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Amendamentul 207
Herbert Reul

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Începând cu 1 iulie 2012, tariful cu 
ridicata mediu pe care operatorul unei 
rețele vizitate îl poate percepe furnizorului
din țara de origine al unui client pentru 
furnizarea unui apel în roaming 
reglementat inițiat în rețeaua vizitată 
respectivă, inclusiv, printre altele, costurile 
cu inițierea, tranzitul și terminarea, nu 
poate depăși 0,15 EUR pe minut.

Or. de

Justificare

Soluțiile structurale propuse de Comisie au drept scop îmbunătățirea situației în materie de 
concurență de pe piața serviciilor de roaming. Aceasta se va realiza doar dacă intrarea pe 
piață este atractivă pentru noii operatori. De aceea, plafoanele tarifelor trebuie concepute 
astfel încât să permită chiar și noilor operatori să își acopere costurile și să obțină profituri.

Amendamentul 208
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Începând cu 1 iulie 2012, tariful cu 
ridicata mediu pe care operatorul unei 
rețele vizitate îl poate percepe furnizorului 
din țara de origine al unui client pentru 
furnizarea unui apel în roaming 
reglementat inițiat în rețeaua vizitată 
respectivă, inclusiv, printre altele, costurile 
cu inițierea, tranzitul și terminarea, nu 
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poate depăși 0,14 EUR pe minut. poate depăși 0,11 EUR pe minut.

Or. en

Amendamentul 209
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Începând cu 1 iulie 2012, tariful cu 
ridicata mediu pe care operatorul unei 
rețele vizitate îl poate percepe furnizorului 
din țara de origine al unui client pentru 
furnizarea unui apel în roaming 
reglementat inițiat în rețeaua vizitată 
respectivă, inclusiv, printre altele, costurile 
cu inițierea, tranzitul și terminarea, nu 
poate depăși 0,13 EUR pe minut.

Or. en

Amendamentul 210
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 211
Amalia Sartori, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Începând cu 1 iulie 2012, tariful cu 
ridicata mediu pe care operatorul unei 
rețele vizitate îl poate percepe furnizorului 
din țara de origine al unui client pentru 
furnizarea unui apel în roaming 
reglementat inițiat în rețeaua vizitată 
respectivă, inclusiv, printre altele, costurile 
cu inițierea, tranzitul și terminarea, nu 
poate depăși 0,13 EUR pe minut.

Or. en

Justificare

Plafoanele de salvgardare din prezentul regulament ar trebui să permită suficient spațiu de 
manevră pentru tarifele cu amănuntul și cu ridicata, astfel încât concurenții să intre pe noua 
piață a serviciilor de roaming cu scopul de a intensifica concurența și de a furniza oferte mai 
bune consumatorilor.

Amendamentul 212
Niki Tzavela

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Începând cu 1 iulie 2012, tariful cu 
ridicata mediu pe care operatorul unei 
rețele vizitate îl poate percepe furnizorului 
din țara de origine al unui client pentru 
furnizarea unui apel în roaming 
reglementat inițiat în rețeaua vizitată 
respectivă, inclusiv, printre altele, costurile 
cu inițierea, tranzitul și terminarea, nu 
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poate depăși 0,14 EUR pe minut. poate depăși 0,13 EUR pe minut.

Or. en

Amendamentul 213
Robert Goebbels, Judith A. Merkies

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 214
Herbert Reul

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Tariful mediu cu ridicata menționat la 
alineatul (1) se aplică între oricare doi 
operatori și se calculează pentru o perioadă 
de douăsprezece luni sau pentru orice altă 
perioadă mai scurtă care rămâne până la 
sfârșitul perioadei de aplicare a unui plafon 
maxim al tarifului cu ridicata mediu, 
conform dispozițiilor prezentului alineat, 
sau până la încetarea aplicării prezentului 
regulament. Plafonul maxim al tarifului cu 
ridicata mediu se reduce la 0,10 EUR, și 

(2) Tariful mediu cu ridicata menționat la 
alineatul (1) se aplică între oricare doi 
operatori și se calculează pentru o perioadă 
de douăsprezece luni sau pentru orice altă 
perioadă mai scurtă care rămâne până la 
sfârșitul perioadei de aplicare a unui plafon 
maxim al tarifului cu ridicata mediu, 
conform dispozițiilor prezentului alineat, 
sau până la încetarea aplicării prezentului 
regulament. Plafonul maxim al tarifului cu 
ridicata mediu se reduce la 0,11 EUR, și 
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ulterior la 0,06 EUR, la 1 iulie 2013 și, 
respectiv, la 1 iulie 2014. Fără a aduce 
atingere articolului 13, plafonul maxim al 
tarifului cu ridicata mediu se menține la 
0,06 EUR pe perioada de aplicare a 
prezentului regulament.

ulterior la 0,07 EUR, la 1 iulie 2013 și, 
respectiv, la 1 iulie 2014 . Fără a aduce 
atingere articolului 13, plafonul maxim al 
tarifului cu ridicata mediu se menține la 
0,07 EUR pe perioada de aplicare a 
prezentului regulament.

Or. de

Justificare

Soluțiile structurale propuse de Comisie au drept scop îmbunătățirea situației în materie de 
concurență de pe piața serviciilor de roaming. Aceasta se va realiza doar dacă intrarea pe 
piață este atractivă pentru noii operatori. De aceea, plafoanele tarifelor trebuie concepute 
astfel încât să permită chiar și noilor operatori să își acopere costurile și să obțină profituri.

Amendamentul 215
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Tariful mediu cu ridicata menționat la 
alineatul (1) se aplică între oricare doi 
operatori și se calculează pentru o perioadă 
de douăsprezece luni sau pentru orice altă 
perioadă mai scurtă care rămâne până la 
sfârșitul perioadei de aplicare a unui plafon 
maxim al tarifului cu ridicata mediu, 
conform dispozițiilor prezentului alineat, 
sau până la încetarea aplicării prezentului 
regulament. Plafonul maxim al tarifului cu 
ridicata mediu se reduce la 0,08 EUR și 
ulterior la 0,05 EUR, la 1 iulie 2013 și, 
respectiv, la 1 iulie 2014. Fără a aduce 
atingere articolului 13, plafonul maxim al 
tarifului cu ridicata mediu se menține la 
0,04 EUR pe perioada de aplicare a 
prezentului regulament.

Or. en
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Amendamentul 216
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Tariful mediu cu ridicata menționat la 
alineatul (1) se aplică între oricare doi 
operatori și se calculează pentru o perioadă 
de douăsprezece luni sau pentru orice altă 
perioadă mai scurtă care rămâne până la 
sfârșitul perioadei de aplicare a unui plafon 
maxim al tarifului cu ridicata mediu, 
conform dispozițiilor prezentului alineat, 
sau până la încetarea aplicării prezentului 
regulament. Plafonul maxim al tarifului cu 
ridicata mediu se reduce la 0,10 EUR și 
ulterior la 0,07 EUR, la 1 iulie 2013 și, 
respectiv, la 1 iulie 2014, și la 0,06 EUR, 
la 1 iulie 2015. Fără a aduce atingere 
articolului 13, plafonul maxim al tarifului 
cu ridicata mediu se menține la 0,06 EUR 
pe perioada de aplicare a prezentului 
regulament.

Or. en

Amendamentul 217
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Tariful mediu cu ridicata menționat la 
alineatul (1) se aplică între oricare doi 
operatori și se calculează pentru o perioadă 
de douăsprezece luni sau pentru orice altă 
perioadă mai scurtă care rămâne până la 
sfârșitul perioadei de aplicare a unui plafon 

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

maxim al tarifului cu ridicata mediu, 
conform dispozițiilor prezentului alineat, 
sau până la încetarea aplicării prezentului 
regulament. Plafonul maxim al tarifului cu 
ridicata mediu se reduce la 0,06 EUR și 
ulterior la 0,04 EUR, la 1 iulie 2013 și, 
respectiv, la 1 iulie 2014. Fără a aduce 
atingere articolului 13, plafonul maxim al 
tarifului cu ridicata mediu se menține la 
0,04 EUR pe perioada de aplicare a 
prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 218
Amalia Sartori, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Tariful mediu cu ridicata menționat la 
alineatul (1) se aplică între oricare doi 
operatori și se calculează pentru o perioadă 
de douăsprezece luni sau pentru orice altă 
perioadă mai scurtă care rămâne până la 
sfârșitul perioadei de aplicare a unui plafon 
maxim al tarifului cu ridicata mediu, 
conform dispozițiilor prezentului alineat, 
sau până la încetarea aplicării prezentului 
regulament. Plafonul maxim al tarifului cu 
ridicata mediu se reduce la 0,10 EUR și 
ulterior la 0,07 EUR, la 1 iulie 2013 și, 
respectiv, la 1 iulie 2014. Fără a aduce 
atingere articolului 19, plafonul maxim al 
tarifului cu ridicata mediu se menține la 
0,07 EUR pe perioada de aplicare a 
prezentului regulament.

Or. en

Justificare

Plafoanele de salvgardare din prezentul regulament permit suficient spațiu de manevră
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pentru tarifele cu amănuntul și cu ridicata, astfel încât concurenții să intre pe noua piață a 
serviciilor de roaming cu scopul de a intensifica concurența și de a furniza oferte mai bune
consumatorilor.

Amendamentul 219
Robert Goebbels, Judith A. Merkies

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Tariful mediu cu ridicata menționat la 
alineatul (1) se aplică între oricare doi 
operatori și se calculează pentru o perioadă 
de douăsprezece luni sau pentru orice altă 
perioadă mai scurtă care rămâne până la 
sfârșitul perioadei de aplicare a unui plafon 
maxim al tarifului cu ridicata mediu, 
conform dispozițiilor prezentului alineat, 
sau până la încetarea aplicării prezentului 
regulament. Plafonul maxim al tarifului cu 
ridicata mediu se reduce la 0,07 EUR și 
ulterior la 0,04 EUR, la 1 iulie 2013 și, 
respectiv, la 1 iulie 2014. Fără a aduce 
atingere articolului 13, plafonul maxim al 
tarifului cu ridicata mediu se menține la 
0,04 EUR pe perioada de aplicare a 
prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 220
Niki Tzavela

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Tariful mediu cu ridicata menționat la 
alineatul (1) se aplică între oricare doi 
operatori și se calculează pentru o perioadă 

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

de douăsprezece luni sau pentru orice altă 
perioadă mai scurtă care rămâne până la 
sfârșitul perioadei de aplicare a unui plafon 
maxim al tarifului cu ridicata mediu, 
conform dispozițiilor prezentului alineat, 
sau până la încetarea aplicării prezentului 
regulament. Plafonul maxim al tarifului cu 
ridicata mediu se reduce la 0,10 EUR și 
ulterior la 0,07 EUR, la 1 iulie 2013 și, 
respectiv, la 1 iulie 2014. Fără a aduce 
atingere articolului 19, plafonul maxim al 
tarifului cu ridicata mediu se menține la 
0,07 EUR pe perioada de aplicare a 
prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 221
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. ro
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Amendamentul 222
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Tariful mediu cu ridicata menționat la 
alineatul (1) se aplică între oricare doi 
operatori și se calculează pentru o perioadă 
de douăsprezece luni sau pentru orice altă 
perioadă mai scurtă care rămâne până la 
sfârșitul perioadei de aplicare a unui plafon 
maxim al tarifului cu ridicata mediu, 
conform dispozițiilor prezentului alineat, 
sau până la încetarea aplicării prezentului 
regulament. Plafonul maxim al tarifului cu 
ridicata mediu se reduce la 0,05 EUR și 
ulterior la 0,03 EUR, la 1 iulie 2013 și, 
respectiv, la 1 iulie 2014. Fără a aduce 
atingere articolului 19, plafonul maxim al 
tarifului cu ridicata mediu se menține la 
0,03 EUR pe perioada de aplicare a 
prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 223
Lambert van Nistelrooij

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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



AM\888051RO.doc 13/98 PE478.645v01-00

RO

sau până la încetarea aplicării prezentului 
regulament. Plafonul maxim al tarifului cu 
ridicata mediu se reduce la 0,10 EUR și 
ulterior la 0,06 EUR, la 1 iulie 2013 și, 
respectiv, la 1 iulie 2014. Fără a aduce 
atingere articolului 13, plafonul maxim al 
tarifului cu ridicata mediu se menține la 
0,06 EUR pe perioada de aplicare a 
prezentului regulament.

sau până la încetarea aplicării prezentului 
regulament. Plafonul maxim al tarifului cu 
ridicata mediu se reduce la 0,04 EUR și 
ulterior la 0,03 EUR, la 1 iulie 2013 și, 
respectiv, la 1 iulie 2014. Fără a aduce 
atingere articolului 19, plafonul maxim al 
tarifului cu ridicata mediu se menține la 
0,03 EUR pe perioada de aplicare a 
prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 224
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 225
András Gyürk

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 226
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Furnizorii din țara de origine pun la 
dispoziție și oferă tuturor clienților lor de 
roaming, într-o manieră clară și 
transparentă, un eurotarif în conformitate 
cu alineatul (2). Acest eurotarif nu implică 
niciun abonament asociat și nici alte taxe 
fixe sau periodice și poate fi combinat cu 
alte tarife cu amănuntul.

(1) Furnizorii din țara de origine nu 
discriminează prin costuri marginale 
semnificativ mai ridicate și tarife mai 
mari comparativ cu consumatorii interni 
și pun la dispoziție și oferă tuturor 
clienților lor de roaming, într-o manieră 
clară și transparentă, un eurotarif în 
conformitate cu alineatul (2). Acest 
eurotarif nu implică niciun abonament 
asociat și nici alte taxe fixe sau periodice și 
poate fi combinat cu alte tarife cu 
amănuntul.

Or. en
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Amendamentul 227
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Începând cu 1 iulie 2012, tariful cu 
amănuntul (fără TVA) al eurotarifului pe 
care un furnizor din țara de origine îl poate 
percepe clientului serviciilor de roaming 
pentru furnizarea unui apel în roaming 
reglementat poate varia pentru orice apeluri 
în roaming, însă nu poate depăși 0,20 EUR
pe minut pentru orice apel efectuat sau 
0,04 EUR pe minut pentru orice apel 
primit. Plafonul tarifar pentru apelurile 
efectuate se reduce la 0,15 EUR și ulterior 
la 0,10 EUR, la 1 iulie 2013 și, respectiv, 
la 1 ianuarie 2014, iar pentru apelurile 
primite la 0,03 EUR, la 1 iulie 2013. 
Plafonul maxim reglementat al tarifului cu 
amănuntul pentru eurotarif rămâne în 
vigoare până la 30 iunie 2014, când 
diferențierea de preț între apelurile 
naționale și apelurile în roaming nu va 
mai fi posibilă.

Or. en

Amendamentul 228
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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

Or. en

Amendamentul 229
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Începând cu 1 iulie 2012, tariful cu 
amănuntul (fără TVA) al eurotarifului pe 
care un furnizor din țara de origine îl poate 
percepe clientului serviciilor de roaming 
pentru furnizarea unui apel în roaming 
reglementat poate varia pentru orice apeluri 
în roaming, însă nu poate depăși 0,30 EUR
pe minut pentru orice apel efectuat sau 
0,10 EUR pe minut pentru orice apel 
primit. Plafonul tarifar pentru apelurile 
efectuate se reduce la 0,25 EUR, la 
1 iulie 2013, și ulterior la 0,21 EUR, la
1 iulie 2014 și, respectiv, la 0,18 EUR, la 
1 iulie 2015, iar pentru apelurile primite la 
0,08 EUR, la 1 iulie 2013, și la 0,07 EUR, 
la 1 iulie 2014 și ulterior la 0,06 EUR, la 
1 iulie 2015. Fără a aduce atingere 
articolelor 13 și 19, plafonul maxim 
reglementat al tarifului cu amănuntul 
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pentru eurotarif rămâne în vigoare până la 
30 iunie 2016.

Or. en

Amendamentul 230
Herbert Reul

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Începând cu 1 iulie 2012, tariful cu 
amănuntul (fără TVA) al eurotarifului pe 
care un furnizor din țara de origine îl poate 
percepe clientului serviciilor de roaming 
pentru furnizarea unui apel în roaming 
reglementat poate varia pentru orice apeluri 
în roaming, însă nu poate depăși 0,33 EUR
pe minut pentru orice apel efectuat sau 
0,12 EUR pe minut pentru orice apel 
primit. Plafonul tarifar pentru apelurile 
efectuate se reduce la 0,29 EUR și ulterior 
la 0,25 EUR, la 1 iulie 2013 și, respectiv, 
la 1 iulie 2014, iar pentru apelurile primite 
la 0,11 EUR, la 1 iulie 2013 . Fără a aduce 
atingere articolelor 13 și 19, plafonul 
maxim reglementat al tarifului cu 
amănuntul pentru eurotarif rămâne în 
vigoare până la 30 iunie 2016.

Or. de

Justificare

Soluțiile structurale propuse de Comisie au drept scop îmbunătățirea situației în materie de 
concurență de pe piața serviciilor de roaming. Aceasta se va realiza doar dacă intrarea pe 
piață este atractivă pentru noii operatori. De aceea, plafoanele tarifelor trebuie concepute 
astfel încât să permită chiar și noilor operatori să își acopere costurile și să obțină profituri.

Amendamentul 231
Lena Kolarska-Bobińska
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Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Începând cu 1 iulie 2012, tariful cu 
amănuntul (fără TVA) al eurotarifului pe 
care un furnizor din țara de origine îl poate 
percepe clientului serviciilor de roaming 
pentru furnizarea unui apel în roaming 
reglementat poate varia pentru orice apeluri 
în roaming, însă nu poate depăși 0,28 EUR
pe minut pentru orice apel efectuat sau 
0,10 EUR pe minut pentru orice apel 
primit. Plafonul tarifar pentru apelurile 
efectuate se reduce la 0,24 EUR și ulterior 
la 0,20 EUR, la 1 iulie 2013 și, respectiv, 
la 1 iulie 2014, iar pentru apelurile primite 
la 0,06 EUR, la 1 iulie 2013. Fără a aduce 
atingere articolelor 13 și 19, plafonul 
maxim reglementat al tarifului cu 
amănuntul pentru eurotarif rămâne în 
vigoare până la 30 iunie 2016.

Or. en

Amendamentul 232
Giles Chichester

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Începând cu 1 iulie 2012, tariful cu 
amănuntul (fără TVA) al eurotarifului pe 
care un furnizor din țara de origine îl poate 
percepe clientului serviciilor de roaming 
pentru furnizarea unui apel în roaming 
reglementat poate varia pentru orice apeluri 
în roaming, însă nu poate depăși 0,32 EUR
pe minut pentru orice apel efectuat sau 
0,11 EUR pe minut pentru orice apel 
primit. Plafonul tarifar pentru apelurile 
efectuate se reduce la 0,28 EUR și ulterior 

(2) Începând cu 1 iulie 2012, tariful cu 
amănuntul (fără TVA) al eurotarifului pe 
care un furnizor din țara de origine îl poate 
percepe clientului serviciilor de roaming 
pentru furnizarea unui apel în roaming 
reglementat poate varia pentru orice apeluri 
în roaming, însă nu poate depăși 0,35 EUR
pe minut pentru orice apel efectuat sau 
0,11 EUR pe minut pentru orice apel 
primit. Plafonul tarifar pentru apelurile 
efectuate se reduce la 0,25 EUR și ulterior 
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la 0,24 EUR, la 1 iulie 2013 și, respectiv, 
la 1 iulie 2014, iar pentru apelurile primite 
la 0,10 EUR, la 1 iulie 2013. Fără a aduce 
atingere articolelor 13 și 19, plafonul 
maxim reglementat al tarifului cu 
amănuntul pentru eurotarif rămâne în 
vigoare până la 30 iunie 2016.

la 0,15 EUR, la 1 iulie 2013 și, respectiv, 
la 1 iulie 2014, iar pentru apelurile primite 
la 0,8 EUR, la 1 iulie 2013, și la 0,06 EUR 
la 1 iulie 2014. Fără a aduce atingere 
articolelor 13 și 19, plafonul maxim 
reglementat al tarifului cu amănuntul 
pentru eurotarif rămâne în vigoare până la 
30 iunie 2016.

Or. en

Amendamentul 233
Amalia Sartori, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Începând cu 1 iulie 2012, tariful cu 
amănuntul (fără TVA) al eurotarifului pe 
care un furnizor din țara de origine îl poate 
percepe clientului serviciilor de roaming 
pentru furnizarea unui apel în roaming 
reglementat poate varia pentru orice apeluri 
în roaming, însă nu poate depăși 0,30 EUR
pe minut pentru orice apel efectuat sau 
0,10 EUR pe minut pentru orice apel 
primit. Plafonul tarifar pentru apelurile 
efectuate se reduce la 0,25 EUR și ulterior 
la 0,21 EUR, la 1 iulie 2013 și, respectiv, 
la 1 iulie 2014, iar pentru apelurile primite 
la 0,08 EUR, la 1 iulie 2013, și la 
0,07 EUR, la 1 iulie 2014. Fără a aduce 
atingere articolelor 13 și 19, plafonul 
maxim reglementat al tarifului cu 
amănuntul pentru eurotarif rămâne în 
vigoare până la 30 iunie 2016.

Or. en

Justificare

Plafoanele de salvgardare din prezentul regulament permit suficient spațiu de manevră
pentru tarifele cu amănuntul și cu ridicata, astfel încât concurenții să intre pe noua piață a 
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serviciilor de roaming cu scopul de a intensifica concurența și de a furniza oferte mai bune
consumatorilor.

Amendamentul 234
Niki Tzavela

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Începând cu 1 iulie 2012, tariful cu 
amănuntul (fără TVA) al eurotarifului pe 
care un furnizor din țara de origine îl poate 
percepe clientului serviciilor de roaming 
pentru furnizarea unui apel în roaming 
reglementat poate varia pentru orice apeluri 
în roaming, însă nu poate depăși 0,30 EUR
pe minut pentru orice apel efectuat sau 
0,10 EUR pe minut pentru orice apel 
primit. Plafonul tarifar pentru apelurile 
efectuate se reduce la 0,25 EUR și ulterior 
la 0,21 EUR, la 1 iulie 2013 și, respectiv, 
la 1 iulie 2014, iar pentru apelurile primite 
la 0,08 EUR, la 1 iulie 2013, și la 
0,07 EUR la, 1 iulie 2014. Fără a aduce 
atingere articolelor 13 și 19, plafonul 
maxim reglementat al tarifului cu 
amănuntul pentru eurotarif rămâne în 
vigoare până la 30 iunie 2016.

Or. en

Amendamentul 235
Lambert van Nistelrooij

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Începând cu 1 iulie 2012, tariful cu 
amănuntul (fără TVA) al eurotarifului pe 

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

care un furnizor din țara de origine îl poate 
percepe clientului serviciilor de roaming 
pentru furnizarea unui apel în roaming 
reglementat poate varia pentru orice apeluri 
în roaming, însă nu poate depăși 0,20 EUR
pe minut pentru orice apel efectuat sau 
0,06 EUR pe minut pentru orice apel 
primit. Plafonul tarifar pentru apelurile 
efectuate se reduce la 0,15 EUR și ulterior 
la 0,10 EUR, la 1 iulie 2013 și, respectiv, 
la 1 iulie 2014, iar pentru apelurile primite 
la 0,5 EUR, la 1 iulie 2013. Fără a aduce 
atingere articolului 19, plafonul maxim 
reglementat al tarifului cu amănuntul 
pentru eurotarif rămâne în vigoare până la 
30 iunie 2017.

Or. en

Amendamentul 236
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat
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pentru eurotarif rămâne în vigoare până 
la 30 iunie 2016.

Or. en

Amendamentul 237
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Începând cu 1 iulie 2012, tariful cu 
amănuntul (fără TVA) al eurotarifului pe 
care un furnizor din țara de origine îl poate 
percepe clientului serviciilor de roaming 
pentru furnizarea unui apel în roaming 
reglementat poate varia pentru orice apeluri 
în roaming, însă nu poate depăși 0,20 EUR
pe minut pentru orice apel efectuat sau 
0,04 EUR pe minut pentru orice apel 
primit. Plafonul tarifar pentru apelurile 
efectuate se reduce la 0,15 EUR și ulterior 
la 0,10 EUR, la 1 iulie 2013 și, respectiv, 
la 1 iulie 2014, iar pentru apelurile primite 
la 0,03 EUR, la 1 iulie 2013. Fără a aduce 
atingere articolelor 13 și 19, plafonul 
maxim reglementat al tarifului cu 
amănuntul pentru eurotarif rămâne în 
vigoare până la 30 iunie 2016.

Or. en

Justificare

Tarifele pentru apelurile primite în roaming ar trebui să fie eliminate sau, cel puțin, să fie 
reduse considerabil, întrucât, la nivel național, nu se percep tarife pentru apelurile primite. 
De asemenea, primirea mesajelor SMS este gratuită atât pe piața internă, cât și în roaming.

Amendamentul 238
Jean-Pierre Audy
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Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Începând cu 1 iulie 2012, tariful cu 
amănuntul (fără TVA) al eurotarifului pe 
care un furnizor din țara de origine îl poate 
percepe clientului serviciilor de roaming 
pentru furnizarea unui apel în roaming 
reglementat poate varia pentru orice apeluri 
în roaming, însă nu poate depăși 0,32 EUR 
pe minut pentru orice apel efectuat sau 
0,11 EUR pe minut pentru orice apel 
primit. Plafonul tarifar pentru apelurile 
efectuate se reduce la 0,28 EUR și ulterior 
la 0,18 EUR, la 1 iulie 2013 și, respectiv, 
la 1 iulie 2014, iar pentru apelurile primite 
la 0,10 EUR, la 1 iulie 2013, și la 
0,08 EUR, la 1 iulie 2014. Fără a aduce 
atingere articolului 19, plafonul maxim 
reglementat al tarifului cu amănuntul 
pentru eurotarif rămâne în vigoare până la 
30 iunie 2017.

Or. en

Justificare

As regards caps on voice, it is suggested to ensure by 2014 a 200% margin, as recommended 
by the BEREC in its “Analysis of the European Commission’s Propunere de regulament on 
Roaming”. In this document, it indeed “considers that the extent of gaps proposed by the 
Commission between some of the corresponding wholesale and retail caps seems hard to 
justify. Smaller gaps (in general, with retail no more than 3x wholesale) should still leave 
sufficient room for new entry and for retail competition to develop. If competition 
nevertheless does not develop sufficiently in practice and caps have to be retained, even the 
reduced gaps suggested by BEREC as sufficient to permit market entry would be unjustifiably 
wide.” To achieve such objective: the wholesale caps should be maintained at the level 
proposed by the Commission, which is appropriate (therefore no additional Amendamentul is 
needed), the retail caps for call received should be maintained at the level proposed by the 
European Commission for 2012 and 2013, and should be further decreased in 2014, the 
objective is for the retail caps for calls made and received in 2014 to match the BEREC 
proposals for 2014. Such levels should be maintained until June 2017 so that the Commission 
has enough time to carry out an in-depth review and if need be, make appropriate proposals 
as stated in Article 19.
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Amendamentul 239
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Începând cu 1 iulie 2012, tariful cu 
amănuntul (fără TVA) al eurotarifului pe 
care un furnizor din țara de origine îl poate 
percepe clientului serviciilor de roaming 
pentru furnizarea unui apel în roaming 
reglementat poate varia pentru orice apeluri 
în roaming, însă nu poate depăși 0,32 EUR 
pe minut pentru orice apel efectuat sau
0,11 EUR pe minut pentru orice apel 
primit. Plafonul tarifar pentru apelurile 
efectuate se reduce la 0,28 EUR și ulterior 
la 0,24 EUR, la 1 iulie 2013 și, respectiv, la 
1 iulie 2014 , iar pentru apelurile primite la
0,10 EUR, la 1 iulie 2013.

Or. ro

Amendamentul 240
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en
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Amendamentul 241
András Gyürk

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 242
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Furnizorii din țara de origine aplică 
automat un eurotarif SMS tuturor clienților 
serviciilor de roaming existenți, cu 
excepția clienților care au ales deja în mod 
deliberat un tarif sau pachet de roaming 
specific prin care beneficiază de alt tarif 
pentru mesajele SMS în roaming 
reglementate decât cel de care ar fi 
beneficiat dacă nu ar fi făcut o astfel de 
alegere.

Furnizorii din țara de origine aplică 
automat un eurotarif SMS tuturor clienților 
serviciilor de roaming existenți, cu 
excepția clienților care au ales deja în mod 
deliberat o ofertă care îndeplinește 
condițiile prevăzute la articolul 4 
alineatul (6a) sau un tarif sau pachet de 
roaming specific prin care beneficiază de 
alt tarif pentru mesajele SMS în roaming 
reglementate decât cel de care ar fi 
beneficiat dacă nu ar fi făcut o astfel de 
alegere.

Or. en
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Amendamentul 243
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 244
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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

Or. ro

Amendamentul 245
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Începând cu 1 iulie 2012, furnizorii 
din țara de origine care operează într-o 
regiune de frontieră stabilesc o zonă 
tarifară de tranziție pentru apelurile în 
care consumatorii plătesc un tarif 
standard, indiferent de originea rețelei 
disponibile. Tarifele pentru apeluri din 
zonele de tranziție nu depășesc tarifele 
naționale. Aceste zone se extind pe o 
suprafață de 10 kilometri pe ambele părți 
ale frontierelor.

Or. en

Amendamentul 246
Matthias Groote
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Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Furnizorii din țara de origine au 
dreptul să limiteze apelurile în roaming
doar atunci când clientul solicită acest 
serviciu în mod expres sau dacă a fost 
atins un anumit plafon al facturii.

Or. de

Amendamentul 247
Robert Goebbels, Judith A. Merkies

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Începând cu 1 iulie 2012, tariful cu 
ridicata mediu pe care operatorul unei 
rețele vizitate îl poate percepe de la 
furnizorul din țara de origine al unui client 
pentru furnizarea unui mesaj SMS în
roaming reglementat inițiat în rețeaua 
vizitată respectivă nu trebuie să depășească 
0,03 EUR per mesaj SMS. La 1 iulie 2013, 
plafonul maxim al tarifului cu ridicata 
mediu pentru furnizarea unui mesaj SMS 
în roaming reglementat se reduce la 
0,02 EUR și, respectiv, 0,01 EUR, la 
1 iulie 2014. Fără a aduce atingere 
articolului 13, plafonul maxim al tarifului 
cu ridicata mediu se menține la 0,01 EUR
pe perioada de aplicare a prezentului 
regulament.

Or. en

Amendamentul 248
Philippe Lamberts
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în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Începând cu 1 iulie 2012, tariful cu 
ridicata mediu pe care operatorul unei 
rețele vizitate îl poate percepe de la 
furnizorul din țara de origine al unui client 
pentru furnizarea unui mesaj SMS în
roaming reglementat inițiat în rețeaua 
vizitată respectivă nu trebuie să depășească 
0,03 EUR per mesaj SMS și se reduce la 
0,02 EUR, la 1 iulie 2013 și la 0,01 EUR, 
la 1 iulie 2014. Fără a aduce atingere 
articolului 19, plafonul maxim al tarifului 
cu ridicata mediu se menține la 0,01 EUR
pe perioada de aplicare a prezentului 
regulament.

Or. en

Justificare

Estimările prudente ale OAREC cu privire la tarife se încadrează între 0,3 și 1,39 cenți per 
minut, cu o medie de 0,41 cenți. Un tarif de 2 cenți este dificil de justificat, iar 1 cent ar fi mai 
adecvat.

Amendamentul 249
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Începând cu 1 iulie 2012, tariful cu 
ridicata mediu pe care operatorul unei 
rețele vizitate îl poate percepe de la 
furnizorul din țara de origine al unui client 

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

pentru furnizarea unui mesaj SMS în 
roaming reglementat inițiat în rețeaua 
vizitată respectivă nu trebuie să depășească 
0,02 EUR per mesaj SMS. La 1 iulie 2014, 
plafonul maxim al tarifului cu ridicata 
mediu pentru furnizarea unui mesaj SMS 
în roaming reglementat se reduce la 
0,01 EUR. Fără a aduce atingere articolului 
13, tariful cu ridicata reglementat pentru 
furnizarea unui mesaj SMS în roaming 
reglementat se menține la 0,01 EUR pe 
perioada de aplicare a prezentului 
regulament.

Or. en

Amendamentul 250
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Începând cu 1 iulie 2012, tariful cu 
ridicata mediu pe care operatorul unei 
rețele vizitate îl poate percepe de la 
furnizorul din țara de origine al unui client 
pentru furnizarea unui mesaj SMS în 
roaming reglementat inițiat în rețeaua 
vizitată respectivă nu trebuie să depășească 
0,03 EUR per mesaj SMS și se reduce la 
0,02 EUR, la 1 iulie 2013 și la 0,01 EUR, 
la 1 iulie 2014. Fără a aduce atingere 
articolului 13, plafonul maxim al tarifului 
cu ridicata mediu se menține la 0,01 EUR
pe perioada de aplicare a prezentului 
regulament.

Or. en
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Amendamentul 251
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Furnizorii din țara de origine pun la 
dispoziție și oferă tuturor clienților lor de 
roaming, într-o manieră clară și 
transparentă, un eurotarif SMS în 
conformitate cu alineatul (2). Eurotariful 
SMS nu implică niciun abonament asociat 
sau alte taxe fixe sau periodice și poate fi 
combinat cu orice tarif cu amănuntul, sub 
rezerva celorlalte dispoziții ale prezentului 
articol.

(1) Furnizorii din țara de origine nu 
discriminează prin costuri marginale 
semnificativ mai ridicate și tarife mai 
mari comparativ cu consumatorii interni 
și pun la dispoziție și oferă tuturor 
clienților lor de roaming, într-o manieră 
clară și transparentă, un eurotarif SMS în 
conformitate cu alineatul (2). Eurotariful 
SMS nu implică niciun abonament asociat 
sau alte taxe fixe sau periodice și poate fi 
combinat cu orice tarif cu amănuntul, sub 
rezerva celorlalte dispoziții ale prezentului 
articol.

Or. en

Amendamentul 252
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Începând cu 1 iulie 2012, prețul cu 
amănuntul (fără TVA) al unui eurotarif 
SMS pe care un furnizor din țara de origine 
îl poate percepe de la un client al 
serviciilor de roaming pentru un mesaj 
SMS în roaming reglementat trimis de 
clientul respectiv poate varia în funcție de 
fiecare mesaj SMS în roaming, dar nu 
poate depăși 0,07 EUR. Începând cu 
1 iulie 2013 și 1 ianuarie 2014, tariful 
scade la 0,06 EUR, respectiv la 0,05 EUR. 
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amănuntul pentru eurotariful SMS se 
menține la 0,10 EUR până la 
30 iunie 2016.

Plafonul maxim reglementat al tarifului cu 
amănuntul pentru eurotariful SMS se 
menține la 0,05 EUR până la 
30 iunie 2014, când diferențierea de preț
între SMS-urile naționale și cele trimise 
în roaming nu va mai fi posibilă.

Or. en

Amendamentul 253
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Începând cu 1 iulie 2012, prețul cu 
amănuntul (fără TVA) al unui eurotarif 
SMS pe care un furnizor din țara de origine 
îl poate percepe de la un client al 
serviciilor de roaming pentru un mesaj 
SMS în roaming reglementat trimis de 
clientul respectiv se reduce la 0,09 EUR, 
la 1 iulie 2012, la 0,07 EUR, la 
1 iulie 2013 și la 0,05 EUR, la 
1 iulie 2014. Fără a aduce atingere 
articolelor 13 și 19, plafonul maxim 
reglementat al tarifului cu amănuntul 
pentru eurotariful SMS se menține la 
0,05 EUR pe perioada de aplicare a 
prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 254
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Începând cu 1 iulie 2012, prețul cu 
amănuntul (fără TVA) al unui eurotarif 
SMS pe care un furnizor din țara de origine 
îl poate percepe de la un client al 
serviciilor de roaming pentru un mesaj 
SMS în roaming reglementat trimis de 
clientul respectiv se reduce la 0,09 EUR, 
la 1 iulie 2012, la 0,07 EUR, la 
1 iulie 2013 și la 0,06 EUR, la 
1 iulie 2014. Fără a aduce atingere 
articolelor 13 și 19, plafonul maxim 
reglementat al tarifului cu amănuntul 
pentru eurotariful SMS se menține la 
0,06 EUR până la 30 iunie 2016.

Or. en

Amendamentul 255
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Începând cu 1 iulie 2012, prețul cu 
amănuntul (fără TVA) al unui eurotarif 
SMS pe care un furnizor din țara de origine 
îl poate percepe de la un client al 
serviciilor de roaming pentru un mesaj 
SMS în roaming reglementat trimis de 
clientul respectiv poate varia în funcție de 
fiecare mesaj SMS în roaming, dar nu 
poate depăși 0,06 EUR. Fără a aduce 
atingere articolelor 13 și 19, plafonul 
maxim reglementat al tarifului cu 
amănuntul pentru eurotariful SMS se 
menține la 0,06 EUR până la 
30 iunie 2016.

Or. en
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Amendamentul 256
Giles Chichester

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Începând cu 1 iulie 2012, prețul cu 
amănuntul (fără TVA) al unui eurotarif 
SMS pe care un furnizor din țara de origine 
îl poate percepe de la un client al 
serviciilor de roaming pentru un mesaj 
SMS în roaming reglementat trimis de 
clientul respectiv nu poate depăși 
0,08 EUR. Fără a aduce atingere 
articolelor 13 și 19, plafonul maxim 
reglementat al tarifului cu amănuntul 
pentru eurotariful SMS se menține la 
0,08 EUR până la 30 iunie 2016.

Or. en

Amendamentul 257
Amalia Sartori, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Începând cu 1 iulie 2012, prețul cu 
amănuntul (fără TVA) al unui eurotarif 
SMS pe care un furnizor din țara de origine 
îl poate percepe de la un client al 
serviciilor de roaming pentru un mesaj 
SMS în roaming reglementat trimis de 
clientul respectiv se reduce la 0,09 EUR, 
la 1 iulie 2012, la 0,07 EUR, la 
1 iulie 2013 și la 0,06 EUR, la 
1 iulie 2014. Fără a aduce atingere 
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maxim reglementat al tarifului cu 
amănuntul pentru eurotariful SMS se 
menține la 0,10 EUR până la 
30 iunie 2016.

articolelor 13 și 19, plafonul maxim 
reglementat al tarifului cu amănuntul 
pentru eurotariful SMS se menține la 
0,06 EUR până la 30 iunie 2016.

Or. en

Justificare

Plafoanele de salvgardare din prezentul regulament permit suficient spațiu de manevră
pentru tarifele cu amănuntul și cu ridicata, astfel încât concurenții să intre pe noua piață a 
serviciilor de roaming cu scopul de a intensifica concurența și de a furniza oferte mai bune
consumatorilor.

Amendamentul 258
Niki Tzavela

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Începând cu 1 iulie 2012, prețul cu 
amănuntul (fără TVA) al unui eurotarif 
SMS pe care un furnizor din țara de origine 
îl poate percepe de la un client al 
serviciilor de roaming pentru un mesaj 
SMS în roaming reglementat trimis de 
clientul respectiv se reduce la 0,09 EUR, 
la 1 iulie 2012, la 0,07 EUR, la 
1 iulie 2013 și la 0,06 EUR, la 
1 iulie 2014. Fără a aduce atingere 
articolelor 13 și 19, plafonul maxim 
reglementat al tarifului cu amănuntul 
pentru eurotariful SMS se menține la 
0,06 EUR până la 30 iunie 2016.

Or. en

Amendamentul 259
Lambert van Nistelrooij

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Începând cu 1 iulie 2012, prețul cu 
amănuntul (fără TVA) al unui eurotarif 
SMS pe care un furnizor din țara de origine 
îl poate percepe de la un client al 
serviciilor de roaming pentru un mesaj 
SMS în roaming reglementat trimis de 
clientul respectiv poate varia în funcție de 
fiecare mesaj SMS în roaming, dar nu 
poate depăși 0,07 EUR. Începând cu 
1 iulie 2013 și 1 iulie 2014, tariful scade 
la 0,06 EUR, respectiv 0,05 EUR. Fără a 
aduce atingere articolului 19, plafonul 
maxim reglementat al tarifului cu 
amănuntul pentru eurotariful SMS se 
menține la 0,05 EUR până la 
30 iunie 2017.

Or. en

Amendamentul 260
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat
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Or. en

Amendamentul 261
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Începând cu 1 iulie 2012, prețul cu 
amănuntul (fără TVA) al unui eurotarif 
SMS pe care un furnizor din țara de origine 
îl poate percepe de la un client al 
serviciilor de roaming pentru un mesaj 
SMS în roaming reglementat trimis de 
clientul respectiv poate varia în funcție de 
fiecare mesaj SMS în roaming, dar nu 
poate depăși 0,07 EUR. La 1 iulie 2013 
tariful scade la 0,06 EUR și la 
1 iulie 2014 la 0,05 EUR . Fără a aduce 
atingere articolelor 13 și 19, plafonul 
maxim reglementat al tarifului cu 
amănuntul pentru eurotariful SMS se 
menține la 0,05 EUR până la 
30 iunie 2016.

Or. en

Amendamentul 262
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Începând cu 1 iulie 2012, prețul cu 
amănuntul (fără TVA) al unui eurotarif 
SMS pe care un furnizor din țara de origine 
îl poate percepe de la un client al 
serviciilor de roaming pentru un mesaj 
SMS în roaming reglementat trimis de 

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

clientul respectiv se reduce la 0,09 EUR, 
la 1 iulie 2013 și la 0,06 EUR, la 
1 iulie 2014. Fără a aduce atingere 
articolului 19, plafonul maxim reglementat 
al tarifului cu amănuntul pentru eurotariful 
SMS se menține la 0,06 EUR până la 
30 iunie 2017.

Or. en

Justificare

As regards caps on SMS, it is suggested to ensure by 2014 a 200% margin, as recommended 
by the BEREC in its “Analysis of the European Commission’s Propunere de regulament on 
Roaming”. In this document, it indeed “considers that the extent of gaps proposed by the 
Commission between some of the corresponding wholesale and retail caps seems hard to 
justify. Smaller gaps (in general, with retail no more than 3x wholesale) should still leave 
sufficient room for new entry and for retail competition to develop. If competition 
nevertheless does not develop sufficiently in practice and caps have to be retained, even the 
reduced gaps suggested by BEREC as sufficient to permit market entry would be unjustifiably 
wide.” To achieve such objective: the wholesale caps should be maintained at the level 
proposed by the Commission, which is appropriate (therefore no additional Amendamentul is 
needed), the retails caps should be further decreased after 2012, following the 200% margin 
principle, the objective is for the retail cap in 2014 to match the BEREC proposals for 2014.
Such levels should be maintained until June 2017 so that the Commission has enough time to 
carry out an in-depth review and if need be, make appropriate proposals as stated in Article 
19.

Amendamentul 263
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Furnizorii definesc, până la 30 iunie 
2012, criterii de performanță pentru 
furnizarea mesajelor SMS în roaming pe 
care le fac publice. Criteriile de 
performanță vor fi incluse în orice ofertă 
și în facturile clienților serviciilor de 
roaming. În niciun caz, un mesaj SMS în 
roaming nu poate ajunge la destinatar 
mai târziu de 5 minute față de momentul 
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în care acesta a fost transmis. Furnizorii 
din țara de origine nu percep nici un tarif 
de la clienții serviciilor de roaming pentru 
mesajele SMS în roaming care ajung la 
destinatar mai târziu de 5 minute față de 
momentul în care acestea au fost 
transmise.

Or. ro

Amendamentul 264
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Furnizorii din țara de origine aplică un 
eurotarif SMS pentru toți clienții noi ai 
serviciilor de roaming care nu aleg în mod 
deliberat un tarif SMS în roaming diferit 
sau un pachet tarifar pentru serviciile de 
roaming care să includă un tarif diferit 
pentru serviciile de SMS în roaming 
reglementate.

(5) Furnizorii din țara de origine aplică un 
eurotarif SMS pentru toți clienții noi ai 
serviciilor de roaming care nu aleg în mod 
deliberat o ofertă care îndeplinește 
condițiile prevăzute la articolul 4 
alineatul (6a) sau un tarif SMS în roaming 
diferit sau un pachet tarifar pentru 
serviciile de roaming care să includă un 
tarif diferit pentru serviciile de SMS în 
roaming reglementate.

Or. en

Amendamentul 265
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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

Or. en

Amendamentul 266
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Începând cu 1 iulie 2012, furnizorii 
din țara de origine care operează într-o 
regiune de frontieră stabilesc o zonă 
tarifară de tranziție pentru serviciile de 
SMS pentru care consumatorii plătesc un 
tarif standard, indiferent de originea 
rețelei disponibile. Tarifele pentru SMS 
din zonele de tranziție nu depășesc tarifele 
naționale. Aceste zone se extind pe o 
suprafață de 10 kilometri pe ambele părți 
ale frontierelor.

Or. en

Amendamentul 267
Matthias Groote

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 6a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Furnizorii din țara de origine au 
dreptul să limiteze SMS-urile în roaming
doar atunci când clientul solicită acest 
serviciu în mod expres sau dacă a fost 
atins un anumit plafon al facturii.

Or. de

Amendamentul 268
Robert Goebbels, Judith A. Merkies

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Tariful cu ridicata mediu pe care 
operatorul unei rețele vizitate îl poate 
percepe de la furnizorul rețelei din țara de 
origine al unui client al serviciilor de 
roaming pentru furnizarea serviciilor 
reglementate de comunicații de date în 
roaming prin intermediul rețelei vizitate 
respective nu trebuie să depășească o limită 
de salvgardare de 0,30 EUR de la 
1 iulie 2012, 0,20 EUR de la 1 iulie 2013 și 
0,10 EUR de la 1 iulie 2014 per megabyte 
de date transmise. Fără a aduce atingere 
articolului 13, plafonul maxim al tarifului 
cu ridicata mediu pentru furnizarea 
serviciilor reglementate de comunicații de 
date în roaming se menține la 0,10 EUR 
per megabyte de date transmise pe 
perioada de aplicare a prezentului 
regulament.

(1) Tariful cu ridicata mediu pe care 
operatorul unei rețele vizitate îl poate 
percepe de la furnizorul rețelei din țara de 
origine al unui client al serviciilor de 
roaming pentru furnizarea serviciilor 
reglementate de comunicații de date în 
roaming prin intermediul rețelei vizitate 
respective nu trebuie să depășească o limită 
de salvgardare de 0,25 EUR de la 
1 iulie 2012, 0,15 EUR de la 1 iulie 2013 și 
0,10 EUR de la 1 iulie 2014 per megabyte 
de date transmise. Fără a aduce atingere 
articolului 13, plafonul maxim al tarifului 
cu ridicata mediu pentru furnizarea 
serviciilor reglementate de comunicații de 
date în roaming se menține la 0,10 EUR 
per megabyte de date transmise pe 
perioada de aplicare a prezentului 
regulament.

Or. en

Amendamentul 269
Philippe Lamberts
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în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Tariful cu ridicata mediu pe care 
operatorul unei rețele vizitate îl poate 
percepe de la furnizorul rețelei din țara de 
origine al unui client al serviciilor de 
roaming pentru furnizarea serviciilor 
reglementate de comunicații de date în 
roaming prin intermediul rețelei vizitate 
respective nu trebuie să depășească o limită 
de salvgardare de 0,30 EUR de la 1 iulie 
2012, 0,20 EUR de la 1 iulie 2013 și 
0,10 EUR de la 1 iulie 2014 per megabyte
de date transmise. Fără a aduce atingere 
articolului 13, plafonul maxim al tarifului 
cu ridicata mediu pentru furnizarea
serviciilor reglementate de comunicații de 
date în roaming se menține la 0,10 EUR 
per megabyte de date transmise pe 
perioada de aplicare a prezentului 
regulament.

(1) Tariful cu ridicata mediu pe care 
operatorul unei rețele vizitate îl poate 
percepe de la furnizorul rețelei din țara de 
origine al unui client al serviciilor de 
roaming pentru furnizarea serviciilor 
reglementate de comunicații de date în 
roaming prin intermediul rețelei vizitate 
respective nu trebuie să depășească o limită 
de salvgardare de 10 EUR per gigabyte de 
date transmise. Fără a aduce atingere 
articolului 13, plafonul maxim al tarifului 
cu ridicata mediu pentru furnizarea 
serviciilor reglementate de comunicații de 
date în roaming se menține la 10 EUR per 
gigabyte de date transmise pe perioada de 
aplicare a prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 270
Lambert van Nistelrooij

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Tariful cu ridicata mediu pe care 
operatorul unei rețele vizitate îl poate 
percepe de la furnizorul rețelei de servicii 
de roaming al unui client al serviciilor de 
roaming pentru furnizarea serviciilor 
reglementate de comunicații de date în 
roaming prin intermediul rețelei vizitate 
respective nu trebuie să depășească o limită 
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de salvgardare de 0,30 EUR de la 
1 iulie 2012, 0,20 EUR de la 1 iulie 2013 și 
0,10 EUR de la 1 iulie 2014 per megabyte 
de date transmise. Fără a aduce atingere 
articolului 13, plafonul maxim al tarifului 
cu ridicata mediu pentru furnizarea
serviciilor reglementate de comunicații de 
date în roaming se menține la 0,10 EUR
per megabyte de date transmise pe 
perioada de aplicare a prezentului 
regulament.

de salvgardare de 0,05 EUR de la 
1 iulie 2012, 0,04 EUR de la 1 iulie 2013 și 
0,03 EUR de la 1 iulie 2014 per megabyte 
de date transmise. Fără a aduce atingere 
articolului 19, plafonul maxim al tarifului 
cu ridicata mediu pentru furnizarea 
serviciilor reglementate de comunicații de 
date în roaming se menține la 0,03 EUR
per megabyte de date transmise pe 
perioada de aplicare a prezentului 
regulament.

Or. en

Amendamentul 271
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Tariful cu ridicata mediu pe care 
operatorul unei rețele vizitate îl poate 
percepe de la furnizorul rețelei din țara de 
origine al unui client al serviciilor de 
roaming pentru furnizarea serviciilor 
reglementate de comunicații de date în 
roaming prin intermediul rețelei vizitate 
respective nu trebuie să depășească o limită 
de salvgardare de 0,30 EUR de la 
1 iulie 2012, 0,20 EUR de la 1 iulie 2013 și 
0,10 EUR de la 1 iulie 2014 per megabyte
de date transmise. Fără a aduce atingere 
articolului 13, plafonul maxim al tarifului 
cu ridicata mediu pentru furnizarea 
serviciilor reglementate de comunicații de 
date în roaming se menține la 0,10 EUR
per megabyte de date transmise pe 
perioada de aplicare a prezentului 
regulament.

(1) Tariful cu ridicata mediu pe care 
operatorul unei rețele vizitate îl poate 
percepe de la furnizorul rețelei din țara de 
origine al unui client al serviciilor de 
roaming pentru furnizarea serviciilor 
reglementate de comunicații de date în 
roaming prin intermediul rețelei vizitate 
respective nu trebuie să depășească o limită 
de salvgardare de 50 EUR de la 
1 iulie 2012, 40 EUR de la 1 iulie 2013 și 
30 EUR de la 1 iulie 2014 per gigabyte de 
date transmise. Fără a aduce atingere 
articolului 13, plafonul maxim al tarifului 
cu ridicata mediu pentru furnizarea 
serviciilor reglementate de comunicații de 
date în roaming se menține la 30 EUR per 
gigabyte de date transmise pe perioada de 
aplicare a prezentului regulament.

Or. en
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Amendamentul 272
Niki Tzavela

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Tariful cu ridicata mediu pe care 
operatorul unei rețele vizitate îl poate 
percepe de la furnizorul rețelei din țara de 
origine al unui client al serviciilor de 
roaming pentru furnizarea serviciilor 
reglementate de comunicații de date în 
roaming prin intermediul rețelei vizitate 
respective nu trebuie să depășească o limită 
de salvgardare de 0,30 EUR de la 
1 iulie 2012, 0,20 EUR de la 1 iulie 2013 și 
0,10 EUR de la 1 iulie 2014 per megabyte 
de date transmise. Fără a aduce atingere 
articolului 13, plafonul maxim al tarifului 
cu ridicata mediu pentru furnizarea
serviciilor reglementate de comunicații de 
date în roaming se menține la 0,10 EUR 
per megabyte de date transmise pe 
perioada de aplicare a prezentului 
regulament.

(1) Tariful cu ridicata mediu pe care 
operatorul unei rețele vizitate îl poate 
percepe de la furnizorul rețelei din țara de 
origine al unui client al serviciilor de 
roaming pentru furnizarea serviciilor 
reglementate de comunicații de date în 
roaming prin intermediul rețelei vizitate 
respective nu trebuie să depășească o limită 
de salvgardare de 0,23 EUR de la 
1 iulie 2012, 0,17 EUR de la 1 iulie 2013 și 
0,10 EUR de la 1 iulie 2014 per megabyte 
de date transmise. Fără a aduce atingere 
articolului 13, plafonul maxim al tarifului 
cu ridicata mediu pentru furnizarea 
serviciilor reglementate de comunicații de 
date în roaming se menține la 0,10 EUR 
per megabyte de date transmise pe 
perioada de aplicare a prezentului 
regulament.

Or. en

Amendamentul 273
Miloslav Ransdorf

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Tariful cu ridicata mediu pe care 
operatorul unei rețele vizitate îl poate 
percepe de la furnizorul rețelei din țara de 
origine al unui client al serviciilor de 
roaming pentru furnizarea serviciilor 
reglementate de comunicații de date în 
roaming prin intermediul rețelei vizitate 

(1) Tariful cu ridicata mediu pe care 
operatorul unei rețele vizitate îl poate 
percepe de la furnizorul rețelei din țara de 
origine al unui client al serviciilor de 
roaming pentru furnizarea serviciilor 
reglementate de comunicații de date în 
roaming prin intermediul rețelei vizitate 
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respective nu trebuie să depășească o limită 
de salvgardare de 0,30 EUR de la 
1 iulie 2012, 0,20 EUR de la 1 iulie 2013 și 
0,10 EUR de la 1 iulie 2014 per megabyte 
de date transmise. Fără a aduce atingere 
articolului 13, plafonul maxim al tarifului 
cu ridicata mediu pentru furnizarea 
serviciilor reglementate de comunicații de
date în roaming se menține la 0,10 EUR
per megabyte de date transmise pe 
perioada de aplicare a prezentului 
regulament.

respective nu trebuie să depășească o limită 
de salvgardare de 0,05 EUR de la 
1 iulie 2012, 0,04 EUR de la 1 iulie 2013 și 
0,03 EUR de la 1 iulie 2014 per megabyte 
de date transmise. Fără a aduce atingere 
articolului 13, plafonul maxim al tarifului 
cu ridicata mediu pentru furnizarea 
serviciilor reglementate de comunicații de 
date în roaming se menține la 0,03 EUR
per megabyte de date transmise pe 
perioada de aplicare a prezentului 
regulament.

Or. en

Amendamentul 274
Amalia Sartori, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Tariful cu ridicata mediu pe care 
operatorul unei rețele vizitate îl poate 
percepe de la furnizorul rețelei din țara de 
origine al unui client al serviciilor de 
roaming pentru furnizarea serviciilor 
reglementate de comunicații de date în 
roaming prin intermediul rețelei vizitate 
respective nu trebuie să depășească o limită 
de salvgardare de 0,30 EUR de la 
1 iulie 2012, 0,20 EUR de la 1 iulie 2013 și 
0,10 EUR de la 1 iulie 2014 per megabyte 
de date transmise. Fără a aduce atingere 
articolului 13, plafonul maxim al tarifului 
cu ridicata mediu pentru furnizarea
serviciilor reglementate de comunicații de 
date în roaming se menține la 0,10 EUR 
per megabyte de date transmise pe 
perioada de aplicare a prezentului 
regulament.

(1) Tariful cu ridicata mediu pe care 
operatorul unei rețele vizitate îl poate 
percepe de la furnizorul rețelei din țara de 
origine al unui client al serviciilor de 
roaming pentru furnizarea serviciilor 
reglementate de comunicații de date în 
roaming prin intermediul rețelei vizitate 
respective nu trebuie să depășească o limită 
de salvgardare de 0,23 EUR de la 1 iulie 
2012, 0,17 EUR de la 1 iulie 2013 și 
0,10 EUR de la 1 iulie 2014 per megabyte 
de date transmise. Fără a aduce atingere 
articolului 13, plafonul maxim al tarifului 
cu ridicata mediu pentru furnizarea 
serviciilor reglementate de comunicații de 
date în roaming se menține la 0,10 EUR 
per megabyte de date transmise pe 
perioada de aplicare a prezentului 
regulament.

Or. en



PE478.645v01-00 46/98 AM\888051RO.doc

RO

Justificare

Plafoanele de salvgardare din prezentul regulament permit suficient spațiu de manevră
pentru tarifele cu amănuntul și cu ridicata, astfel încât concurenții să intre pe noua piață a 
serviciilor de roaming cu scopul de a intensifica concurența și de a furniza oferte mai bune
consumatorilor.

Amendamentul 275
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Tariful cu ridicata mediu pe care 
operatorul unei rețele vizitate îl poate 
percepe de la furnizorul rețelei din țara de 
origine al unui client al serviciilor de 
roaming pentru furnizarea serviciilor 
reglementate de comunicații de date în 
roaming prin intermediul rețelei vizitate 
respective nu trebuie să depășească o limită 
de salvgardare de 0,30 EUR de la 
1 iulie 2012, 0,20 EUR de la 1 iulie 2013 și 
0,10 EUR de la 1 iulie 2014 per megabyte 
de date transmise. Fără a aduce atingere 
articolului 13, plafonul maxim al tarifului 
cu ridicata mediu pentru furnizarea 
serviciilor reglementate de comunicații de 
date în roaming se menține la 0,10 EUR
per megabyte de date transmise pe 
perioada de aplicare a prezentului 
regulament.

(1) Tariful cu ridicata mediu pe care 
operatorul unei rețele vizitate îl poate 
percepe de la furnizorul rețelei din țara de 
origine al unui client al serviciilor de 
roaming pentru furnizarea serviciilor 
reglementate de comunicații de date în 
roaming prin intermediul rețelei vizitate 
respective nu trebuie să depășească o limită 
de salvgardare de 0,20 EUR de la 
1 iulie 2012, 0,10 EUR de la 1 iulie 2013 și 
0,05 EUR de la 1 iulie 2014 per megabyte 
de date transmise. Fără a aduce atingere 
articolului 13, plafonul maxim al tarifului 
cu ridicata mediu pentru furnizarea 
serviciilor reglementate de comunicații de 
date în roaming se menține la 0,05 EUR
per megabyte de date transmise pe 
perioada de aplicare a prezentului 
regulament.

Or. en

Amendamentul 276
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Tariful cu ridicata mediu pe care 
operatorul unei rețele vizitate îl poate 
percepe de la furnizorul rețelei din țara de 
origine al unui client al serviciilor de 
roaming pentru furnizarea serviciilor 
reglementate de comunicații de date în 
roaming prin intermediul rețelei vizitate 
respective nu trebuie să depășească o limită 
de salvgardare de 0,30 EUR de la 
1 iulie 2012, 0,20 EUR de la 1 iulie 2013 și
0,10 EUR de la 1 iulie 2014 per megabyte 
de date transmise. Fără a aduce atingere 
articolului 13, plafonul maxim al tarifului 
cu ridicata mediu pentru furnizarea 
serviciilor reglementate de comunicații de 
date în roaming se menține la 0,10 EUR
per megabyte de date transmise pe 
perioada de aplicare a prezentului 
regulament.

(1) Tariful cu ridicata mediu pe care 
operatorul unei rețele vizitate îl poate 
percepe de la furnizorul rețelei din țara de 
origine al unui client al serviciilor de 
roaming pentru furnizarea serviciilor 
reglementate de comunicații de date în 
roaming prin intermediul rețelei vizitate 
respective nu trebuie să depășească o limită 
de salvgardare de 0,23 EUR de la 
1 iulie 2012, 0,17 EUR de la 1 iulie 2013,
0,10 EUR de la 1 iulie 2014 și 0,08 EUR 
de la 1 iulie 2015 per megabyte de date 
transmise. Fără a aduce atingere 
articolului 13, plafonul maxim al tarifului 
cu ridicata mediu pentru furnizarea 
serviciilor reglementate de comunicații de 
date în roaming se menține la 0,08 EUR
per megabyte de date transmise pe 
perioada de aplicare a prezentului 
regulament.

Or. en

Amendamentul 277
Marita Ulvskog

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Tariful cu ridicata mediu pe care 
operatorul unei rețele vizitate îl poate 
percepe de la furnizorul rețelei din țara de 
origine al unui client al serviciilor de 
roaming pentru furnizarea serviciilor 
reglementate de comunicații de date în 
roaming prin intermediul rețelei vizitate 
respective nu trebuie să depășească o limită 
de salvgardare de 0,30 EUR de la 
1 iulie 2012, 0,20 EUR de la 1 iulie 2013 și 
0,10 EUR de la 1 iulie 2014 per megabyte 

(1) Tariful cu ridicata mediu pe care 
operatorul unei rețele vizitate îl poate 
percepe de la furnizorul rețelei din țara de 
origine al unui client al serviciilor de 
roaming pentru furnizarea serviciilor 
reglementate de comunicații de date în 
roaming prin intermediul rețelei vizitate 
respective nu trebuie să depășească o limită 
de salvgardare de 0,05 EUR de la 
1 iulie 2012, 0,04 EUR de la 1 iulie 2013 și 
0,03 EUR de la 1 ianuarie 2014 per 
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de date transmise. Fără a aduce atingere
articolului 13, plafonul maxim al tarifului 
cu ridicata mediu pentru furnizarea
serviciilor reglementate de comunicații de 
date în roaming se menține la 0,10 EUR
per megabyte de date transmise pe 
perioada de aplicare a prezentului 
regulament.

megabyte de date transmise. Plafonul
maxim al tarifului cu ridicata mediu se 
menține la 0,03 per megabyte utilizat până 
la 30 iunie 2014, când diferențierea de 
preț între apelurile naționale și apelurile 
în roaming nu va mai fi posibilă.

Or. en

Amendamentul 278
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena
Kolarska-Bobińska

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Tariful cu ridicata mediu pe care 
operatorul unei rețele vizitate îl poate 
percepe de la furnizorul rețelei din țara de 
origine al unui client al serviciilor de 
roaming pentru furnizarea serviciilor 
reglementate de comunicații de date în 
roaming prin intermediul rețelei vizitate 
respective nu trebuie să depășească o limită 
de salvgardare de 0,30 EUR de la 
1 iulie 2012, 0,20 EUR de la 1 iulie 2013 și 
0,10 EUR de la 1 iulie 2014 per megabyte
de date transmise. Fără a aduce atingere 
articolului 13, plafonul maxim al tarifului 
cu ridicata mediu pentru furnizarea 
serviciilor reglementate de comunicații de 
date în roaming se menține la 0,10 EUR
per megabyte de date transmise pe 
perioada de aplicare a prezentului 
regulament.

(1) Tariful cu ridicata mediu pe care 
operatorul unei rețele vizitate îl poate 
percepe de la furnizorul rețelei din țara de 
origine al unui client al serviciilor de 
roaming pentru furnizarea serviciilor 
reglementate de comunicații de date în 
roaming prin intermediul rețelei vizitate 
respective nu trebuie să depășească o limită 
de salvgardare de 200 EUR de la 
1 iulie 2012, 150 EUR de la 1 iulie 2013 și 
100 EUR de la 1 iulie 2014 per gigabyte de 
date transmise. Fără a aduce atingere 
articolului 13, plafonul maxim al tarifului 
cu ridicata mediu pentru furnizarea 
serviciilor reglementate de comunicații de 
date în roaming se menține la 100 EUR per 
gigabyte de date transmise pe perioada de 
aplicare a prezentului regulament.

Or. en
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Amendamentul 279
Seán Kelly

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Tariful cu ridicata mediu pe care 
operatorul unei rețele vizitate îl poate 
percepe de la furnizorul rețelei din țara de 
origine al unui client al serviciilor de 
roaming pentru furnizarea serviciilor 
reglementate de comunicații de date în 
roaming prin intermediul rețelei vizitate 
respective nu trebuie să depășească o limită 
de salvgardare de 0,30 EUR de la 
1 iulie 2012, 0,20 EUR de la 1 iulie 2013 și 
0,10 EUR de la 1 iulie 2014 per megabyte 
de date transmise. Fără a aduce atingere 
articolului 13, plafonul maxim al tarifului 
cu ridicata mediu pentru furnizarea 
serviciilor reglementate de comunicații de 
date în roaming se menține la 0,10 EUR
per megabyte de date transmise pe 
perioada de aplicare a prezentului 
regulament.

(1) Tariful cu ridicata mediu pe care 
operatorul unei rețele vizitate îl poate 
percepe de la furnizorul rețelei din țara de 
origine al unui client al serviciilor de 
roaming pentru furnizarea serviciilor 
reglementate de comunicații de date în 
roaming prin intermediul rețelei vizitate 
respective nu trebuie să depășească o limită 
de salvgardare de 0,05 EUR de la 
1 iulie 2012, 0,04 EUR de la 1 iulie 2013 și 
0,03 EUR de la 1 iulie 2014 per megabyte 
de date transmise. Fără a aduce atingere 
articolului 13, plafonul maxim al tarifului 
cu ridicata mediu pentru furnizarea 
serviciilor reglementate de comunicații de 
date în roaming se menține la 0,03 EUR
per megabyte de date transmise pe 
perioada de aplicare a prezentului 
regulament.

Or. en

Amendamentul 280
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Tariful mediu cu ridicata menționat la 
alineatul (1) se calculează împărțind 
veniturile totale cu ridicata încasate de 
operatorul rețelei vizitate de la fiecare 
furnizor de servicii de roaming pentru 
furnizarea serviciilor reglementate de 

(3) Tariful mediu cu ridicata menționat la 
alineatul (1) se calculează împărțind 
veniturile totale cu ridicata încasate de 
operatorul rețelei vizitate de la fiecare 
furnizor de servicii de roaming pentru 
furnizarea serviciilor reglementate de 
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comunicații de date în roaming în perioada 
relevantă la numărul total de megabytes de 
date consumați efectiv prin furnizarea 
serviciilor respective în acea perioadă, 
exprimat într-o anumită sumă per kilobyte.

comunicații de date în roaming în perioada 
relevantă la numărul total de gigabytes de 
date consumați efectiv prin furnizarea 
serviciilor respective în acea perioadă, 
exprimat într-o anumită sumă per kilobyte.

Or. en

Amendamentul 281
Paul Rübig

Propunere de regulament
Articolul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 11a
Măsurarea volumului de date în domeniul 

tarifului mediu cu ridicata 
Volumul de date în domeniul tarifului 
mediu cu ridicata, pe care operatorul unei 
rețele vizitate îl poate percepe de la
furnizorul rețelei din țara de origine al 
unui client al serviciilor de roaming 
pentru furnizarea serviciilor reglementate 
de comunicații de date în roaming prin 
intermediul rețelei vizitate respective, 
trebuie măsurat în terabytes.

Or. de

Justificare

Ritmul accelerat al progresului tehnic în domeniul telecomunicațiilor face necesară 
transmisia în terabytes a volumului de date din comerțul cu ridicata.

Amendamentul 282
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Furnizorii de servicii de roaming oferă 
tuturor clienților lor de roaming, într-o 
manieră clară și transparentă, un eurotarif 
pentru date în conformitate cu alineatul (2). 
Acest eurotarif pentru date nu implică 
niciun abonament asociat și nici alte taxe 
fixe sau periodice și poate fi combinat cu 
alte tarife cu amănuntul.

(1) Furnizorii de servicii de roaming nu 
discriminează prin costuri marginale 
semnificativ mai ridicate și tarife mai 
mari comparativ cu consumatorii interni 
și oferă tuturor clienților lor de roaming, 
într-o manieră clară și transparentă, un 
eurotarif pentru date în conformitate cu 
alineatul (2). Acest eurotarif pentru date nu 
implică niciun abonament asociat și nici 
alte taxe fixe sau periodice și poate fi 
combinat cu alte tarife cu amănuntul.

Or. en

Amendamentul 283
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Francesco De Angelis, Kathleen Van Brempt

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Furnizorii de servicii de roaming oferă 
tuturor clienților lor de roaming, într-o 
manieră clară și transparentă, un eurotarif 
pentru date în conformitate cu alineatul (2). 
Acest eurotarif pentru date nu implică 
niciun abonament asociat și nici alte taxe 
fixe sau periodice și poate fi combinat cu 
alte tarife cu amănuntul.

(1) Furnizorii de servicii de roaming oferă 
tuturor clienților lor de roaming, într-o 
manieră clară și transparentă, un eurotarif 
pentru date în conformitate cu alineatul (2). 
Acest eurotarif pentru date nu implică 
niciun abonament asociat și nici alte taxe 
fixe sau periodice și poate fi combinat cu 
alte tarife cu amănuntul. Eurotariful 
cuprinde conceptul de neutralitate netă în 
ceea ce privește utilizarea tuturor datelor, 
îndeosebi accesul la VoIP și alte servicii 
similare.

Or. en

Amendamentul 284
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt
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Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Începând cu 1 iulie 2012, tariful cu 
amănuntul (fără TVA) pe care un furnizor 
din țara de origine îl poate percepe ca 
eurotarif pentru date de la un client al 
serviciilor de roaming nu trebuie să 
depășească 0,50 EUR per megabyte. 
Plafonul tarifar pentru date se reduce la 
0,30 EUR per megabyte utilizat începând 
cu 1 iulie 2013 și la 0,20 EUR începând cu 
1 ianuarie 2014. Plafonul maxim 
reglementat al tarifului cu amănuntul se 
menține la 0,20 EUR per megabyte utilizat 
până la 30 iunie 2014, când diferențierea 
de preț între datele naționale și cele în 
roaming nu va mai fi posibilă.

Or. en

Amendamentul 285
Seán Kelly

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Începând cu 1 iulie 2012, tariful cu 
amănuntul (fără TVA) pe care un furnizor 
din țara de origine îl poate percepe ca 
eurotarif pentru date de la un client al 
serviciilor de roaming nu trebuie să 
depășească 0,15 EUR per megabyte. 
Plafonul tarifar pentru date se reduce la 
0,12 EUR per megabyte utilizat începând 
cu 1 iulie 2013 și la 0,09 EUR începând cu 
1 iulie 2014. Fără a aduce atingere 
articolelor 13 și 19, plafonul maxim 
reglementat al tarifului cu amănuntul se 
menține la 0,09 EUR per megabyte utilizat 
până la 30 iunie 2016.
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Or. en

Amendamentul 286
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Începând cu 1 iulie 2012, tariful cu 
amănuntul (fără TVA) pe care un furnizor 
din țara de origine îl poate percepe ca 
eurotarif pentru date de la un client al 
serviciilor de roaming nu trebuie să 
depășească 500 EUR per gigabyte. 
Plafonul tarifar pentru date se reduce la 
300 EUR per gigabyte utilizat începând cu 
1 iulie 2013 și la 200 EUR începând cu 
1 iulie 2014. Fără a aduce atingere 
articolelor 13 și 19, plafonul maxim 
reglementat al tarifului cu amănuntul se 
menține la 200 EUR per gigabyte utilizat 
pe perioada de aplicare a prezentului 
regulament.

Or. en

Amendamentul 287
Marita Ulvskog

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Începând cu 1 iulie 2012, tariful cu 
amănuntul (fără TVA) pe care un furnizor 
din țara de origine îl poate percepe ca 
eurotarif pentru date de la un client al 
serviciilor de roaming nu trebuie să 
depășească 0,90 EUR per megabyte. 

(2) Începând cu 1 iulie 2012, tariful cu 
amănuntul (fără TVA) pe care un furnizor 
din țara de origine îl poate percepe ca 
eurotarif pentru date de la un client al 
serviciilor de roaming nu trebuie să 
depășească 0,15 EUR per megabyte. 
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Plafonul tarifar pentru date se reduce la 
0,70 EUR per megabyte utilizat începând 
cu 1 iulie 2013 și la 0,50 EUR începând cu 
1 iulie 2014. Fără a aduce atingere 
articolelor 13 și 19, plafonul maxim 
reglementat al tarifului cu amănuntul se 
menține la 0,50 EUR per megabyte utilizat 
până la 30 iunie 2016.

Plafonul tarifar pentru date se reduce la 
0,12 EUR per megabyte utilizat începând 
cu 1 iulie 2013 și la 0,09 EUR începând cu 
1 ianuarie 2014. Plafonul maxim 
reglementat al tarifului cu amănuntul se 
menține la 0,09 EUR per megabyte utilizat 
până la 30 iunie 2014, când diferențierea 
de preț între datele naționale și cele 
transmise în roaming nu va mai fi 
posibilă.

Or. en

Amendamentul 288
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Începând cu 1 iulie 2012, tariful cu 
amănuntul (fără TVA) pe care un furnizor 
din țara de origine îl poate percepe ca 
eurotarif pentru date de la un client al 
serviciilor de roaming nu trebuie să 
depășească 0,70 EUR per megabyte. 
Plafonul tarifar pentru date se reduce la 
0,50 EUR per megabyte utilizat începând 
cu 1 iulie 2013, la 0,30 EUR începând cu 
1 iulie 2014, și la 0,25 EUR începând cu 
1 iulie 2015. Fără a aduce atingere 
articolelor 13 și 19, plafonul maxim 
reglementat al tarifului cu amănuntul se 
menține la 0,25 EUR per megabyte utilizat 
până la 30 iunie 2016.

Or. en

Amendamentul 289
Lena Kolarska-Bobińska
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Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 290
Giles Chichester

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Începând cu 1 iulie 2012, tariful cu 
amănuntul (fără TVA) pe care un furnizor 
din țara de origine îl poate percepe ca 
eurotarif pentru date de la un client al 
serviciilor de roaming nu trebuie să 
depășească 0,75 EUR per megabyte. 
Plafonul tarifar pentru date se reduce la 
0,50 EUR per megabyte utilizat începând 
cu 1 iulie 2013 și la 0,25 EUR începând cu 
1 iulie 2014. Fără a aduce atingere 
articolelor 13 și 19, plafonul maxim 
reglementat al tarifului cu amănuntul se 
menține la 0,25 EUR per megabyte utilizat 
până la 30 iunie 2016.
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Or. en

Amendamentul 291
Amalia Sartori, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Plafoanele de salvgardare din prezentul regulament permit suficient spațiu de manevră
pentru tarifele cu amănuntul și cu ridicata, astfel încât concurenții să intre pe noua piață a 
serviciilor de roaming cu scopul de a intensifica concurența și de a furniza oferte mai bune
consumatorilor.

Amendamentul 292
Niki Tzavela

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Începând cu 1 iulie 2012, tariful cu 
amănuntul (fără TVA) pe care un furnizor 

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

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

Or. en

Amendamentul 293
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Începând cu 1 iulie 2012, tariful cu 
amănuntul (fără TVA) pe care un furnizor 
din țara de origine îl poate percepe ca 
eurotarif pentru date de la un client al 
serviciilor de roaming nu trebuie să 
depășească 100 EUR per gigabyte. 
Plafonul tarifar pentru date se reduce la 
60 EUR per gigabyte utilizat începând cu 
1 iulie 2013 și la 30 EUR începând cu 
1 iulie 2014. Fără a aduce atingere 
articolelor 13 și 19, plafonul maxim 
reglementat al tarifului cu amănuntul se 
menține la 30 EUR per gigabyte utilizat 
până la 30 iunie 2016.

Or. en

Amendamentul 294
Lambert van Nistelrooij
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Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Începând cu 1 iulie 2012, tariful cu 
amănuntul (fără TVA) pe care un furnizor 
din țara de origine îl poate percepe ca 
eurotarif pentru date de la un client al 
serviciilor de roaming nu trebuie să 
depășească 0,25 EUR per megabyte. 
Plafonul tarifar pentru date se reduce la 
0,15 EUR per megabyte utilizat începând 
cu 1 iulie 2013 și la 0,10 EUR începând cu 
1 iulie 2014. Fără a aduce atingere 
articolului 19, plafonul maxim reglementat 
al tarifului cu amănuntul se menține la 
0,10 EUR per megabyte utilizat până la
30 iunie 2016.

Or. en

Amendamentul 295
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Începând cu 1 iulie 2012, tariful cu 
amănuntul (fără TVA) pe care un furnizor 
din țara de origine îl poate percepe ca 
eurotarif pentru date de la un client al 
serviciilor de roaming nu trebuie să 
depășească 20 EUR per gigabyte. Plafonul 
maxim al tarifului cu amănuntul pentru 
transmiterea de date în roaming sub 
1 gigabyte este proporțional cu 20 EUR
per gigabyte. Fără a aduce atingere 
articolelor 13 și 19, plafonul maxim 
reglementat al tarifului cu amănuntul se 
menține la 20 EUR per gigabyte utilizat 
până la 30 iunie 2016.
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Amendamentul 296
Robert Goebbels, Kathleen Van Brempt

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Începând cu 1 iulie 2012, tariful cu 
amănuntul (fără TVA) pe care un furnizor 
din țara de origine îl poate percepe ca 
eurotarif pentru date de la un client al 
serviciilor de roaming nu trebuie să 
depășească 0,50 EUR per megabyte. 
Plafonul tarifar pentru date se reduce la 
0,30 EUR per megabyte utilizat începând 
cu 1 iulie 2013 și la 0,20 EUR începând cu 
1 iulie 2014. Fără a aduce atingere 
articolelor 13 și 19, plafonul maxim 
reglementat al tarifului cu amănuntul se 
menține la 0,20 EUR per megabyte utilizat 
până la 30 iunie 2016. Furnizorii din țara 
de origine nu pot percepe de la clienți 
costuri suplimentare pentru utilizarea de 
aplicații sau servicii precum VoIP.

Or. en

Amendamentul 297
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Începând cu 1 iulie 2012, tariful cu 
amănuntul (fără TVA) pe care un furnizor 
din țara de origine îl poate percepe ca 
eurotarif pentru date de la un client al 
serviciilor de roaming nu trebuie să 

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

depășească 0,90 EUR per megabyte. 
Plafonul tarifar pentru date se reduce la 
0,70 EUR per megabyte utilizat începând 
cu 1 iulie 2013 și la 0,30 EUR începând cu 
1 iulie 2014. Fără a aduce atingere 
articolului 19, plafonul maxim reglementat 
al tarifului cu amănuntul se menține la 
0,30 EUR per megabyte utilizat până la
30 iunie 2017.

Or. en

Justificare

It is suggested to ensure a 200% margin after 2014, as recommended by the BEREC in its 
“Analysis of the European Commission’s Propunere de regulament on Roaming”. In this 
document, it indeed “considers that the extent of gaps proposed by the Commission between 
some of the corresponding wholesale and retail caps seems hard to justify. Smaller gaps (in
general, with retail no more than 3x wholesale) should still leave sufficient room for new 
entry and for retail competition to develop. If competition nevertheless does not develop 
sufficiently in practice and caps have to be retained, even the reduced gaps suggested by 
BEREC as sufficient to permit market entry would be unjustifiably wide.” To achieve such 
objective: the retail caps should be decreased following the 200% margin principle, the 
objective is for the retail cap in 2014 to match the BEREC proposal for 2014. Such levels 
should be maintained until June 2017 so that the Commission has enough time to carry out an 
in-depth review and if need be, make appropriate proposals as stated in Article 19.

Amendamentul 298
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Începând cu 1 iulie 2012, tariful cu 
amănuntul (fără TVA) pe care un furnizor 
din țara de origine îl poate percepe ca 
eurotarif pentru date de la un client al 
serviciilor de roaming nu trebuie să 
depășească 0,45 EUR per megabyte. 
Plafonul tarifar pentru date se reduce la 
0,35 EUR per megabyte utilizat începând 
cu 1 iulie 2013 și la 0,25 EUR începând cu 
1 iulie 2014.
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reglementat al tarifului cu amănuntul se 
menține la 0,50 EUR per megabyte utilizat 
până la 30 iunie 2016.

Or. ro

Amendamentul 299
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Tarifele percepute de furnizorii de servicii 
de roaming de la clienții lor pentru 
furnizarea serviciilor reglementate de 
comunicații de date în roaming cărora li se 
aplică un eurotarif pentru date sunt stabilite 
per kilobyte.

Tarifele percepute de furnizorii de servicii 
de roaming de la clienții lor pentru 
furnizarea serviciilor reglementate de 
comunicații de date în roaming cărora li se 
aplică un eurotarif pentru date sunt stabilite 
per megabyte.

Or. ro

Amendamentul 300
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Începând cu 1 iulie 2012, furnizorii din 
țara de origine aplică un eurotarif pentru 
date tuturor noilor clienți ai serviciilor de 
roaming care nu aleg în mod deliberat un 
tarif diferit sau un pachet tarifar pentru 
servicii de roaming care să includă un tarif 
diferit pentru serviciile reglementate de 
comunicații de date în roaming.

(4) Începând cu 1 iulie 2012, furnizorii din 
țara de origine aplică un eurotarif pentru 
date tuturor noilor clienți ai serviciilor de 
roaming care nu aleg în mod deliberat o 
ofertă care îndeplinește condițiile 
prevăzute la articolul 4 alineatul (6a) sau 
un tarif diferit sau un pachet tarifar pentru 
servicii de roaming care să includă un tarif 
diferit pentru serviciile reglementate de 
comunicații de date în roaming.

Or. en
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Amendamentul 301
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 302
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Începând cu 1 iulie 2012, furnizorii 
din țara de origine care operează într-o 
regiune de frontieră stabilesc o zonă 
tarifară de tranziție pentru serviciile de 
comunicații de date pentru care 
consumatorii plătesc un tarif standard, 
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indiferent de originea rețelei disponibile. 
Tarifele pentru comunicații de date din 
zonele de tranziție nu depășesc tarifele 
naționale. Aceste zone se extind pe o 
suprafață de 10 kilometri pe ambele părți 
ale frontierelor.

Or. en

Amendamentul 303
Paul Rübig

Propunere de regulament
Articolul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 12a
Măsurarea volumului de date în domeniul 

tarifului mediu cu amănuntul 
Volumul de date în domeniul tarifului 
mediu cu amănuntul, pe care un furnizor 
din țara de origine îl poate percepe ca 
eurotarif pentru serviciile reglementate de 
comunicații de date în roaming de la un 
client al serviciilor de roaming, trebuie 
măsurat în gigabytes.

Or. de

Justificare

Ritmul accelerat al progresului tehnic în domeniul telecomunicațiilor face necesară 
transmisia în gigabytes a volumului de date din comerțul cu amănuntul.

Amendamentul 304
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Propunere de regulament
Articolul 12a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 12a

Tariful unic

Începând cu 1 iulie 2015, în plus față de 
tarifele existente, furnizorii care oferă
atât comunicații naționale, cât și 
comunicații în roaming, pun la dispoziția 
tuturor consumatorilor și publică un tarif 
unic pentru apeluri, SMS, utilizarea de 
date, care oferă prețuri identice, 
indiferent dacă consumatorul este în 
roaming sau nu.
Tariful unic nu depășește limitele tarifare 
prevăzute la articolul 7 alineatul (2), 
articolul 9 alineatul (2) și articolul 12 
alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 305
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Propunere de regulament
Articolul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 13 eliminat
Condiții pentru încetarea anticipată a 

aplicării tarifelor maxime cu ridicata și cu 
amănuntul

(1) Pentru a analiza dezvoltarea 
concurenței pe piețele de roaming, 
OAREC colectează periodic date cu 
privire la evoluțiile tarifelor cu ridicata și 
cu amănuntul pentru serviciile de voce, 
SMS și comunicații de date în roaming. 
Aceste date vor fi notificate Comisiei cel 
puțin de două ori pe an, iar Comisia le va 
face publice. Comisia face publice datele 
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respective.
(2) În cazul în care, după 30 iunie 2018, 
tariful cu ridicata mediu pentru unul 
dintre serviciile de roaming (voce, SMS 
sau date) pentru trafic dezechilibrat între 
operatori care nu aparțin aceluiași grup 
scade la 75 % sau la mai puțin de 75 % 
din tarifele cu ridicata maxime prevăzute 
la articolul 6 alineatul (2), la articolul 8 
alineatul (1) și la articolul 11 alineatul 
(1), tarifele cu ridicata maxime pentru 
serviciul de roaming respectiv încetează 
să se mai aplice. Comisia verifică 
periodic, pe baza datelor de piață colectate 
de OAREC, dacă această condiție este 
îndeplinită și, în caz afirmativ, publică 
fără întârziere, în seria C a Jurnalului 
Oficial al Uniunii Europene, datele care 
dovedesc încetarea aplicării tarifelor 
maxime cu ridicata pentru serviciul de 
roaming respectiv.
(3) În cazul în care, în urma 
implementării vânzării separate a 
serviciilor de roaming la care se face 
referire la articolul 5 și înainte de 
1 iulie 2016, tariful mediu cu amănuntul 
la nivelul Uniunii scade la 75 % sau la 
mai puțin de 75 % din tarifele maxime cu 
amănuntul prevăzute la articolul 7 
alineatul (2), la articolul 9 alineatul (2) și 
la articolul 12 alineatul (2), tarifele 
maxime cu amănuntul pentru serviciul de 
roaming respectiv încetează să se mai 
aplice. Comisia verifică periodic, pe baza 
datelor de piață colectate de OAREC, 
dacă această condiție este îndeplinită și, 
în caz afirmativ, publică fără întârziere, 
în seria C a Jurnalului Oficial al Uniunii 
Europene, datele care dovedesc încetarea 
aplicării tarifelor maxime cu amănuntul 
pentru serviciul de roaming respectiv.
(4) Tarifele maxime aplicabile încetează 
să se mai aplice începând cu prima zi a 
lunii care urmează publicării datelor care 
dovedesc îndeplinirea condițiilor 
prevăzute la alineatul (2) sau (3).
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Or. en

Amendamentul 306
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) În cazul în care, după 30 iunie 2018, 
tariful cu ridicata mediu pentru unul dintre 
serviciile de roaming (voce, SMS sau date) 
pentru trafic dezechilibrat între operatori 
care nu aparțin aceluiași grup scade la 50%
sau la mai puțin de 50 % din tarifele cu 
ridicata maxime prevăzute la articolul 6 
alineatul (2), la articolul 8 alineatul (1) și la 
articolul 11 alineatul (1), tarifele cu ridicata 
maxime pentru serviciul de roaming 
respectiv încetează să se mai aplice. 
Comisia verifică periodic, pe baza datelor 
de piață colectate de OAREC, dacă această 
condiție este îndeplinită și, în caz 
afirmativ, publică fără întârziere, în seria C 
a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, 
datele care dovedesc încetarea aplicării 
tarifelor maxime cu ridicata pentru 
serviciul de roaming respectiv.

Or. en

Amendamentul 307
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care, după 30 iunie 2018, 
tariful cu ridicata mediu pentru unul dintre 

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

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

Or. en

Amendamentul 308
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat
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dovedesc încetarea aplicării tarifelor 
maxime cu ridicata pentru serviciul de 
roaming respectiv.

Or. ro

Amendamentul 309
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 310
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Tarifele maxime cu amănuntul 
prevăzute la articolul 7 alineatul (2), la 
articolul 9 alineatul (2) și la articolul 12 
alineatul (2) încetează să se mai aplice de 
îndată ce există o veritabilă piață unică 
pentru comunicațiile mobile cu tarif unic, 
care interzice aplicarea de tarife 
discriminatorii între comunicațiile 
naționale și cele la nivelul UE. De îndată 
ce această condiție este îndeplinită Comisia 
publică fără întârziere, în seria C a 
Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, 
datele care dovedesc încetarea aplicării 
tarifelor maxime cu amănuntul pentru 
serviciul de roaming respectiv.

Or. en

Amendamentul 311
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care, în urma 
implementării vânzării separate a 
serviciilor de roaming la care se face 
referire la articolul 5 și înainte de 1 iulie 
2016, tariful mediu cu amănuntul la 
nivelul Uniunii scade la 75 % sau la mai 
puțin de 75 % din tarifele maxime cu 
amănuntul prevăzute la articolul 7 
alineatul (2), la articolul 9 alineatul (2) și 
la articolul 12 alineatul (2), tarifele 
maxime cu amănuntul pentru serviciul de 
roaming respectiv încetează să se mai 

eliminat
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aplice. Comisia verifică periodic, pe baza 
datelor de piață colectate de OAREC, 
dacă această condiție este îndeplinită și, 
în caz afirmativ, publică fără întârziere, 
în seria C a Jurnalului Oficial al Uniunii 
Europene, datele care dovedesc încetarea 
aplicării tarifelor maxime cu amănuntul 
pentru serviciul de roaming respectiv.

Or. ro

Amendamentul 312
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Tarifele maxime aplicabile încetează să 
se mai aplice începând cu prima zi a lunii 
care urmează publicării datelor care
dovedesc îndeplinirea condițiilor 
prevăzute la alineatul (2) sau (3).

(4) Tarifele maxime aplicabile ar trebui să 
fie eliminate numai atunci când există 
siguranța că forțele pieței sunt suficiente 
pentru a limita tarifele într-o măsură 
considerată corespunzătoare de legislatori
pe teritoriul UE, pentru călători, în masă, 
precum și pentru cei care utilizează în 
mod frecvent roamingul.

Or. en

Amendamentul 313
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Propunere de regulament
Articolul 14 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Transparența tarifelor cu amănuntul ale 
apelurilor și mesajelor SMS în roaming 
reglementate

Transparența tarifelor cu amănuntul ale 
apelurilor și mesajelor SMS în roaming

Or. en
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Amendamentul 314
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 315
Teresa Riera Madurell

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru a atenționa un client al 
serviciilor de roaming în legătură cu faptul 
că i se vor aplica tarife de roaming atunci 
când efectuează sau primește un apel sau 

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

când trimite un mesaj SMS, cu excepția 
cazului în care clientul și-a anunțat 
furnizorul din țara sa de origine că nu 
solicită acest serviciu, fiecare furnizor din 
țara de origine oferă clientului, prin 
intermediul unui serviciu de mesagerie, în 
mod automat, fără întârzieri nejustificate și 
gratuit când intră într-un stat membru sau o 
țară terță alta decât cea a rețelei din țara sa 
de origine, informații tarifare de bază 
personalizate cu privire la tarifele de 
roaming (incluzând TVA) care se aplică în 
cazul în care clientul respectiv efectuează 
și primește apeluri și trimite mesaje SMS 
în statul membru vizitat sau țara terță.

Or. en

Amendamentul 316
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Pentru a atenționa un client al 
serviciilor de roaming în legătură cu faptul 
că i se vor aplica tarife de roaming atunci 
când efectuează sau primește un apel sau 
când trimite un mesaj SMS, cu excepția 
cazului în care clientul are cel puțin vârsta 
de 18 ani și și-a anunțat furnizorul din țara 
sa de origine că nu solicită acest serviciu, 
fiecare furnizor din țara de origine oferă 
clientului, prin intermediul unui serviciu de 
mesagerie, în mod automat, fără întârzieri 
nejustificate și gratuit când intră într-o 
țară, alta decât cea a rețelei din țara sa de 
origine, informații tarifare de bază 
personalizate cu privire la tarifele de 
roaming (incluzând TVA) care se aplică în 
cazul în care clientul respectiv efectuează 
și primește apeluri și trimite mesaje SMS 
în țara vizitată.
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Or. en

Justificare

Minorii, în special, ar trebui să fie protejați de „șocul facturii”.

Amendamentul 317
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 318
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 319
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu ocazia fiecărui mesaj, clientul trebuie să 
aibă posibilitatea de a notifica furnizorului 
din țara de origine, în mod gratuit și facil, 
că nu solicită serviciul de mesagerie 
automat. Un client care a notificat că nu 
solicită serviciul de mesagerie automat are 
dreptul, în orice moment și în mod gratuit, 
să solicite furnizorului din țara de origine 
să-i furnizeze din nou serviciul respectiv.

Cu ocazia fiecărui mesaj, clientul, în vârstă 
de peste 18 ani, trebuie să aibă 
posibilitatea de a notifica furnizorului din 
țara de origine, în mod gratuit și facil, că 
nu solicită serviciul de mesagerie automat.
Un client care a notificat că nu solicită 
serviciul de mesagerie automat are dreptul, 
în orice moment și în mod gratuit, să 
solicite furnizorului din țara de origine să-i 
furnizeze din nou serviciul respectiv.

Or. en

Justificare

Minorii, în special, ar trebui să fie protejați de „șocul facturii”.

Amendamentul 320
Teresa Riera Madurell

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În completarea alineatului (1), clienții 
au dreptul să solicite și să primească, 
gratuit și indiferent de locul în care se află 
pe teritoriul Uniunii, informații 
personalizate mai detaliate privind tarifele 
de roaming aplicabile în rețeaua vizitată 
apelurilor vocale, serviciilor SMS, MMS și 
altor servicii de comunicații de date, 
precum și informații privind măsurile de 
asigurare a transparenței aplicabile în 
temeiul prezentului regulament, prin 
intermediul unui apel vocal mobil sau prin 
SMS. O astfel de solicitare se face la un 
număr de telefon cu acces gratuit, 
desemnat în acest scop de către furnizorul 
din țara de origine. Obligațiile prevăzute la 
alineatul (1) nu se aplică dispozitivelor de 

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

mașină (M2M) care utilizează 
comunicațiile mobile.

Or. en

Amendamentul 321
Ioan Enciu

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 322
Sabine Verheyen, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3 – paragraful 1a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Furnizorii din țara de origine oferă 
tuturor consumatorilor informații cu 
privire la modul de a evita tarifele de 
roaming accidentale.

Or. en

Amendamentul 323
Ioan Enciu

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Furnizorii din țara de origine iau măsurile 
necesare pentru a se asigura că toți 
clienții serviciilor lor de roaming sunt 
informați cu privire la disponibilitatea 
eurotarifului, a eurotarifului SMS și a 
eurotarifului pentru date. În special, aceștia 
comunică, în mod clar și corect, tuturor 
clienților serviciilor lor de roaming 
condițiile privind eurotariful, condițiile 
privind eurotariful SMS și, până la 
30 iunie 2012, condițiile privind eurotariful 
pentru date astfel cum este definit la 
articolul 12. Aceștia trimit un memento, la 
intervale de timp rezonabile, tuturor 
clienților care au optat pentru un alt tarif.

Furnizorii din țara de origine îi informează 
în mod activ pe toți clienții serviciilor lor 
de roaming sunt informați cu privire la 
disponibilitatea eurotarifului, a 
eurotarifului SMS și a eurotarifului pentru 
date. În special, aceștia comunică, în mod 
clar și corect, tuturor clienților serviciilor 
lor de roaming condițiile privind 
eurotariful, condițiile privind eurotariful 
SMS și, până la 30 iunie 2012, condițiile 
privind eurotariful pentru date astfel cum 
este definit la articolul 12. Aceștia trimit un 
memento, la intervale de timp rezonabile, 
tuturor clienților care au optat pentru un alt 
tarif.

Or. en

Amendamentul 324
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Francesco De Angelis, Kathleen Van Brempt

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Fiecare furnizor din țara de origine 
acordă tuturor clienților posibilitatea de a 
opta din proprie inițiativă și gratuit pentru 
un serviciu prin care se furnizează 
informații privind consumul acumulat 
exprimat în moneda în care clientul este 
facturat pentru serviciile reglementate de 
voce și SMS în roaming în țările terțe și 
care garantează că, fără consimțământul 
explicit al clientului, cheltuielile cumulate 
pentru serviciile de roaming pe o perioadă 
de utilizare specificată nu depășesc un 
plafon financiar specificat.
În acest scop, furnizorul din țara de 
origine pune la dispoziție unul sau mai 
multe plafoane financiare maxime pentru 
perioade de utilizare specificate, cu 
condiția ca clientul să fie informat în 
prealabil cu privire la volumul de date 
aferent. Unul dintre aceste plafoane 
(plafonul financiar implicit) trebuie să fie 
de aproximativ 50 EUR, fără a depăși 
această valoare, pentru sumele care 
trebuie plătite într-o lună de facturare 
(fără TVA). În plus, furnizorul din țara de 
origine poate oferi clienților alte plafoane 
cu limite financiare lunare maxime 
diferite, acestea putând fi mai ridicate sau 
mai scăzute.
Plafonul implicit prevăzut la al doilea și la 
al treilea paragraf se aplică tuturor 
clienților care nu au optat pentru un alt 
plafon. Pentru clienții sub 18 ani, 
plafonul trebuie să fie de aproximativ 
20 EUR, fără a depăși această valoare, 
pentru sumele care trebuie plătite într-o 
lună de facturare (fără TVA).
Fiecare furnizor din țara de origine se 
asigură, de asemenea, că i se trimite 
clientului o notificare adecvată, pe 
telefonul mobil sau pe alt dispozitiv, de 
exemplu printr-un SMS, atunci când 
serviciile de comunicații de date în 
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roaming au atins 50 % și 80 % din 
plafonul financiar maxim. Clienții cu 
vârsta de peste 18 ani au dreptul să 
solicite operatorilor lor să sisteze 
trimiterea unor astfel de notificări și au 
dreptul să solicite furnizorului din țara de 
origine, în orice moment și cu titlu 
gratuit, să le furnizeze din nou serviciul 
respectiv.
Atunci când acest plafon financiar ar 
urma să fie depășit, se trimite o notificare 
pe telefonul mobil sau către alt dispozitiv 
al clientului serviciilor de roaming. 
Notificarea indică procedura care trebuie 
urmată în cazul în care clientul dorește 
continuarea furnizării serviciilor 
respective, precum și costurile asociate 
fiecărei unități suplimentare care 
urmează să fie consumată. Dacă clientul 
serviciilor de roaming nu răspunde în 
consecință la notificarea primită, 
furnizorul din țara de origine sistează 
imediat furnizarea și facturarea către 
client a serviciilor de SMS și de voce în 
roaming, cu excepția cazului în care și 
până când clientul serviciului de roaming 
solicită continuarea sau reluarea 
furnizării serviciilor.
Ori de câte ori un client al serviciilor de 
roaming solicită opțiunea „plafon 
financiar” sau renunțarea la aceasta, 
schimbarea trebuie să fie efectuată gratuit 
în termen de o zi lucrătoare de la primirea 
cererii și să nu impună condiții sau 
restricții legate de alte elemente ale 
abonamentului.

Or. en

Justificare

Atunci când sunt utilizate serviciile de roaming în afara UE, o măsură împotriva „șocului
facturii” pentru serviciile de SMS și voce în roaming ar trebui, de asemenea, să se aplice.
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Amendamentul 325
Matthias Groote

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Furnizorii din țara de origine pun la 
dispoziția clienților posibilitatea de a 
consulta în mod gratuit volumul 
apelurilor efectuate și primite în roaming 
și al SMS-urilor în roaming, atât ca 
număr, cât și ca sumă. Aceste informații 
trebuie să fie actualizate cel puțin în 
fiecare zi.

Or. de

Amendamentul 326
Paul Rübig

Propunere de regulament
Articolul 14a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 14a
După trimiterea unui SMS în zona unui 
alt stat membru în cazul unei transmiteri 
defectuoase, furnizorul trebuie să îl 
anunțe pe client imediat prin SMS despre 
această situație. 

Or. de

Justificare

Pentru a putea garanta comunicațiile transnaționale complete trebuie asigurată transmiterea 
de SMS-uri.

Amendamentul 327
Giles Chichester
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Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Clienții serviciilor preplătite care au optat pentru reînnoirea automată a creditului sunt în 
continuare protejați de „șocul facturii” și recunoaștem faptul că textul original propus ar fi 
putut elimina accidental din domeniul de aplicare această categorie de clienți. Suntem 
conștienți, de asemenea, că unii clienți ai serviciilor preplătite nu pot utiliza date în roaming 
în contextul actualelor obligații.

Amendamentul 328
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Furnizorii din țara de origine se asigură (1) Furnizorii din țara de origine se asigură 
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că abonații serviciilor lor de roaming sunt 
informați în mod corespunzător, atât 
înainte de, cât și după încheierea unui 
contract, cu privire la tarifele aplicate 
pentru utilizarea serviciilor reglementate
de comunicații de date în roaming, în 
moduri care să faciliteze înțelegerea de 
către clienți a consecințelor financiare ale 
unei astfel de utilizări și care să le permită 
să monitorizeze și să controleze cheltuielile 
aferente serviciilor reglementate de 
comunicații de date în roaming în 
conformitate cu alineatele (2) și (3). 
Mecanismele de salvgardare menționate la 
alineatul (3) nu se aplică clienților care au 
ales un serviciu preplătit.

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

Or. en

Amendamentul 329
Sabine Verheyen, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 330
Ioan Enciu

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 331
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

roaming.

Or. en

Amendamentul 332
Teresa Riera Madurell

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 333
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Clienții serviciilor de roaming primesc 
de la furnizorul din țara de origine un 
mesaj automat prin care vor fi anunțați că 
utilizează serviciul de roaming și vor primi 
informații tarifare de bază personalizate 
privind tarifele aplicabile pentru furnizarea 

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

serviciilor de comunicații de date în 
roaming reglementate în țara respectivă, 
cu excepția cazului în care clientul a 
anunțat furnizorul din țara de origine că nu 
dorește să primească astfel de informații.

Or. en

Amendamentul 334
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Clienții serviciilor de roaming primesc 
de la furnizorul din țara de origine un 
mesaj automat prin care vor fi anunțați că 
utilizează serviciul de roaming și vor primi 
informații tarifare de bază personalizate 
privind tarifele aplicabile pentru furnizarea 
serviciilor de comunicații de date în 
roaming în statul membru respectiv, cu 
excepția cazului în care clientul, în vârstă 
de peste 18 ani, a anunțat furnizorul din 
țara de origine că nu dorește să primească 
astfel de informații.

Or. en

Justificare

Minorii, în special, ar trebui să fie protejați de „șocul facturii”.

Amendamentul 335
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 336
Teresa Riera Madurell

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

reglementat de comunicații de date în 
roaming, prin mijloace adecvate, adaptate 
astfel încât să faciliteze primirea și 
înțelegerea fără dificultăți.

Or. en

Amendamentul 337
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 338
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 339
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În acest scop, furnizorul din țara de origine 
pune la dispoziție unul sau mai multe 
plafoane financiare maxime pentru 
perioade de utilizare specificate, cu 
condiția ca clientul să fie informat în 
prealabil cu privire la volumul de date 
aferent. Unul dintre aceste plafoane 
(plafonul financiar implicit) trebuie să fie 
de aproximativ 50 EUR, fără a depăși 
această valoare, pentru sumele care trebuie
plătite într-o lună de facturare (fără TVA).

În acest scop, furnizorul din țara de origine 
pune la dispoziție unul sau mai multe 
plafoane financiare maxime pentru 
perioade de utilizare specificate, cu 
condiția ca clientul, în vârstă de peste 
18 ani, să fie informat în prealabil cu 
privire la volumul de date aferent. Unul 
dintre aceste plafoane (plafonul financiar 
implicit) trebuie să fie de aproximativ 
50 EUR, fără a depăși această valoare, 
pentru sumele care trebuie plătite într-o 
lună de facturare (fără TVA). Pentru 
clienții sub 18 ani, plafonul trebuie să fie 
de aproximativ 20 EUR, fără a depăși 
această valoare, pentru sumele care 
trebuie plătite într-o lună de facturare 
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(fără TVA).

Or. en

Justificare

Minorii, în special, ar trebui să fie protejați de șocul facturii.

Amendamentul 340
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ca alternativă, furnizorul din țara de 
origine poate să stabilească plafoane 
exprimate în volum, cu condiția ca clientul 
să fie informat în prealabil cu privire la 
valorile financiare aferente. Unul dintre 
aceste plafoane (plafonul financiar 
implicit) trebuie să fie de aproximativ 
50 EUR, fără a depăși această valoare, 
pentru sumele care trebuie plătite într-o 
lună de facturare (fără TVA).

Ca alternativă, furnizorul din țara de 
origine poate să stabilească plafoane 
exprimate în volum, cu condiția ca clientul, 
în vârstă de peste 18 ani, să fie informat în 
prealabil cu privire la valorile financiare 
aferente. Unul dintre aceste plafoane 
(plafonul financiar implicit) trebuie să fie 
de aproximativ 50 EUR, fără a depăși 
această valoare, pentru sumele care trebuie
plătite într-o lună de facturare (fără TVA).
Pentru clienții sub 18 ani, plafonul 
trebuie să fie de aproximativ 20 EUR, 
fără a depăși această valoare, pentru 
sumele care trebuie plătite într-o lună de 
facturare (fără TVA).

Or. en

Justificare

Minorii, în special, ar trebui să fie protejați de „șocul facturii”.

Amendamentul 341
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – paragraful 6
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Fiecare furnizor din țara de origine se 
asigură, de asemenea, că i se trimite 
clientului o notificare adecvată, pe 
telefonul mobil sau pe alt dispozitiv, de 
exemplu printr-un SMS, e-mail sau 
fereastră de tip pop-up pe ecranul 
calculatorului, atunci când serviciile de 
comunicații de date în roaming au atins 
50 % sau 80 % din plafonul financiar sau 
de volum maxim. Clienții cu vârsta de 
peste 18 ani au dreptul să solicite 
operatorilor lor să sisteze trimiterea unor 
astfel de notificări și au dreptul să solicite 
furnizorului din țara de origine, în orice 
moment și cu titlu gratuit, să le furnizeze 
din nou serviciul respectiv.

Or. en

Justificare

Minorii, în special, ar trebui să fie protejați de „șocul facturii”.

Amendamentul 342
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Francesco De Angelis, Kathleen Van Brempt

Propunere de regulament
Articolul 15a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 15a

Compararea tarifelor

Toate informațiile cu privire la tarifele cu 
amănuntul pentru serviciile de voce, SMS 
și serviciile de date în roaming furnizate 
clienților includ TVA.
Comisia investighează, de asemenea, 
transparența și comparabilitatea 
diferitelor tarife propuse de operatori 
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clienților lor și transmite un raport 
Parlamentului European și Consiliului cu 
privire la măsurile suplimentare necesare,
pentru a garanta faptul că consumatorii 
pot compara cu ușurință aceste tarife, 
facilitând astfel luarea unei decizii privind
schimbarea operatorului.

Or. en

Justificare

În prezent, nu este posibil să se compare cu ușurință diferitele tarife de telefonie mobilă
oferite de diverși operatori, din cauza formatelor și a pachetelor complicate. Acest lucru ar 
trebui să fie investigat de către Comisie. Pentru a evita costurile disimulate, ar trebui, de 
asemenea, clarificat faptul că toate informațiile primite de client cu privire la prețuri includ 
TVA.

Amendamentul 343
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Propunere de regulament
Articolul 18 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Statele membre stabilesc norme cu privire 
la sancțiunile aplicabile în cazul încălcării 
prezentului regulament și adoptă toate 
măsurile necesare pentru a asigura că 
acestea sunt puse în aplicare. Sancțiunile 
prevăzute trebuie să fie eficace, 
proporționale și cu efect de descurajare. 
Acestea trebuie să includă o obligație de a 
oferi compensații abonaților atunci când 
furnizorii întârzie sau împiedică trecerea 
unui abonat la un furnizor alternativ de 
servicii de roaming. Statele membre 
notifică aceste dispoziții Comisiei cel 
târziu până la 30 martie 2012 și înștiințează 
Comisia în cel mai scurt timp cu privire la 
orice modificare ulterioară a acestora.

Or. en
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Amendamentul 344
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Pentru a efectua modificările necesare 
pentru o piață unică a comunicațiilor de 
telefonie mobilă, astfel cum este prevăzut 
la articolul 4a, după efectuarea unei 
consultări cu OAREC și alte părți 
interesante relevante, Comisia prezintă o 
nouă propunere Parlamentului European 
și Consiliului cel mai târziu la 
1 ianuarie 2013, care ar trebui să includă, 
de asemenea, o propunere de a actualiza 
plafoanele pentru serviciile cu ridicata 
pentru perioada 1 iulie 2016 –
30 iunie 2020, ținând seama de evoluția 
tarifelor cu ridicata pentru furnizarea de 
servicii de voce, SMS și comunicații de 
date:

Or. en

Amendamentul 345
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

regulamentului au fost atinse. În acest 
demers, Comisia evaluează, inter alia:

Or. en

Amendamentul 346
Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 347
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– evoluția tarifelor cu ridicata și cu 
amănuntul pentru furnizarea către clienții 
serviciilor de roaming a serviciilor de voce, 
de SMS și de comunicații de date, precum 
și evoluția serviciilor aferente de 
comunicații mobile la nivel național în 
statele membre, separat pentru clienții care 
utilizează servicii postplătite și pentru cei 
care utilizează servicii preplătite; Comisia 
evaluează și evoluția calității și vitezei 

– evoluția tarifelor cu ridicata și cu 
amănuntul pentru furnizarea către clienții 
serviciilor de roaming a serviciilor de voce, 
de SMS și de comunicații de date, 
comparativ cu tarifele pentru serviciile de 
comunicații mobile la nivel național în 
statele membre, separat pentru clienții care 
utilizează servicii postplătite și pentru cei 
care utilizează servicii preplătite; Comisia 
evaluează și evoluția calității și vitezei 
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serviciilor respective; serviciilor respective;

Or. en

Justificare

Ceea ce contează cel mai mult este diferența de preț între tarifele naționale și cele de 
roaming.

Amendamentul 348
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– evoluția tarifelor cu ridicata și cu 
amănuntul pentru furnizarea către 
clienții serviciilor de roaming a serviciilor 
de voce, de SMS și de comunicații de date, 
precum și evoluția serviciilor aferente de 
comunicații mobile la nivel național în 
statele membre, separat pentru clienții 
care utilizează servicii postplătite și pentru 
cei care utilizează servicii preplătite; 
Comisia evaluează și evoluția calității și 
vitezei serviciilor respective;

eliminat

Or. en

Amendamentul 349
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1 – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– disponibilitatea și calitatea serviciilor, 
inclusiv a celor care reprezintă o 
alternativă la serviciile de roaming (cum 
ar fi serviciile de voce, SMS și de 

eliminat
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comunicații de date), ținând seama în 
special de evoluțiile tehnologice;

Or. en

Amendamentul 350
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1 – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– măsura în care consumatorii au 
beneficiat, prin reducerea reală a tarifelor 
aferente serviciilor în roaming sau prin 
alte metode, de reduceri ale costurilor 
furnizării serviciilor în roaming și de 
varietatea tarifelor și produselor aflate la 
dispoziția consumatorilor care au 
obiceiuri de comunicare diferite;

eliminat

Or. en

Amendamentul 351
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1 – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– măsura în care consumatorii au 
beneficiat, prin reducerea reală a tarifelor 
aferente serviciilor în roaming sau prin 
alte metode, de reduceri ale costurilor 
furnizării serviciilor în roaming și de 
varietatea tarifelor și produselor aflate la 
dispoziția consumatorilor care au obiceiuri 
de comunicare diferite;

– măsura în care consumatorii au beneficiat 
de reduceri ale costurilor serviciilor de 
comunicații mobile și de varietatea 
tarifelor și produselor aflate la dispoziția 
consumatorilor care au obiceiuri de 
comunicare diferite;

Or. en
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Amendamentul 352
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1 – liniuța 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

– gradul de concurență de pe piețele cu 
ridicata și cu amănuntul, în special 
situația în materie de concurență a 
operatorilor mai mici, independenți sau 
care și-au început recent activitatea, 
inclusiv efectele pe care le au asupra 
concurenței atât acordurile comerciale, 
cât și gradul de interconectare a 
operatorilor;

eliminat

Or. en

Amendamentul 353
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1 – liniuța 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

– măsura în care soluțiile structurale 
prevăzute la articolele 3 și 4 au dat 
rezultate în ceea ce privește dezvoltarea 
concurenței pe piața serviciilor de 
roaming.

eliminat

Or. en

Amendamentul 354
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1 – liniuța 5



PE478.645v01-00 96/98 AM\888051RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

– măsura în care soluțiile structurale 
prevăzute la articolele 3 și 4 au dat 
rezultate în ceea ce privește dezvoltarea 
concurenței pe piața serviciilor de roaming.

– măsura în care soluțiile structurale 
prevăzute la articolele 3 și 4 au dat 
rezultate în ceea ce privește dezvoltarea 
concurenței pe piața serviciilor de roaming, 
astfel încât să conducă la un tarif unic.

Or. en

Amendamentul 355
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1 – liniuța 5a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- punerea în aplicare a soluției structurale 
de către operatori.

Or. en

Amendamentul 356
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1 – liniuța 5b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- măsura în care clauza stabilită la 
articolul 4 alineatul (6a) a facilitat 
realizarea obiectivelor stabilite în 
prezentul regulament.

Or. en

Amendamentul 357
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt
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Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Dacă raportul arată că măsurile 
structurale prevăzute de prezentul 
regulament nu sunt suficiente pentru a 
încuraja concurența pe piața serviciilor de 
roaming în beneficiul consumatorilor 
europeni, Comisia formulează propuneri 
corespunzătoare către Parlamentul 
European și Consiliu pentru a aborda 
această situație. Comisia analizează, în 
special, necesitatea de a aduce modificări 
măsurilor structurale sau de a prelungi 
durata aplicării oricăruia dintre 
plafoanele maxime ale tarifelor cu 
amănuntul prevăzute la 
articolele 7, 9 și 12.

eliminat

Or. en

Amendamentul 358
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Dacă raportul arată că măsurile 
structurale prevăzute de prezentul 
regulament nu sunt suficiente pentru a 
încuraja concurența pe piața serviciilor de 
roaming în beneficiul consumatorilor 
europeni, Comisia formulează propuneri 
corespunzătoare către Parlamentul 
European și Consiliu pentru a aborda 
această situație. Comisia analizează, în 
special, necesitatea de a aduce modificări 
măsurilor structurale sau de a prelungi 
durata aplicării oricăruia dintre 
plafoanele maxime ale tarifelor cu 

(2) Dacă raportul arată că măsurile 
structurale prevăzute de prezentul
regulament nu sunt suficiente pentru a 
încuraja concurența pe piața serviciilor de 
roaming în beneficiul consumatorilor 
europeni, astfel încât să conducă la un 
tarif unic, Comisia formulează propuneri 
către Parlamentul European și Consiliu 
pentru a efectua modificările tehnice și
structurale necesare unei veritabile piețe
unice în domeniul comunicațiilor mobile 
care ar presupune un tarif unic, 
interzicând aplicarea de tarife diferite 
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amănuntul prevăzute la
articolele 7, 9 și 12.

între comunicațiile naționale și cele la 
nivelul UE.

Or. en

Amendamentul 359
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Regulamentul expiră la 30 iunie 1 2022. Comisia evaluează prezentul regulament 
până la 30 iunie 2020, cel târziu, în 
lumina experienței acumulate și a 
progreselor înregistrate pe parcursul 
aplicării sale și, dacă este necesar, face 
propuneri.

Or. ro


