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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
urmărește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se 
indică actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele 
preluate ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul 
dorește să o modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt 
evidențiate cu caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de 
fragmente sunt semnalate prin simbolul [...].
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului 
privind roamingul în rețelele publice de comunicații mobile în interiorul Uniunii 
(reformare)
(COMCOM(2011)0402 – C7-0190/2011 – 2011/0187(COD))

(Procedura legislativă ordinară - reformare)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2011)0402),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 
Comisie (C7-0190/2011),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din [...]1,

– având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din [...]2,

– având în vedere Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai 
structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative3,

– având în vedere scrisoarea din 25 noiembrie 2011 a Comisiei pentru afaceri juridice, 
adresată Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, în conformitate cu articolul 87 
alineatul (3) din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere articolele 87 și 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și avizul Comisiei 
pentru piața internă și protecția consumatorilor (A7-0000/2011),

A. întrucât grupul de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, 
Consiliului și Comisiei consideră că propunerea în cauză nu conține nicio modificare de 
fond în afara celor care au fost identificate ca atare în propunere și întrucât, în ceea ce 
privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actele precedente cu respectivele 
modificări, propunerea se limitează la o simplă codificare a actelor existente, fără 
modificări de fond ale acestora,

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare, modificată pentru a ține seama de 
recomandările grupului de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului 

                                               
1 JO C 0, 0.0.000, p. 0. /Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
2 JO C 0, 0.0.000, p. 0. /Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
3 JO C 77, 28.3.2002, p.1.



PE476.117v01-00 6/44 PR\885090RO.doc

RO

European, Consiliului și Comisiei;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul 1
Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Din motive de coerență și de certitudine juridică, trebuie clarificat faptul că dispozițiile 
relevante ale Directivei privind accesul, inclusiv cele referitoare la nediscriminare și 
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interoperabilitate, se aplică și aspectelor tehnice referitoare la acces în temeiul prezentului 
regulament.

Amendamentul 2
Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 3
Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Consumatorii trebuie să aibă dreptul 
de a opta pentru vânzarea unor servicii de 
roaming separate de pachetul lor de servicii 
mobile naționale. Se impune stabilirea unor 
principii de bază privind vânzarea 
separată a serviciilor de roaming, care 
trebuie introdusă în mod coordonat pe tot 
teritoriul Uniunii. Orice consumator 
trebuie să poată alege un furnizor diferit 

(22) Consumatorii trebuie să aibă dreptul 
de a opta, într-o manieră ușor accesibilă, 
pentru vânzarea unor servicii de roaming 
separate de pachetul lor de servicii mobile 
naționale. În prezent există câteva moduri 
în care poate fi pusă în practică, din punct 
de vedere tehnic, infrastructura pentru 
vânzarea separată a serviciilor de 
roaming, inclusiv dual IMSI (două 
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de servicii de roaming fără a-și schimbă
numărul de telefon și astfel încât să fie 
garantată interoperabilitatea serviciilor, 
iar serviciile de roaming să-i fie furnizate 
oriunde pe teritoriul Uniunii și la același 
nivel de calitate.

identități internaționale ale abonatului 
mobil pe aceeași cartelă SIM), single 
IMSI (aceeași identitate internațională a 
abonatului mobil pentru furnizorul din 
țara de origine și pentru furnizorul de 
roaming) și combinații de dual IMSI sau 
single IMSI, abonatul având dreptul să se 
transfere la un furnizor într-o țară pe care 
o vizitează (acces local).  Cu toate că 
prezentul regulament nu ar trebui să 
stabilească nicio soluție tehnică anume 
pentru atingerea obiectivului de a permite 
vânzarea separată a serviciilor de 
roaming, ci ar trebui să pregătească 
terenul pentru soluția cea mai eficientă, 
inclusiv pentru soluții combinate, care 
urmează a fi dezvoltată de către OAREC 
în strânsă cooperare cu Comisia, se 
impune stabilirea unor cerințe de bază 
privind caracteristicile tehnice care ar 
trebui respectate de orice infrastructură în 
vederea vânzării separate a serviciilor de 
roaming. Aceste cerințe de bază ar trebui 
să includă introducerea, în mod coordonat 
pe tot teritoriul Uniunii, a posibilității 
consumatorilor de a alege rapid și ușor un 
furnizor diferit de servicii de roaming fără 
a-și schimba numărul de telefon, iar 
serviciile de roaming să-i fie furnizate 
oriunde pe teritoriul Uniunii și la același 
nivel de calitate. În plus, nu ar trebui 
împiedicate serviciile de roaming în afara 
Uniunii sau furnizate unor resortisanți ai 
țărilor terțe în interiorul Uniunii. Din 
cerințele de bază reiese că orice soluție 
tehnică ar trebui să asigure 
interoperabilitatea serviciilor.

Or. en

Justificare

Regulamentul ar trebui să stabilească criteriile de bază pe care ar trebui să le respecte orice 
infrastructură pentru vânzarea separată a serviciilor de roaming, dar nu ar trebui să prescrie 
nicio metodă tehnologică anume.
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Amendamentul 4
Propunere de regulament
Considerentul 65

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(65) Pentru a asigura că obligațiile 
reglementare privind tarifele cu ridicata și 
cu amănuntul pentru serviciile de voce, 
SMS și date în roaming nu sunt menținute 
mai mult decât este necesar în momentul în 
care sunt pe deplin implementate soluțiile 
structurale și concurența pe piața de 
roaming este suficient dezvoltată, Comisia 
examinează funcționarea prezentului 
regulament în anul 2016 și analizează 
măsura în care au fost îndeplinite 
obiectivele acestuia.

Or. en

Justificare

Tarifele maxime cu ridicata și cu amănuntul ar trebui eliminate numai atunci când există 
concurență reală. Prin urmare, această decizie ar trebui luată când se face revizuirea, care 
ar trebui să aibă loc în anul 2016, pentru a acorda timp suficient dezvoltării concurenței 
bazate pe măsuri structurale.
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Amendamentul 5
Propunere de regulament
Considerentul 66a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(66a) Există discrepanțe semnificative 
între tarifele de roaming reglementate 
aplicabile în interiorul Uniunii Europene 
și tarifele de roaming suportate de 
consumatori când călătoresc în afara 
Uniunii, care sunt în continuare ridicate 
în comparație cu prețurile din interiorul 
Uniunii. Din cauza lipsei unei abordări 
coerente în ceea ce privește măsurile de 
transparență și de salvgardare referitoare 
la roamingul din afara Uniunii, 
consumatorii nu au încredere în 
drepturile lor și acest lucru îi împiedică 
deseori să folosească serviciile de 
comunicare mobilă atunci când sunt în 
străinătate. Acest fapt are un efect advers 
indirect asupra dezvoltării pieței interne 
de servicii de roaming. Prin urmare, este 
necesar ca această problemă să fie 
abordată și prin aplicarea anumitor 
măsuri de transparență și de salvgardare 
în ceea ce privește serviciile de roaming 
furnizate în afara Uniunii.

Or. en

Justificare

Întrucât consumatorii riscă încă să primească facturi-șoc atunci când călătoresc în țări terțe, 
anumite prevederi de salvgardare ar trebui extinse pentru a include și serviciile de roaming 
(voce, SMS, date) în afara Uniunii.  Acest amendament face parte dintr-un set de 
amendamente care vizează acest lucru. Celelalte amendamente în cauză sunt amendamentele 
6, 8, 9, 40-43, 46 (parțial) și 47-50. 

Amendamentul 6
Propunere de regulament
Considerentul 67

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 7
Propunere de regulament
Considerentul 68

Textul propus de Comisie Amendamentul

(68) Transparența impune, de asemenea, 
furnizorilor să ofere clienților, de fiecare 
dată când optează pentru un abonament sau 
când se produce o schimbare în tarifele de 
roaming, informații privind tarifele de 
roaming, în special eurotariful și toate 
tarifele fixe pentru pachete integrale, dacă 
este cazul. Furnizorii din țara de origine 

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

trebui prezentate într-o formă clară, 
detaliată și ușor accesibilă, în ceea ce 
privește prețurile și caracteristicile 
serviciului. Furnizorii din țara de origine 
trebuie să ofere informații privind tarifele 
de roaming prin mijloace adecvate, cum ar 
fi facturi, internet, clipuri publicitare TV 
sau marketing direct prin corespondență. 
Furnizorii din țara de origine trebuie să 
garanteze că toți clienții care folosesc 
serviciile lor de roaming sunt conștienți de 
existența tarifelor reglementate pentru 
perioada în cauză și trebuie să trimită 
acestor clienți o comunicare în care să se 
descrie în mod clar și imparțial condițiile 
pentru eurotarif și dreptul de a trece sau de 
a renunța la acesta.

Or. en

Justificare

Cu toate că decuplarea poate duce la o mai mare transparență în ceea ce privește tarifele 
pentru diferitele servicii de comunicare mobilă, poate, de asemenea, avea ca efect creșterea 
complexității tarifelor. Prin urmare, furnizorii din țara de origine trebuie să-și informeze într-
o manieră clară clienții cu privire la posibilitatea de a alege un furnizor alternativ de 
roaming. În plus, consumatorii trebuie să beneficieze de informații inteligibile și transparente 
în ceea ce privește prețurile și caracteristicile serviciului.

Amendamentul 8
Propunere de regulament
Considerentul 70

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

astfel încât să fie primite și înțelese cu 
ușurință.

Or. en

Amendamentul 9
Propunere de regulament
Considerentul 71

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 10
Propunere de regulament
Considerentul 74

Textul propus de Comisie Amendamentul

(74) Cu toate acestea, de la intrarea în 
vigoare a modificărilor introduse prin 
Regulamentul (CE) nr. 544/2009, s-a 
observat că este mai puțin probabil ca acei 
clienți care au optat pentru un serviciu 
preplătit să întâmpine problema 
„facturilor-șoc” pentru utilizarea 
serviciilor de date în roaming, având în 
vedere că valoarea creditului disponibil se 
alege în avans. În plus, eurotariful de 
tranziție pentru date care reglementează 
prețurile pentru serviciile de date în 
roaming, reprezintă, pentru acești 

eliminat
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consumatori, o protecție suplimentară 
împotriva prețurilor ridicate pentru aceste 
servicii. De aceea, limita de suspendare 
pentru traficul de date nu trebuie să se 
aplice clienților care au contracte 
preplătite.

Or. en

Justificare
Consumatorii europeni sunt în prezent protejați automat de facturile-șoc pentru traficul de 
date în roaming. Clienții cu abonamente și cei cu contracte preplătite ar trebui să se bucure 
de același nivel de protecție.  Mecanismul de protecție pentru clienții cu contracte preplătite 
nu ar trebui, prin urmare, eliminat.

Amendamentul 11
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera k

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare
Pentru a rezolva problema observată de OAREC, mesajele MMS ar trebui excluse din 
definiția serviciului de comunicații de date în roaming, făcând însă în continuare obiectul 
dispozițiilor referitoare la transparență.

Amendamentul 12
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera o
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(o) „profil de roaming pentru Uniunea 
Europeană (UE)” înseamnă un profil 
preconfigurat în scopul furnizării de 
servicii de roaming separate, suplimentar 
față de profilul utilizat pentru furnizarea 
serviciilor mobile naționale și pe aceeași 
cartelă SIM.

eliminat

Or. en

Justificare

Chiar dacă propunerea Comisiei este orientată într-o direcție (dual IMSI) pe care raportorul 
o consideră o modalitate fezabilă de stimulare a posibilității utilizatorului de a alege și a 
concurenței, ar putea exista și alte căi, cum ar fi o combinație între single IMSI și accesul 
local, variantă care s-ar putea dovedi mai atrăgătoare în ansamblu. Din principiu, 
regulamentul ar trebui să fie neutru în ceea ce privește modalitățile tehnice utilizate pentru 
realizarea decuplării, ținând seama și de posibilitatea apariției în unor metode alternative 
noi și mai eficiente în viitor.

Amendamentul 13
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Tarifele pentru interconectarea 
aferentă acordării accesului la 
infrastructura pentru vânzarea separată a 
serviciilor de roaming stabilită în temeiul 
articolului 5 sunt determinate în funcție 
de costuri.

Or. en

Justificare

Prevedere mutată de la articolul 5, întrucât tarifele pentru interconectare se referă la 
vânzarea cu ridicata.

Amendamentul 14
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Modalitățile de acces și interconectare în temeiul prezentului regulament ar trebui să 
corespundă cu cele prevăzute în Directiva privind accesul 2002/19, pentru a reduce la minim 
riscurile interpretărilor diferite care ar putea surveni dacă, de exemplu, se introduce o 
definiție separată a accesului în prezentul regulament. Dispozițiile relevante din Directiva 
privind accesul includ obligații legate de nediscriminare și interoperabilitate. A se vedea 
amendamentul 17.

Amendamentul 15
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 16
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Pentru a asigura o abordare normativă 
coerentă în ceea ce privește accesul cu 
ridicata în scopul furnizării de servicii de 
roaming, OAREC, în strânsă cooperare cu 

(4) Pentru a asigura o abordare normativă 
coerentă în ceea ce privește accesul cu 
ridicata în scopul furnizării de servicii de 
roaming, în termen de șase luni de la 
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Comisia, elaborează orientări privind 
condițiile de acordare a accesului cu 
ridicata pentru furnizarea serviciilor de 
roaming.

adoptarea prezentului regulament, 
OAREC, în strânsă cooperare cu Comisia, 
elaborează orientări privind condițiile de 
acordare a accesului cu ridicata pentru 
furnizarea serviciilor de roaming.

Or. en

Amendamentul 17
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Dispozițiile relevante ale articolelor 3 
și 4 („Cadrul general pentru acces și 
interconectare” și „Drepturile și 
obligațiile întreprinderilor”), 9 și 10 
(„Obligația de transparență” și „Obligația 
de nediscriminare”) și 12 („Obligațiile 
referitoare la accesul la anumite elemente 
din infrastructura rețelelor și la utilizarea 
acesteia”) din Directiva privind accesul se 
aplică și în cazul accesului și 
interconectării prevăzute în prezentul 
regulament.

Or. en

Amendamentul 18
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Începând cu data de 1 iulie 2014, 
furnizorii din țara de origine asigură 
abonaților lor accesul la serviciile de voce, 
SMS și comunicații de date în roaming 
furnizate de orice furnizor alternativ de 
servicii de roaming interconectat.

Or. en
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Amendamentul 19
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Începând cu data de 1 iulie 2014,
furnizorii din țara de origine trebuie să-și 
informeze toți clienții serviciilor de 
roaming cu privire la posibilitatea de a 
renunța la abonamentul existent pentru 
servicii de roaming și de a opta pentru un 
furnizor alternativ de servicii de roaming. 
Clienții serviciilor de roaming au la 
dispoziție o perioadă de două luni pentru 
a comunica opțiunea lor furnizorului din 
țara de origine. Clienții serviciilor de 
roaming care nu își exprimă opțiunea în 
termenul menționat au dreptul de a opta 
pentru un furnizor alternativ de servicii de 
roaming în orice moment, în conformitate 
cu alineatele (3) și (4).

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

Or. en

Justificare

Consumatorii sunt în general mai puțin dispuși să treacă la o altă ofertă. Pentru a le permite 
să aleagă în cunoștință de cauză, furnizorii din țara de origine ar trebui să fie obligați să-și 
informeze clienții într-o formă clară și inteligibilă cu privire la modificări și la posibilitatea 
de a alege un furnizor alternativ de servicii de roaming.

Amendamentul 20
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Orice trecere la un furnizor alternativ 
de servicii de roaming sau renunțare la 
acesta este gratuită, nu implică alte condiții 
sau restricții legate de elemente ale 
abonamentului altele decât cele de roaming 
și trebuie să se realizeze în termen de cinci 
zile lucrătoare, cu excepția cazului în care 

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

și trebuie să se realizeze în termen de trei 
zile lucrătoare, cu excepția cazului în care 
un client al serviciilor de roaming deține un 
abonament pentru un pachet de servicii 
naționale care include tarife de roaming 
altele decât eurotariful, eurotariful SMS 
sau eurotariful pentru date, situație în care 
furnizorul din țara de origine poate întârzia 
trecerea de la vechiul abonament la 
abonamentul nou referitor la serviciile de 
roaming cu o anumită perioadă care nu 
poate depăși două luni.

Or. en

Justificare

Perioada de trecere de la un furnizor de roaming la altul este prea lungă și nu se potrivește 
cu așteptările consumatorului. Prin urmare, trecerea ar trebui să poată fi realizată în maxim 
trei zile lucrătoare. În cazul în care clientul contractează un abonament pentru un pachet de 
servicii naționale care include tarife de roaming altele decât eurotariful, eurotariful SMS sau 
eurotariful pentru date, perioada de trecere de trei luni sugerată este prea lungă și nu ar 
trebui să depășească două luni.

Amendamentul 21
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

A se vedea amendamentul 22, care se referă la cazul în care un operator obstrucționează 
transferul către alt operator.

Amendamentul 22
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Autoritățile naționale de 
reglementare își folosesc competențele pe 
care le dețin în temeiul articolului 16 
pentru a se asigura, între altele, că se 
aplică sancțiunile corespunzătoare, 
inclusiv obligația de a oferi compensații 
abonaților, furnizorilor care întârzie sau 
împiedică în vreun mod trecerea unui 
abonat la un furnizor alternativ de servicii 
de roaming.

Or. en

Justificare

La fel ca în cazul dispozițiilor referitoare la transferabilitate din cadrul Directivei privind 
serviciul universal și pentru a asigura coerența cu directiva respectivă, furnizorii nu ar trebui 
să fie obligați să faciliteze încheierea de contracte cu concurența (chestiune care depinde, de 
asemenea, de maniera de a acționa a furnizorului alternativ), dar ar trebui să li se aplice 
sancțiuni efective în caz de obstrucționare.

Amendamentul 23
Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

unice, implementarea soluțiilor tehnice 
care facilitează vânzarea separată de 
servicii de roaming trebuie să 
îndeplinească în special următoarele 
cerințe de bază:

Or. en

Amendamentul 24
Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) implementarea soluțiilor tehnice se 
realizează simultan pe tot teritoriul 
Uniunii;

Or. en

Amendamentul 25
Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) utilizatorii finali își pot păstra 
numărul de telefon mobil existent;

Or. en

Amendamentul 26
Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera c (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) utilizatorii finali pot trece cu ușurință 
și rapid la un furnizor alternativ de 
servicii de roaming și de la un furnizor 
alternativ la altul, păstrându-și în același 
timp operatorul din țara de origine;
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Or. en

Amendamentul 27
Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera d (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) nu sunt împiedicate serviciile de 
roaming pentru cetățenii UE în țări terțe 
sau pentru cetățenii țărilor terțe în UE;

Or. en

Justificare

Formularea din regulamentul propus ar trebui să rămână neutră în ceea ce privește soluția 
structurală a decuplării. Având în vedere dezvoltarea rapidă a tehnologiei, ar fi prematură 
promovarea unei singure soluții, întrucât în viitor s-ar putea să existe soluții mai potrivite. 
Propunerea ar trebui să se concentreze asupra cerințelor de bază pe care ar trebui să le 
îndeplinească orice soluție tehnică, inclusiv cea care permite consumatorului să-și păstreze 
numărul. Din cerințele de bază, precum și din Directiva privind accesul, se deduce că orice 
soluție trebuie să permită un grad maxim de interoperabilitate, pentru a evita orice blocaj 
tehnic.

Amendamentul 28
Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Operatorii se asigură că infrastructura 
pentru vânzarea separată a serviciilor de 
roaming este realizată până cel târziu la 1 
iulie 2014, pentru a garanta clienților 
posibilitatea de a utiliza serviciile mobile 
naționale și serviciile de roaming separate 
oferite de operatori alternativi de servicii 
de roaming fără a trebui să își schimbe 
numărul de telefon mobil. Pentru a face 
posibilă vânzarea separată de servicii de 
roaming, operatorii pot, în special, să 
permită utilizarea unui „profil de roaming 
pentru UE” pe aceeași cartelă SIM și 
utilizarea aceluiași terminal ca și pentru 

Operatorii se asigură că infrastructura 
pentru vânzarea separată a serviciilor de 
roaming, care respectă cerințele de la 
primul paragraf, este realizată până cel 
târziu la 1 iulie 2014. Nu există taxe plătite 
direct de consumatorii finali pentru 
utilizarea facilității de vânzare separată de 
servicii de roaming.
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serviciile mobile naționale. Tarifele 
pentru interconectarea aferentă furnizării 
acestei facilități sunt stabilite în funcție de 
costuri și nu trebuie să existe taxe plătite 
direct de consumatori pentru utilizarea 
acestei facilități.

Or. en

Amendamentul 29
Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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

Or. en

Justificare

OAREC ar trebui să urmărească îndeaproape punerea în aplicare a acestor orientări și să 
emită orientări revizuite dacă reiese că eficiența și buna funcționare a orientărilor inițiale ar 
trebui îmbunătățite.
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Amendamentul 30
Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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

Or. en

Justificare

Pentru a oferi un act obligatoriu din punct de vedere juridic și direct aplicabil, după 
consultarea OAREC, Comisia ar trebui să dispună de competența de a adopta acte delegate 
(dar să nu fie obligată să facă acest lucru) pentru a asigura condiții uniforme pentru 
implementarea infrastructurii pentru vânzare separată. Comisia ar trebui să poată adopta 
rapid astfel de acte delegate.

Amendamentul 31
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.
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Or. en

Amendamentul 32
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 19, plafonul maxim al 
tarifului cu ridicata mediu se menține la 
0,04 EUR pe perioada de aplicare a 
prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 33
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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 
0,07 EUR pe minut pentru orice apel 
primit. Plafonul tarifar pentru apelurile 
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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.

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 0,06 EUR, la 1 iulie 2013 și la 0,05 
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

Amendamentul 34
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 două luni.

Or. en

Amendamentul 35
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1
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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, 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 36
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 0,07 EUR la 
1 iulie 2012, la 0,06 EUR la 1 iulie 2013 și 
la 0,05 EUR la 1 iulie 2014. Fără a aduce 
atingere articolului 19, plafonul maxim 
reglementat al tarifului cu amănuntul 
pentru eurotariful SMS se menține la 
0,05 EUR până la 30 iunie 2017.

Or. en
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Amendamentul 37
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 
realizeze în termen de o zi lucrătoare de la 
primirea cererii, să fie gratuită și să nu 
impună 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.

(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 
realizeze în termen de o zi lucrătoare de la 
primirea cererii, să fie gratuită și să nu 
impună 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 două luni. Un eurotarif SMS poate 
fi întotdeauna combinat cu un eurotarif.

Or. en

Amendamentul 38
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 

(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 19, plafonul maxim al tarifului 
cu ridicata mediu pentru furnizarea 
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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.

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 39
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Începând cu 1 iulie 2012, tariful cu 
amănuntul (fără TVA) pe care un furnizor 
din țara de origine îl poate percepe ca 
eurotarif pentru date de la un client al 
serviciilor de roaming nu trebuie să 
depășească 0,50 EUR per megabyte. 
Plafonul tarifar pentru date se reduce la 
0,30 EUR per megabyte utilizat începând 
cu 1 iulie 2013 și la 0,20 EUR începând cu 
1 iulie 2014. Fără a aduce atingere 
articolului 19, plafonul maxim reglementat 
al tarifului cu amănuntul se menține la 
0,20 EUR per megabyte utilizat până la 30 
iunie 2017.

Or. en

Amendamentul 40
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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

Or. en

Justificare

Trecerea la eurotariful pentru date sau renunțarea la acesta ar trebui să fie posibilă în 
termen de maxim o zi lucrătoare. În cazul în care clientul contractează un abonament pentru 
un pachet de servicii naționale care include tarife de roaming altele decât eurotariful, 
eurotariful SMS sau eurotariful pentru date, perioada de trecere de trei luni sugerată este
prea lungă și, prin urmare, aceasta nu ar trebui să depășească două luni.

Amendamentul 41
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.
(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 
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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).

Or. en

Justificare

Dacă relațiile de concurență decurg așa cum se prevede și prețurile se reduc substanțial sub 
limitele de salvgardare, acestea devin automat mai puțin importante.  Posibilitatea de 
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eliminare anticipată a plafoanelor pare complicat de elaborat în mod corespunzător din 
punct de vedere tehnic, iar propunerea Comisiei pentru a substitui concurența (pragul de 
75%) este grosieră. Prin urmare, posibilitatea de eliminare anticipată a plafoanelor ar trebui 
să fie legată de revizuirea în temeiul articolului 19 (în cazul căruia se propune extinderea 
pentru a include cerința de raportare pentru OAREC, propusă la articolul 13 alineatul (1) de 
către Comisie).

Amendamentul 42
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

Amendamentul 43
Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Pentru a atenționa un client al serviciilor de 
roaming în legătură cu faptul că i se vor 
aplica tarife de roaming atunci când 
efectuează sau primește un apel sau când 
trimite un mesaj SMS, cu excepția cazului 
în care clientul și-a anunțat furnizorul din 
țara sa de origine că nu solicită acest 
serviciu, fiecare furnizor din țara de origine 
oferă clientului, prin intermediul unui 
serviciu de mesagerie, în mod automat, 
fără întârzieri nejustificate și gratuit când 
intră într-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



PR\885090RO.doc 33/44 PE476.117v01-00

RO

Amendamentul 44
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 45
Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se include, de asemenea, numărul de 
telefon cu acces gratuit menționat la 
alineatul (2), pentru obținerea de informații 
mai detaliate și de informații cu privire la 
posibilitatea accesării serviciilor de urgență 
prin apelarea gratuită a numărului european 
unic pentru apeluri de urgență 112.

Se includ, de asemenea, numărul de telefon 
cu acces gratuit menționat la alineatul (2), 
pentru obținerea de informații mai detaliate 
și, dacă este cazul, informații cu privire la 
posibilitatea accesării serviciilor de urgență 
prin apelarea gratuită a numărului european 
unic pentru apeluri de urgență 112.

Or. en

Amendamentul 46
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, 

(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, 
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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. 

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) sau altor 
dispozitive care nu au funcția SMS.

Or. en

Amendamentul 47
Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Furnizorii din țara de origine se asigură că 
abonații serviciilor lor de roaming sunt 
informați în mod corespunzător, atât 
înainte de, cât și după încheierea unui 
contract, cu privire la tarifele aplicate 
pentru utilizarea serviciilor 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 de comunicații de date 
în roaming în conformitate cu alineatele (2) 
și (3). Mecanismele de salvgardare 
menționate la alineatul (3) se aplică atât
clienților care au ales un serviciu preplătit, 
cât și celor care beneficiază de un 
abonament.

Or. en

Amendamentul 48
Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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 a anunțat 
furnizorul din țara de origine că nu dorește 
să primească astfel de informații.

Or. en

Amendamentul 49
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
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Amendamentul 50
Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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 cu amănuntul 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 
astfel de servicii cu amănuntul de 
comunicații de date în roaming pe o 
perioadă de utilizare specificată nu 
depășesc un plafon financiar specificat.

Or. en

Justificare

Extindere a avertizărilor cu privire la limita de suspendare și în afara teritoriului UE, pentru 
a preveni facturile-șoc.

Amendamentul 51
Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Prezentul articol se aplică, de 
asemenea, clienților care utilizează 
serviciile de date în roaming oferite de un 
furnizor din țara de origine care se află în 
afara Uniunii.

Or. en
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Amendamentul 52
Propunere de regulament
Articolul 18a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 18a
Exercitarea delegării de competențe
(1) Competența de a adopta acte delegate 
este conferită Comisiei în condițiile 
prevăzute în prezentul articol.
(2) Competența de a adopta actele 
delegate menționate la articolul 5 este 
conferită Comisiei pentru perioada de 
aplicare a prezentului regulament.
(3) De îndată ce adoptă un act delegat, 
Comisia îl notifică simultan 
Parlamentului European și Consiliului.
(4) Un act delegat intră în vigoare doar 
dacă nici Parlamentul European, nici 
Consiliul nu a formulat obiecțiuni în 
termen de două luni de la notificarea 
actului respectiv către Parlamentul 
European și Consiliu sau dacă, înainte de 
expirarea termenului respectiv, atât 
Parlamentul European, cât și Consiliul 
au informat Comisia că nu intenționează 
să formuleze obiecțiuni. La inițiativa 
Parlamentului European sau a 
Consiliului, acest termen se prelungește 
cu două luni.

Or. en

Amendamentul 53
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 

(1) Comisia reexaminează modul de 
funcționare al prezentului regulament și, 
după efectuarea unei consultări publice, 
prezintă un raport în acest sens 
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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:

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

Justificare

Având în vedere că măsurile corective structurale sunt puse în aplicare în 2014, ar fi 
prematură evaluarea impactului asupra pieței de roaming în 2015. Prin urmare, evaluarea ar 
trebui să aibă loc mai târziu, cel devreme în 2016, pentru a dispune de o imagine de 
ansamblu mai bună în ceea ce privește funcționarea pieței. Este esențială eliminarea 
plafoanelor numai în momentul în care există o piață concurențială.

Amendamentul 54
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;

– evoluția și tendințele viitoare 
preconizate ale 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 corespunzătoare a serviciilor 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;

Or. en

Amendamentul 55
Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Dacă raportul arată că măsurile 
structurale prevăzute de prezentul 

(2) Dacă raportul arată că măsurile 
prevăzute de prezentul regulament nu sunt 
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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.

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, de 
a introduce măsuri suplimentare sau de a 
prelungi durata aplicării oricăruia dintre 
plafoanele maxime ale tarifelor cu ridicata 
sau cu amănuntul prevăzute la articolele 6 
- 9, 11 și 12.

Or. en

Amendamentul 56
Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În plus, la fiecare doi ani după 
prezentarea raportului prevăzut la 
alineatul (1), Comisia prezintă 
Parlamentului European și Consiliului un 
raport privind funcționarea regulamentului. 
Acest raport trebuie să conțină un rezumat 
al monitorizării efectuate asupra furnizării 
de servicii în roaming în Uniune, precum și 
o evaluare a progreselor înregistrate în 
sensul atingerii obiectivelor prezentului 
regulament, inclusiv în ceea ce privește 
aspectele menționate la alineatul (1).

(3) În plus, Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului un raport 
intermediar privind funcționarea 
regulamentului în termen de doi ani de la 
[data intrării în vigoare a prezentului 
regulament], iar în continuare prezintă 
un raport la fiecare doi ani după 
prezentarea raportului prevăzut la 
alineatul (1). Fiecare raport trebuie să 
conțină un rezumat al monitorizării 
efectuate asupra furnizării de servicii în 
roaming în Uniune, precum și o evaluare a 
progreselor înregistrate în sensul atingerii 
obiectivelor prezentului regulament, 
inclusiv în ceea ce privește aspectele 
menționate la alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 57
Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) 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 sunt notificate Comisiei cel 
puțin de două ori pe an. Comisia face 
publice datele respective.

Or. en

Justificare

Revizuirea ar trebui amânată cu un an pentru a permite o evaluare completă a dezvoltării 
concurenței în ceea ce privește diferitele segmente ale pieței de roaming.  De asemenea, 
revizuirea ar trebui extinsă, pentru a obliga Comisia nu numai să prevadă o posibilă 
prelungire a aplicării plafoanelor de salvgardare sau modificarea măsurilor structurale, ci și 
să varieze plafoanele de salvgardare, în cazul în care nu pot fi eliminate, sau să introducă 
măsuri structurale suplimentare.  Comisia ar trebui să se orienteze după rapoartele periodice 
ale OAREC (dispoziție mutată de la articolul 13 propus de Comisie).
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EXPUNERE DE MOTIVE

I. Introducere

Milioane de cetățeni din Europa utilizează zilnic telefoanele mobile pentru a efectua și primi 
apeluri, pentru a trimite și primi SMS-uri și pentru a naviga pe internet. Numărul utilizatorilor 
de servicii de internet mobile crește zilnic, ceea ce înseamnă că și grupul potențialilor 
utilizatori de servicii de roaming crește permanent. De exemplu, într-un recent sondaj 
Eurobarometru despre serviciile de roaming, aproape trei sferturi dintre cei chestionați au 
răspuns că au folosit serviciile de apeluri, de trimitere de mesaje text sau de internet în timpul 
ultimei lor călătorii în străinătate.1

Independent de această tendință, cei mai mulți europeni dezactivează însă serviciile mobile în 
străinătate, de teama așa-numitelor „facturi-șoc”, deoarece deseori, după ce se întorc din 
călătorie, cetățenii găsesc facturi exorbitante pentru serviciile de telefonie mobilă utilizate în 
străinătate. În ceea ce privește roamingul de date, doar o minoritate de 19% dintre utilizatorii 
rețelelor mobile care navighează pe internet în străinătate folosind telefonul mobil consideră 
că prețurile percepute sunt echitabile.2 Potrivit Comisiei, costurile medii per megabyte sunt de 
peste 2 EUR, iar în cazuri extreme ajung chiar până la 12 EUR.3 Această problemă este 
cauzată în primul rând de faptul că pe piața serviciilor de roaming concurența este în 
continuare mult prea redusă. 

Prețurile de roaming excesive și utilizarea redusă a serviciilor de roaming în interiorul UE ca 
urmare a nivelului ridicat al tarifelor nu servesc nici consumatorului european, nici economiei 
europene. Această evoluție nu este compatibilă cu principiile de bază ale unei piețe unice 
digitale europene. 

Prezenta propunere de regulament urmărește să remedieze această situație. Încă odată cu 
Agenda sa digitală pentru Europa4 din 2010, Comisia a stabilit obiectivul de a armoniza 
tarifele pentru serviciile de telefonie mobilă în roaming și tarifele naționale până în anul 2015. 
Această armonizare a fost solicitată de mai mulți ani și de Parlamentul European, care a 
invitat insistent Comisia să acționeze în acest sens prin propuneri legislative. 

II. Cadrul juridic actual și efectele sale asupra pieței de roaming

Încă din iunie 2007, Parlamentul European și Consiliul au adoptat un prim regulament privind 
roaming-ul în rețelele publice de telefonie mobilă în interiorul Comunității5, pentru a contribui 
                                               
1 Eurbarometrul special 356, „Report on Roaming 2010“, februarie 2011, 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_356_en.pdf
2 A se vedea mai sus.
3 Comisia Europeană, „Raportul intermediar cu privire la stadiul de dezvoltare a serviciilor de roaming în 
Uniunea Europeană”, iunie 2010, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0356:FIN:RO:PDF. 
4 Comisia Europeană, „O Agendă digitală pentru Europa”, mai 2010, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245:FIN:RO:PDF . 
5 Regulamentul (CE) nr. 717/2007, http://eur-
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la buna funcționare a pieței interne și, în același timp, pentru a asigura un nivel ridicat de 
protecție a consumatorilor, precum și pentru a promova concurența și transparența pe piață. 
Comisia a evaluat în anul 2008 efectele acestui regulament și a ajuns la concluzia că 
concurența nu a atins încă un nivel satisfăcător. Ca urmare, Comisia a prezentat noi propuneri 
pentru modificarea regulamentului privind roamingul1. Modificările au fost adoptate de 
Parlamentul European și Consiliu în iunie 2009. Acestea au inclus prelungirea duratei de 
valabilitate a regulamentului și extinderea domeniului de aplicare la serviciile de roaming 
pentru SMS și date. Acest regulament modificat privind roamingul expiră la 30 iunie 2012. 

Regulamentul privind roamingul care este actualmente în vigoare stabilește tarife maxime 
pentru serviciile de voce și de mesagerie în roaming la nivelul tarifelor cu ridicata și cu 
amănuntul. Și la roamingul de date a fost stabilit un tarif maxim, dar numai la nivelul tarifelor 
cu ridicata. 

În plus, au fost introduse dispoziții privind transparența în favoarea consumatorilor. Potrivit 
acestora, operatorii trebuie să trimită clienților lor informații despre tarifele de roaming 
imediat ce aceștia pătrund pe teritoriul unui alt stat membru. De asemenea, pentru a evita 
facturile-șoc pentru serviciile de roaming de date, a fost stabilit un plafon maxim implicit al 
costurilor de 50 de euro pentru toți clienții care nu au ales deja un alt plafon.

Din Raportul intermediar cu privire la stadiul de dezvoltare a serviciilor de roaming în 
Uniunea Europeană2 prezentat de Comisie în iulie 2011 reiese că furnizorii de servicii de 
comunicații mobile din UE și-au redus tarifele de roaming în conformitate cu tarifele maxime 
introduse la nivelul UE. Cu toate acestea, consumatorilor tot nu le sunt oferite tarife net 
inferioare prețurilor maxime. Potrivit Comisiei, acest lucru este cauzat în principal de faptul 
că până acum concurența nu s-a dezvoltat suficient pe piața de roaming și încă mai există 
probleme structurale. 

III. Propunerea Comisiei pentru o reformare a regulamentului privind roamingul 

Pentru a asigura o concurență sporită, Comisia propune prin propunerea sa de regulament o 
dublă abordare. Pe lângă tarifele maxime deja existente, urmează să fie introduse și măsuri 
structurale. 

1. Măsuri structurale

Propunerea de regulament prevede două măsuri structurale concrete prin care să fie abordată 
problema subiacentă a lipsei de concurență de pe piața de roaming a UE. Raportoarea salută 
această nouă abordare inovatoare, însă consideră că acțiunile de transpunere propuse mai pot 
fi îmbunătățite. 

a) Accesul cu ridicata pentru servicii de roaming
                                                                                                                                                  
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007R0717:RO:NOT
1 Regulamentul (CE) nr. 544/2009, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:167:0012:0023:RO:PDF
2 Comisia Europeană, „Raportul intermediar cu privire la stadiul de dezvoltare a serviciilor de roaming în 
Uniunea Europeană”, iunie 2010, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0356:FIN:RO:PDF. 
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Operatorilor alternativi care nu dispun de o rețea proprie (ex. operatorii unor rețele mobile 
virtuale - MVNO) ar trebui să li se faciliteze accesul pe piața de roaming, în acest sens 
urmând ca operatorii de rețele din alte state membre să le ofere acces la rețelele lor la prețuri 
cu ridicata reglementate (așa-numitul „acces cu ridicata pentru servicii de roaming”). Acest 
lucru ar trebui să sporească concurența dintre operatorii de pe piața de roaming și ar trebui să 
ofere mai multe stimulente pentru a le oferi clienților prețuri și servicii mai atrăgătoare. 

Pentru ca toți operatorii alternativi să beneficieze de un acces egal la nivelul cu ridicata, 
măsura de furnizare a accesului ar trebui să fie completată, în opinia raportoarei, cu obligația 
de nediscriminare. În acest mod, măsura ar fi în concordanță cu dispozițiile directivei privind 
accesul1 din anul 2002. Obligația de garantare a accesului poate conduce la rezultatele dorite 
numai dacă operatorilor de rețele li se impune obligația de a trata în mod egal toate cererile 
operatorilor alternativi.

b) Vânzarea separată a serviciilor de roaming 

A doua măsură structurală privește nivelul tarifelor cu amănuntul: în viitor, clienții ar trebui să 
achiziționeze servicii de roaming și de la un alt operator decât operatorul lor de servicii din 
țara de origine. Astfel, clienții ar putea să încheie și un contract de roaming mai avantajos, 
separat de serviciile de comunicații mobile naționale, oferit de un operator concurent (așa-
numita „vânzare separată a serviciilor de roaming”). 

În principiu, raportoarea consideră că această măsură de decuplare este utilă. Întrebarea este în 
ce măsură transpunerea tehnică ar trebui definită deja din regulament. Raportoarea este de 
opinie că, în lumina dezvoltării tehnologice rapide actuale, profilul de roaming UE ar trebui să 
fie definit de OAREC, în strânsă colaborare cu Comisia. În regulamentul privind roamingul ar 
trebui formulate numai principiile cărora le corespunde o viitoare soluție tehnică (ex. 
păstrarea numărului de telefon).

2.  Tarifele maxime

Până când măsurile structurale vor fi complet efective și concurența va conduce la prețuri cu 
amănuntul avantajoase, propunerea de regulament ar trebui să definească treptat reducerea 
tarifelor maxime actuale la nivelul tarifelor cu ridicata și cu amănuntul pentru serviciile de 
telefonie și de mesagerie și să introducă, pentru prima dată, o valoare maximă a prețurilor cu 
amănuntul pentru serviciile de date mobile. Comisia propune ca, începând din iulie 2014, 
clienții de roaming să plătească cel mult 24 de eurocenți pe minut pentru un apel efectuat, 
maxim 10 eurocenți pentru un apel primit, maxim 10 eurocenți pentru trimiterea de mesaje 
scurte și maxim 50 de eurocenți per megabyte în cazul descărcării de date și al navigării pe 
internet în străinătate.  

Raportoarea salută faptul că, pentru prima dată, urmează să fie stabilite tarife maxime în 
întreaga UE și la nivelul tarifelor cu amănuntul pentru roamingul de date. În cazul serviciilor 

                                               
1 Directiva 2002/19/EG, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:13:35:32002L0019:RO:PDF
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de roaming de date, în 2009 s-a înregistrat o creștere de peste 40%.1 Având în vedere 
răspândirea smartphone-urilor și a altor dispozitive handheld, este probabil ca această tendință 
să se mențină. Prin urmare, reglementarea prețurilor percepute pentru descărcarea de date în 
străinătate este imperios necesară. 

Raportoarea consideră însă că tarifele maxime propuse de Comisie nu sunt suficient de 
ambițioase. O serie de studii independente au demonstrat că costurile efective ale operatorilor 
pentru furnizarea serviciilor de roaming se situează, în medie la nivel european, mult sub 
tarifele maxime propuse pentru nivelul tarifelor cu ridicata.2 Raportoarea consideră că în 
special prețurile cu amănuntul propuse pentru serviciile de roaming de date sunt extrem de 
ridicate. Marje care reprezintă de patru până la cinci ori prețul cu ridicata nu se justifică.

Prin urmare, raportoarea este în favoarea unor tarife maxime mai mici, atât la nivelul tarifelor 
cu ridicata, cât și la nivelul tarifelor cu amănuntul pentru serviciile de telefonie, de mesaje 
scurte, dar mai ales pentru serviciile de roaming de date. Totodată, raportoarea ține seama de 
faptul că operatorii trebuie să aibă un profit suficient pentru compensarea investițiilor 
realizate în extinderea rețelei. 

3. Măsuri pentru îmbunătățirea transparenței și a protecției consumatorilor

Regulamentul actual privind roamingul conține o serie de dispoziții privind transparența care 
au contribuit la un nivel adecvat de protecție a consumatorilor. Pe lângă comunicarea tarifelor 
în roaming pentru serviciile de telefonie, mesaje scurte și de date valabile odată cu intrarea 
într-o rețea de telefonie mobilă a unui operator străin, s-a introdus, de exemplu, un blocaj prin 
care, în momentul în care utilizatorul atinge un anumit plafon maxim al costurilor aferente 
utilizării serviciilor de internet mobile, acesta trebuie să declare că dorește să utilizeze 
serviciile de roaming în continuare.

În afară de introducerea noilor măsuri structurale, raportoarea consideră că trebuie stabilite și 
alte obiective în materie de transparență. În primul rând este nevoie de informații mai ușor de 
înțeles despre noile posibilități și tarife de care pot beneficia clienții ca urmare a măsurii de 
decuplare. Raportoarea dorește ca, în viitor, contractele de roaming să fie concepute și 
redactate într-o manieră clară și simplă.  

În ceea ce privește avertismentul față de facturile-șoc, raportul prevede ca acesta să fie emis și 
în cazul în care se recurge la servicii din afara UE. În plus, acest avertisment ar trebui să 
includă nu doar costurile pentru roamingul de date, ci și costurile pentru serviciile de telefonie 
și de mesaje scurte. Nu în ultimul rând, nu doar clienții serviciilor preplătite, ci și clienții 
serviciilor postplătite ar trebui să beneficieze de aceste avertismente.

                                               
1 Comisia Europeană, „Raportul intermediar cu privire la stadiul de dezvoltare a serviciilor de roaming în 
Uniunea Europeană”, iunie 2010, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0356:FIN:RO:PDF.
2 GEREK, „MTR Benchmark snapshot“, ianuarie/iulie 2011, http://erg.eu.int/doc/berec/bor_11_27.pdf și 
http://erg.eu.int/doc/berec/bor_11_35.pdf


