de la un furnizor alternativ de servicii de 
roaming la altul, sugerăm ca regulamentul să se refere la „cel mai scurt timp posibil”. 
Perioada minimă de timp poate fi specificată ulterior în orientările OAREC, întrucât depinde 
în foarte mare măsură de criteriile speciale de implementare tehnică. Limbajul utilizat este 
coerent cu cel folosit pentru transferabilitatea numărului de telefon mobil din Directiva 
privind serviciul universal.

Amendamentul 164
Ioannis A. Tsoukalas

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 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 o lună.

Or. en
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Amendamentul 165
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

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 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 de servicii 
de comunicații mobile naționale 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 
nu împiedică încheierea unui contract cu 
un astfel de furnizor alternativ. Clienții 
care încheie un contract cu furnizorul de 
servicii de comunicații mobile naționale
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.

Or. en

Amendamentul 166
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Niciun furnizor din țara de origine sau 
operator al unei rețele vizitate nu poate 
modifica parametrii tehnici ai serviciilor de 
roaming furnizate de un furnizor alternativ 
astfel încât aceștia să difere de parametrii 
tehnici, inclusiv cei calitativi, ai serviciilor 
de roaming furnizate de operatorul 

(6) Niciun furnizor de servicii de 
comunicații mobile naționale sau operator 
al unei rețele vizitate nu poate modifica 
parametrii tehnici ai serviciilor de roaming 
furnizate de un furnizor alternativ astfel 
încât aceștia să difere de parametrii tehnici, 
inclusiv cei calitativi, ai serviciilor de 
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serviciilor de comunicații mobile naționale. roaming furnizate de furnizorul de servicii
de comunicații mobile naționale.

Or. en

Amendamentul 167
Lambert van Nistelrooij

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Atunci când furnizorul din țara de 
origine oferă unui client tarife de 
roaming destul de apropiate de tarifele 
pentru serviciile naționale de voce, SMS și 
date de care acesta beneficiază, nu se 
aplică obligația acestui operator de a 
permite clientului său accesul la serviciul 
de voce, SMS și comunicații de date în 
roaming oferite de un operator alternativ 
de servicii de roaming. 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 cu privire la 
definiția tarifelor de roaming apropiate de 
tarifele naționale.

Or. en

Amendamentul 168
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) În cazul în care clientul s-a abonat la 
serviciile locale de comunicații de date în 
roaming oferite de un furnizor alternativ 
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de servicii de roaming în conformitate cu 
alineatul (1), furnizorul de servicii de 
comunicații mobile naționale continuă să 
furnizeze servicii de voce și de SMS în 
roaming cu caracteristici tehnice identice, 
incluzând parametrii de calitate, ca în 
situația în care clientul utilizează 
serviciile de comunicații de date în 
roaming oferite de furnizorul de servicii 
de comunicații mobile naționale.

Or. en

Amendamentul 169
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) În cazul în care clientul acceptă o 
ofertă prezentată de operatorul său 
național în care tarifele pentru serviciile 
de roaming sunt practic echivalente cu 
tarifele naționale pentru serviciile de 
voce, comunicații de date și SMS, nu se 
aplică obligațiile impuse operatorului de a 
permite accesul clientului său la serviciile 
de voce, SMS și comunicații de date în 
roaming furnizate de un operator 
alternativ de servicii de roaming căruia 
i-a fost acordat accesul pentru furnizarea 
separată de astfel de servicii în 
conformitate cu articolul 5, conform 
descrierii de la alineatele (1)-(6) de mai 
sus. După o consultare publică, în strânsă 
cooperare cu Comisia și într-o perioadă 
de timp care să nu depășească trei luni de 
la adoptarea prezentului regulament, 
OAREC elaborează orientări cu privire la
condițiile pe care trebuie să le 
îndeplinească tarifele de roaming pentru 
a fi considerate „practic echivalente”. 
Luând în considerare orientările 
elaborate de OAREC și după consultarea 
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autorităților naționale de reglementare 
competente, Comisia decide fără 
întârziere dacă se aplică clauza de 
exceptare „practic echivalente" a fiecărui 
operator. OAREC monitorizează dacă toți 
operatorii care decid să pună în aplicare 
această clauză de exceptare respectă 
permanent orientările stabilite.

Or. en

Amendamentul 170
Amalia Sartori, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Obligațiile prevăzute la alineatele (1)-
(6) și la articolul 5 nu se aplică 
furnizorilor din țara de origine care, până 
la 1 iulie 2014, oferă tuturor abonaților 
proprii tarife de roaming semnificativ 
apropiate de tarifele percepute de la 
clienții aflați în deplasare pentru serviciile 
naționale de voce, SMS și date.
După consultarea părților interesate și în 
strânsă colaborare cu Comisia, OAREC 
stabilește, într-o perioadă rezonabilă de 
timp care nu depășește trei luni de la 
adoptarea prezentului regulament, 
orientări cu privire la definiția tarifelor de 
roaming semnificativ apropiate de tarifele 
naționale.

Or. en

Amendamentul 171
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 6a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) În cazul în care un operator național 
îi oferă clientului său tarife pentru 
servicii de roaming semnificativ apropiate 
de tarifele pentru serviciile naționale de 
voce, SMS și date de care clientul 
beneficiază, nu se aplică obligația acestui 
operator de a permite clientului său 
accesul la serviciul de voce, SMS și 
comunicații de date în roaming oferite de 
un operator alternativ de servicii de 
roaming căruia i-a fost acordat accesul 
pentru furnizarea separată de servicii de 
roaming, în conformitate cu articolul 5, 
conform descrierii de la alineatele (1)-(6) 
de mai sus. 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 cu privire la 
definiția tarifelor de roaming semnificativ 
apropiate de tarifele naționale; această 
procedură trebuie să țină cont de 
obligativitatea de acoperire impusă de 
statele membre.

Or. en

Justificare

In line with the “key performance target” specified in the digital agenda, the convergence 
between national and roaming prices is identified as a long term political objective. Some 
operators seem ready to provide their customers with roaming tariffs close to national tariffs 
to avoid investing in the implementation of the decoupling measures. This could directly 
benefit consumers, without entering into a separate contract for roaming services. In concrete 
terms, operators allowing for example the use of a significant part of the national services 
included in their packaged offers for roaming services, or applying a moderate additional 
cost for the provision of roaming services, could benefit from such an exemption. This 
exemption would apply on an offer by offer basis and the conditions to meet would be 
sufficiently stringent for the customer not to be affected by the loss of the option to opt for an 
alternative operator as regards roaming services.This amendment ensures consistency with 
proposed amendment on Article 5, paragraph 4b (new).
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Amendamentul 172
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Obligațiile legate de serviciul de voce 
și SMS în roaming prevăzute la alineatele 
(1)-(6) și la articolul 5 nu se aplică 
furnizorilor din țara de origine care, până 
la 1 iulie 2014, oferă tuturor abonaților 
proprii, pentru serviciul de voce și SMS în 
roaming, tarife semnificativ apropiate de 
tarifele percepute de la clienții aflați în 
deplasare pentru serviciile naționale de 
voce, SMS și date. În cazul în care un 
operator optează pentru o reducere 
voluntară, aceasta ar trebui să se aplice 
tuturor planurilor sale tarifare. În strânsă 
cooperare cu Comisia și într-o perioadă 
de timp care să nu depășească trei luni de 
la adoptarea prezentului regulament, 
OAREC elaborează orientări cu privire la 
definiția tarifelor de roaming semnificativ 
apropiate de tarifele naționale.

Or. en

Amendamentul 173
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 6b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6b) În cazul în care furnizorul din țara 
de origine îi oferă clientului său tarife de 
roaming semnificativ apropiate de tarifele 
pentru serviciile naționale de voce, SMS și 
date, nu se aplică obligația acestui 
operator de a-i permite clientului său 
accesul la serviciul de voce, SMS și 
comunicații de date în roaming oferit de 
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un operator alternativ de servicii de 
roaming.

Or. en

Amendamentul 174
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 6b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6b) Furnizorii de servicii de comunicații 
mobile naționale nu împiedică accesul 
temporar al clienților lor la serviciile 
locale de date oferite de un furnizor 
alternativ de servicii locale de comunicații 
de date mobile în roaming.

Or. en

Amendamentul 175
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 6c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6c) Operatorul din țara de origine 
continuă să furnizeze servicii de voce și 
SMS în roaming atunci când clientul 
utilizează în mod temporar servicii locale 
de date cu caracteristici tehnice identice 
situației în care acesta utilizează serviciile 
de comunicații de date în roaming 
acordate de furnizorul de servicii de 
comunicații mobile naționale. Nu se 
percepe nicio taxă suplimentară 
consumatorului care alege să acceseze în 
mod temporar serviciile locale de date 
oferite de un furnizor alternativ.
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Or. en

Amendamentul 176
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 6c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6c) Diferența maximă pe care o pot 
aplica operatorii între tarifele naționale și 
tarifele de roaming în vederea respectării 
alineatului (6b) de mai sus ar trebui să fie 
stabilită de Comisie prin intermediul unor 
acte delegate, pe baza avizului OAREC, 
după consultarea părților interesate și 
într-o perioadă rezonabilă de timp care să 
nu depășească trei luni de la adoptarea 
prezentului regulament. În cazul în care 
toate ofertele de roaming ale unui 
operator îndeplinesc condițiile prevăzute 
la prezentul alineat, alineatele (1)-(6) de 
mai sus și articolul 5 nu se aplică.

Or. en

Amendamentul 177
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 6d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6d) Până la 1 iulie 2014, operatorii se 
asigură că s-a realizat infrastructura 
necesară pentru accesul temporar al 
clienților la serviciile locale de 
comunicații de date în roaming oferite de 
oricare furnizor, fără ca aceștia să fie 
nevoiți să își schimbe numărul de telefon 
mobil.
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Or. en

Amendamentul 178
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 6e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6e) Furnizorii de servicii locale de 
comunicații de date în roaming din țara 
vizitată nu discriminează clienții aflați în 
deplasare, ci oferă servicii de date în 
condiții similare celor oferite clienților 
naționali.

Or. en

Amendamentul 179
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 4a
Accesul temporar la serviciile locale de 

comunicații de date în roaming
(1) Furnizorii de servicii de comunicații 
mobile naționale nu împiedică accesul 
temporar al clienților lor la serviciile 
locale de comunicații de date în roaming 
acordate de un furnizor local de astfel de 
servicii fără rezilierea contractului sau a 
acordului existent pentru comunicații de 
date în roaming.
(2) Alineatul (1) nu se aplică în cazul în 
care clientul a optat pentru un contract cu 
un furnizor alternativ de servicii de 
roaming în conformitate cu articolul 4.
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(3) În timp ce clientul utilizează temporar 
serviciile locale de comunicații de date în 
roaming, furnizorul de servicii de 
comunicații mobile naționale continuă să 
furnizeze servicii de voce și SMS în 
roaming cu caracteristici tehnice identice, 
incluzând parametrii de calitate, ca în 
situația în care clientul utilizează 
serviciile de comunicații de date în 
roaming oferite de furnizorul de servicii 
de comunicații mobile naționale.
(4) Alegerea unui client de a accesa 
temporar servicii locale de date în 
roaming oferite de un furnizor local de 
servicii de date în roaming nu implică 
niciun abonament asociat sau alte taxe 
fixe sau periodice percepute de furnizorul 
din țara de origine și trebuie să fie 
posibilă în contextul oricărui plan tarifar 
cu amănuntul.
(5) Orice trecere temporară la un furnizor 
de servicii locale de comunicații de date în 
roaming în locul serviciilor similare 
prestate de un furnizor de servicii de 
comunicații mobile naționale și orice 
revenire la furnizorul de servicii de 
comunicații mobile naționale sunt 
gratuite și nu implică condiții sau 
restricții legate de abonament și se 
realizează fără întârziere.

Or. en

Amendamentul 180
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

Propunere de regulament
Articolul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 4a
Începând cu data de 1 iulie 2014, 
prețurile cu amănuntul pentru serviciul 
de voce, SMS și date sunt identice, 
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indiferent dacă clientul se deplasează sau 
nu.
Plafoanele tarifelor cu amănuntul 
prevăzute la articolele 7, 9 și 12 sunt în 
vigoare până la 30 iunie 2014.

Or. en

Amendamentul 181
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Propunere de regulament
Articolul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Infrastructura pentru vânzarea separată a 
serviciilor de roaming

eliminat

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

Or. en

Amendamentul 182
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 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 a telecomunicațiilor, implementarea 
soluțiilor tehnice care facilitează vânzarea 
separată de servicii de roaming trebuie să 
se realizeze simultan pe tot teritoriul 
Uniunii.

Or. en

Amendamentul 183
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann
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Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 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.

eliminat

Or. en

Amendamentul 184
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 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 și care permit accesul 
la serviciile locale de comunicații de date 
în roaming trebuie să fie rentabile și 
trebuie să se realizeze simultan pe tot 
teritoriul Uniunii.

Or. en

Amendamentul 185
Robert Goebbels, Marita Ulvskog, Francesco De Angelis

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 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 

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

(a) orice soluție tehnică trebuie să fie 
rentabilă;
(b) trebuie să fie proiectată într-un mod 
ușor de utilizat de către consumatori;
(c) trebuie să permită un grad maxim de 
interoperabilitate;
(d) trebuie să permită o soluție locală de 
detașare pentru utilizarea datelor într-o 
modalitate accesibilă consumatorilor;
(e) trebuie să garanteze respectarea 
conceptului de neutralitate netă pentru 
toate tipurile de utilizare a datelor, în 
special accesul la Voce peste Protocol de 
Internet (VOIP) și alte servicii similare;

(f) utilizatorii finali pot trece ușor și rapid 
la un furnizor alternativ de servicii de 
roaming și de la un furnizor alternativ la 
altul, păstrându-și în același timp 
numărul de telefon mobil;
(g) nu sunt împiedicate serviciile de 
roaming pentru cetățenii UE aflați în țări 
terțe sau pentru cetățenii țărilor terțe 
aflați în UE.

Or. en

Amendamentul 186
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 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 care respectă cerințele prevăzute 
la alineatul (1)este realizată până cel târziu 
la 1 martie 2014, pentru a garanta clienților 
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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.

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. 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 187
Teresa Riera Madurell

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 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 
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 

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 
roaming, operatorii pot, în special, să 
permită utilizarea aceleiași cartele SIM și 
utilizarea aceluiași terminal ca și pentru 
serviciile mobile naționale. Tarifele pentru 
furnizarea acestei facilități sunt stabilite în 
funcție de costuri și nu trebuie să existe 
taxe plătite direct de consumatori pentru 
utilizarea acestei facilități.
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facilități.

Or. en

Amendamentul 188
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 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 
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.

Operatorii se asigură că infrastructura 
pentru vânzarea separată a serviciilor de 
roaming, în conformitate cu articolul 4,
este realizată până cel târziu la 
1 iunie 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 și utilizând 
același terminal. Tarifele pentru 
interconectarea și serviciile suplimentare 
de asistență aferente furnizării acestor
facilități sunt stabilite în funcție de costuri 
și nu trebuie să existe taxe plătite direct de 
consumatori pentru utilizarea acestei 
facilități.

Or. en

Amendamentul 189
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 2
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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 
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.

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. 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 190
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 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 
roaming, operatorii pot, în special, să 
permită utilizarea unui „profil de roaming 

Operatorii se asigură că infrastructura 
pentru vânzarea separată a serviciilor de 
roaming care respectă cerințele stabilite la 
alineatul (1) este realizată până cel târziu 
la 1 iulie 214, 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. Tarifele pentru 
interconectări sunt stabilite în funcție de 
costuri și nu trebuie să existe taxe plătite 
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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.

direct de consumatori pentru utilizarea 
acestei facilități.

Or. en

Amendamentul 191
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 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 
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.

Operatorii se asigură că infrastructura 
pentru vânzarea separată a serviciilor de 
roaming este realizată până cel târziu la 
1 martie 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 
roaming, operatorii trebuie să onoreze 
cererile rezonabile de acces la elemente 
specifice de rețea și la facilitățile aferente,
și de utilizare a acestora, cum ar fi 
accesul la aceeași cartelă SIM sau
utilizarea aceluiași terminal ca și pentru 
serviciile mobile naționale Tarifele pentru 
accesul cu ridicata aferent 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
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Justificare

In regulatory terms, decoupling constitutes an access obligation on the wholesale roaming 
markets. Introducing this concept in the regulation results in creating a binding obligation on 
operators to allow the separate sale of roaming services, while leaving the technical details 
outside the regulation itself. This brings the regulation closer to well-known regulatory 
processes (e.g. in the framework of the “access” directive) and explicitly empower national 
regulatory authorities (NRAs) to enforce the implementation of this access obligation, in 
particular through dispute resolution procedures between operators linked to the 
implementation of decoupling.

Amendamentul 192
Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 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 
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.

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 
roaming, operatorii pot, în special, să 
permită 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. it

Amendamentul 193
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann
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Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Furnizorul de servicii de comunicații 
mobile naționale nu refuză acordurile 
pentru furnizarea de servicii de voce și 
SMS în roaming clienților săi care 
utilizează serviciile locale de comunicații 
de date în roaming oferite de un furnizor 
alternativ de servicii de roaming.

Or. en

Amendamentul 194
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a permite accesul temporar la 
serviciile locale de comunicații de date în 
roaming în conformitate cu articolul 4a, 
operatorii se asigură că, până cel târziu la 
1 iunie 2014, este realizată infrastructura 
necesară pentru accesul temporar al 
clienților lor la serviciile locale de 
comunicații de date în roaming oferite de 
oricare furnizor de astfel de servicii, fără 
ca aceștia să fie nevoiți să își schimbe 
numărul de telefon mobil și utilizând 
același terminal. Tarifele pentru serviciile 
de autentificare a utilizatorilor sunt 
gratuite, iar cele pentru serviciile 
suplimentare de asistență aferente 
furnizării acestor facilități sunt stabilite în 
funcție de costuri și nu există taxe plătite 
direct de consumatori pentru utilizarea 
acestei facilități.

Or. en
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Amendamentul 195
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 2c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care un furnizor de servicii de 
comunicații mobile naționale oferă 
servicii de roaming în țara unui furnizor 
de servicii locale de comunicații de date în 
roaming, cel dintâi nu refuză acordurile 
pentru furnizarea de servicii de voce și 
SMS în roaming clienților furnizorului de 
servicii locale de comunicații de date în 
roaming din țara vizitată.

Or. en

Amendamentul 196
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 2d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a asigura dezvoltarea unei piețe 
unice, implementarea infrastructurilor 
menționate la alineatele (1) și (3), 
printr-una sau mai multe soluții tehnice, 
se realizează în mod armonizat în 
întreaga Uniune și îndeplinește 
următoarele cerințe de bază:
- este ușor de folosit de către consumatori, 
și anume, permite consumatorilor să 
treacă rapid și ușor la un furnizor 
alternativ de servicii de roaming fără a-și 
schimba numărul existent de telefon 
mobil;
- poate servi diferitelor categorii de cerere 
a consumatorilor în condiții competitive, 
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inclusiv cererii marilor utilizatori de 
servicii de date;
- poate promova efectiv concurența, 
ținând seama și de domeniul de aplicare 
pentru exploatarea de către comercianți a 
activelor de infrastructură sau a 
acordurilor comerciale;
- este rentabilă, ținând seama de 
repartizarea costurilor între furnizorii de 
servicii de comunicații mobile naționale și 
furnizorii alternativi de servicii de 
roaming;
- poate concretiza obligația de a permite 
consumatorilor să aleagă un furnizor 
alternativ de servicii de roaming în limita 
de timp prevăzută la alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 197
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 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 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 și 
pentru facilitatea de promovare a 
accesului la serviciile locale de 
comunicații de date în roaming. În urma 
unei cereri motivate din partea OAREC, 
Comisia poate prelungi acest termen. Dacă 
este necesar, după consultarea părților 
interesate și în strânsă colaborare cu 
Comisia, OAREC poate actualiza aceste 
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orientări.

Or. en

Amendamentul 198
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 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 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 și 
pentru facilitatea de promovare a 
accesului la serviciile locale de 
comunicații de date în roaming. În urma 
unei cereri motivate din partea OAREC, 
Comisia poate prelungi acest termen.

Or. en

Amendamentul 199
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 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 

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 
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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.

tehnice armonizate pentru facilitatea 
vânzării separate a serviciilor de roaming și 
procedurile armonizate pentru schimbarea 
furnizorului de servicii de roaming. 
Soluțiile tehnice armonizate trebuie să 
îndeplinească cerințele stabilite la 
alineatul (1). În urma unei cereri motivate 
din partea OAREC, Comisia poate prelungi 
acest termen.

Or. en

Amendamentul 200
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 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 și într-o 
perioadă rezonabilă de timp care să nu 
depășească trei luni de la adoptarea 
prezentului regulament, OAREC 
elaborează orientări privind o soluție 
armonizată pentru furnizarea separată de 
servicii de roaming. Această soluție 
trebuie să respecte criterii obiective și 
cerințe minime, incluzând, în special, 
următoarele cerințe de bază:

- implementarea simultană a soluțiilor
tehnice în întreaga Uniune;
- posibilitatea utilizatorilor finali de a-și 
păstra numărul existent de telefon mobil;
- trecerea simplă și rapidă a utilizatorilor 
finali la un furnizor alternativ de servicii 
de roaming și de la un furnizor la altul, 
păstrându-și în același timp operatorul 
din țara de origine;
- posibilitatea tehnică a cetățenilor 
Uniunii de a continua să se deplaseze în 
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țări terțe și a cetățenilor unei țări terțe de 
a continua să se deplaseze în interiorul 
Uniunii;
- fezabilitate tehnică;
- proporționalitatea costurilor suportate 
de fiecare parte;
- impactul asupra concurenței (atât la 
nivelul comerțului cu amănuntul, cât și la 
nivelul comerțului cu ridicata);
- integritatea rețelei (inclusiv 
autentificarea și identificarea 
utilizatorului) și
- protecția datelor personale și comerciale 
deținute de către operatori.
Orientările OAREC ar trebui să acopere 
în special aspectele tehnice referitoare la
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, Comisia poate prelungi 
acest termen. 

OAREC reexaminează în permanență 
orientările și, ținând seama de aplicarea 
lor în practică, emite orientări revizuite, 
dacă este cazul, pentru a asigura 
respectarea cerințelor de bază în mod 
efectiv și într-o manieră mai eficientă.

Or. en

Justificare

Deși soluția tehnică trebuie să fie definită de OAREC în orientările sale, la rândul său, 
regulamentul trebuie să includă un număr de criterii obiective pe care trebuie să le 
îndeplinească soluția armonizată a decuplării, în scopul de a ghida activitatea OAREC.

Amendamentul 201
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 4
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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.

După consultarea OAREC și a părților 
relevante implicate, Comisia dispune de 
competența de a adopta acte delegate în 
conformitate cu articolul 18a, pentru a 
stabili soluții tehnice armonizate privind 
atât infrastructura pentru servicii de 
roaming separate, cât și procedurile 
armonizate pentru schimbarea 
furnizorului de servicii de roaming.

Or. en

Amendamentul 202
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care se refuză accesul, partea 
vătămată poate supune cazul procedurii 
de soluționare a litigiilor menționată la 
articolele 20 și 21 din
Directiva 2002/21/CE. În soluționarea 
unui astfel de litigiu, autoritățile 
naționale de reglementare țin seama în 
principal de orientările OAREC, așa cum 
se prevede la articolul 3 din Regulamentul 
(CE) nr. 1211/2009 și, după caz, de actele 
de punere în aplicare.

Or. en

Justificare

Este important să se menționeze dispozițiile directivei-cadru, care permit autorităților 
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naționale de reglementare (ANR) să pună în aplicare dispoziții precum obligativitatea 
acordării accesului.

Amendamentul 203
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 4b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care toate ofertele unui 
operator îndeplinesc condițiile stabilite la 
articolul 4 alineatul (6a), acesta poate 
respinge cererile care îi sunt adresate de 
către alți operatori pentru accesul la și 
utilizarea de elemente specifice de rețea și 
facilități aferente în vederea vânzării 
separate de servicii de roaming, conform 
descrierii de la articolul (4) alineatele (1)-
(6).

Or. en

Justificare

Some operators seem ready to provide their customers with roaming tariffs close to national 
tariffs to avoid investing in the implementation of the decoupling measures. This could 
directly benefit consumers, without entering into a separate contract for roaming services. In 
concrete terms, operators allowing for example the use of a significant part of the national 
services included in their packaged offers for roaming services, or applying a moderate 
additional cost for the provision of roaming services, could benefit from such an exemption. 
This exemption would apply on an offer by offer basis and the conditions to be met would be 
sufficiently stringent for the customer not to be affected by the loss of the option to opt for an 
alternative operator as regards roaming services. This amendment ensures consistency with 
proposed amendment on Article 4, paragraph 6a (new).

Amendamentul 204
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 4c (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru asigurarea punerii uniforme în 
aplicare a paragrafului (3), ținând seama 
în principal de orientările OAREC, 
Comisia poate adopta acte suplimentare 
de punere în aplicare pentru a continua 
armonizarea modalităților practice care 
permit vânzarea separată de servicii de 
roaming. Aceste eventuale acte de punere 
în aplicare sunt adoptate în conformitate 
cu procedura de examinare menționată la 
articolul 5a alineatul (2).

Or. en

Justificare

Where appropriate, and if necessary, the Commission could adopt an additional 
implementing act detailing the practicalities of the separate sale of roaming services. This 
option could constitute a safety net that could be used in order to reinforce the impact of the 
structural remedy while avoiding reopening the regulation. The recourse to implementing 
powers in this case may be useful to ensure uniform conditions for the implementation of the 
decoupling obligation, through a legally binding act, directly applicable to operators. Such 
an implementing act could be adopted by the Commission while involving Member States and 
NRAs, after examination by the COCOM committee.

Amendamentul 205
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 4d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este asistată de comitetul pentru 
comunicații instituit prin articolul 22 din 
Directiva 2002/21/CE. Acesta este un 
comitet în sensul Regulamentului (UE) 
nr. 182/2011.
Atunci când se face trimitere la prezentul 
paragraf, se aplică articolul 5 din 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Or. en
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Justificare

Where appropriate, and if necessary, the Commission could adopt an additional 
implementing act detailing the practicalities of the separate sale of roaming services. This 
option could constitute a safety net that could be used in order to reinforce the impact of the 
structural remedy while avoiding reopening the regulation. The recourse to implementing 
powers in this case may be useful to ensure uniform conditions for the implementation of the 
decoupling obligation, through a legally binding act, directly applicable to operators. Such 
an implementing act could be adopted by the Commission while involving Member States and 
NRAs, after examination by the COCOM committee. This amendment ensures consistency 
with proposed amendment on Article 5, paragraph 4c (new).

Amendamentul 206
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5a
În cazul în care toate ofertele unui 
operator îndeplinesc condițiile stabilite la 
articolul 4 alineatul (6a), acesta poate 
respinge cererile care îi sunt adresate de 
către alți operatori pentru accesul la și 
utilizarea de elemente specifice de rețea și 
facilități în vederea vânzării separate de 
servicii de roaming, conform descrierii de 
la articolul 4 alineatele (1)-(6).

Or. en


