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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Raportoarea pentru aviz regretă faptul că analiza propunerii de regulament privind realizarea 
unui continent conectat a fost programată foarte aproape de sfârșitul actualului mandat al 
Parlamentului European. Sectorul telecomunicațiilor și serviciile furnizate prin intermediul 
rețelelor de comunicații electronice au un rol fundamental pentru asigurarea competitivității 
pe termen lung a Uniunii Europene. Calendarul stabilit pentru examinarea unui instrument 
legislativ care ar putea avea un impact atât de profund asupra economiei comunicațiilor 
mobile și, prin urmare, asupra economiei în ansamblul ei este nerealist.

Parlamentul European ar fi trebuit să poată solicita serviciilor sale să realizeze o evaluare 
detaliată a impactului regulamentului propus și să dispună de suficient timp pentru a efectua o 
amplă consultare publică. Raportoarea pentru aviz a remarcat, de asemenea, atitudinea critică 
a OAREC cu privire la propunerea Comisiei Europene. 

Ca o ultimă remarcă preliminară, raportoarea pentru aviz dorește să sublinieze că este necesar 
să se asigure un mediu favorabil pentru operatorii economici, precum și securitatea juridică. 
Din acest motiv, raportoarea pentru aviz își exprimă surprinderea în legătură cu noua 
propunere a Comisiei Europene referitoare la serviciile de roaming internațional, care a fost 
prezentată la numai un an de la adoptarea Regulamentului III privind roamingul.

În cadrul proiectului de aviz al Comisiei pentru afaceri juridice, raportoarea pentru aviz și-a 
îndreptat atenția în special asupra următoarelor trei aspecte:

În primul rând, autorizația UE unică creează un nivel suplimentar de reglementare, în 
condițiile în care nu există suficiente argumente care să demonstreze că acest sistem este 
necesar. Raportoarea pentru aviz consideră că eliminarea barierelor inutile în calea furnizării 
de servicii transfrontaliere poate fi realizată printr-o mai bună coordonare între autoritățile 
naționale de reglementare (ANR) și la nivelul OAREC instituind, spre exemplu, un model 
armonizat de notificare. Prin urmare, raportoarea pentru aviz propune eliminarea capitolului 2 
din propunerea de regulament și introducerea de amendamente la Directiva 2002/20 
(autorizarea).

În al doilea rând, în ceea ce privește neutralitatea rețelei, raportoarea pentru aviz propune să se 
instituie posibilitatea ca operatorii să furnizeze servicii specializate, iar utilizatorii finali să 
aibă acces la aceste servicii, câtă vreme acest lucru nu aduce atingere calității serviciilor de 
acces la internet. Ar trebui să se permită, de asemenea, aplicarea unor măsuri rezonabile de 
gestionare a traficului, ținând seama de diferitele sisteme juridice ale statelor membre, cu 
condiția să se asigure accesul consumatorilor la un internet deschis.

În al treilea rând, în ceea ce privește drepturile utilizatorilor finali: Raportoarea pentru aviz 
propune eliminarea articolelor 25-30, întrucât o armonizare deplină nu îi avantajează pe 
consumatori. Strategia propusă este de a modifica Directiva 2002/22 (serviciul universal) și 
de a actualiza dispozițiile referitoare la anumite drepturi prevăzute de această directivă. 
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AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri juridice recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, 
competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Indiferent de modul în care un 
furnizor alege să opereze rețele de 
comunicații electronice sau să furnizeze 
servicii de comunicații electronice la nivel 
transfrontalier, regimul de reglementare 
aplicabil unui furnizor european de 
comunicații electronice ar trebui să fie 
neutru din punctul de vedere al alegerilor 
comerciale pe care se bazează organizarea 
funcțiilor și activităților în statele 
membre. Prin urmare, indiferent de 
structura corporativă a întreprinderii, 
statul membru de origine al unui furnizor 
de comunicații electronice ar trebui să fie 
considerat statul membru în care se 
adoptă deciziile strategice referitoare la 
furnizarea de rețele sau servicii de 
comunicații electronice. 

eliminat

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Autorizația UE unică ar trebui să se 
bazeze pe autorizația generală obținută în 
statul membru de origine și nu ar trebui 
să facă obiectul condițiilor aplicabile deja 
în temeiul legislației naționale existente 
care nu este specifică sectorului 
comunicațiilor electronice. În plus, 
dispozițiile prezentului regulament și ale 
Regulamentului (UE) nr. 531/2012 ar 

eliminat
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trebui să se aplice și furnizorilor europeni 
de comunicații electronice.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Majoritatea condițiilor specifice 
acestui sector, de exemplu cele referitoare 
la accesul la rețele sau la securitatea și 
integritatea lor ori la accesul la serviciile 
de urgență, sunt strâns legate de locul în 
care este amplasată rețeaua sau în care 
este furnizat serviciul în cauză. În 
consecință, un furnizor european de 
comunicații electronice poate fi supus 
condițiilor aplicabile în statele membre în 
care își desfășoară activitatea, în măsura 
în care prezentul regulamentul nu conține 
dispoziții contrare.

eliminat

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) În cazul în care statele membre 
impun sectorului să contribuie la 
finanțarea obligațiilor de serviciu 
universal și a costurilor administrative ale 
autorităților naționale de reglementare, 
criteriile și procedurile de stabilire a 
contribuțiilor ar trebui să fie 
proporționate și nediscriminatorii în ceea 
ce îi privește pe furnizorii europeni de 
comunicații electronice, pentru a nu 
împiedica intrarea pe piața 
transfrontalieră, mai ales a 
întreprinderilor nou-intrate și a 
operatorilor mai mici; la stabilirea 
contribuției fiecărei întreprinderi ar 

eliminat
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trebui să se țină cont, așadar, de cota de 
piață a operatorului din perspectiva cifrei 
de afaceri realizate în statul membru 
relevant, iar contribuția ar trebui să fie 
supusă aplicării unui prag minim.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Este necesar să se asigure că, în 
condiții similare, diferite state membre nu 
aplică un tratament discriminatoriu 
niciunui furnizor european de 
comunicații electronice și că în cadrul 
pieței unice se aplică practici de 
reglementare coerente, mai ales în ceea ce 
privește măsurile care intră sub incidența 
articolului 15 sau 16 din Directiva 
2002/21/CE sau a articolului 5 sau 8 din 
Directiva 2002/19/CE. Furnizorii 
europeni de comunicații electronice ar 
trebui, așadar, să aibă dreptul la un 
tratament egal de către diferite state 
membre în situații echivalente din punct 
de vedere obiectiv pentru a permite 
realizarea de operațiuni multiteritoriale 
mai integrate. De asemenea, în astfel de 
cazuri ar trebui să existe proceduri 
specifice la nivelul Uniunii pentru 
examinarea proiectelor de decizii privind 
măsuri corective în sensul articolului 7a 
din Directiva 2002/21/CE, pentru a se 
evita divergențele nejustificate cu privire 
la obligațiile aplicabile furnizorilor 
europeni de comunicații electronice în 
diferite state membre. 

eliminat
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Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Ar trebui stabilită repartizarea 
competențelor de reglementare și de
supraveghere între statul membru de 
origine și statul membru gazdă al 
furnizorilor europeni de comunicații 
electronice pentru a reduce obstacolele 
din calea intrării pe piață, asigurând 
totodată respectarea corespunzătoare a 
condițiilor aplicabile furnizării de rețele și 
servicii de comunicații electronice de 
către acești furnizori. Prin urmare, în 
timp ce fiecare autoritate națională de 
reglementare ar trebui să supravegheze 
respectarea condițiilor aplicabile pe 
teritoriul său în conformitate cu legislația 
Uniunii, inclusiv prin sancțiuni și măsuri 
temporare, numai autoritatea națională 
de reglementare din statul membru de 
origine ar trebui să aibă competența de a 
suspenda sau a retrage drepturile unui 
furnizor european de comunicații 
electronice de a furniza rețele și servicii 
de comunicații electronice în întreaga 
Uniune sau în anumite părți ale acesteia. 

eliminat

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Spectrul de frecvențe radio este un 
bun public și o resursă esențială pentru 
piața internă a comunicațiilor mobile, în 
bandă largă fără fir și satelitare din 
Uniune. Dezvoltarea comunicațiilor în 
bandă largă fără fir contribuie la punerea 
în aplicare a Agendei digitale pentru 
Europa, mai ales la realizarea 

eliminat
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obiectivului de a garanta accesul la banda 
largă cu o viteză de cel puțin 30 Mbps 
până în 2020 pentru toți cetățenii Uniunii 
și de a asigura Uniunii cea mai mare 
viteză și capacitate posibilă pentru 
serviciile în bandă largă. Cu toate acestea, 
Uniunea este în urma altor regiuni 
importante din lume - America de Nord, 
Africa și părți din Asia - din punctul de 
vedere al introducerii și extinderii ultimei 
generații de tehnologii în bandă largă 
fără fir necesare pentru realizarea 
obiectivelor de politică menționate. 
Procesul dezorganizat de autorizare și 
punere la dispoziție a benzii de 800 MHz 
pentru comunicațiile în bandă largă fără 
fir, peste jumătate dintre statele membre 
solicitând o derogare sau nereușind în alt 
mod să atingă acest obiectiv în termenul 
prevăzut în Decizia nr. 243/2012/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
privind programul multianual pentru 
politica în domeniul spectrului de 
frecvențe radio (PPSFR), indică 
necesitatea adoptării de urgență a unor 
măsuri chiar și în perioada actualului 
PPSFR23. Măsurile luate de Uniune 
pentru a armoniza condițiile de 
disponibilitate și de utilizare eficientă a 
spectrului de frecvențe radio pentru 
comunicațiile în bandă largă fără fir în 
temeiul Deciziei nr. 676/2002/CE a 
Parlamentului European și a 
Consiliului24 nu au fost suficiente pentru 
a remedia această problemă.

___________
23 Decizia nr. 243/2012/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 14 martie 2012 de instituire a unui 
program multianual pentru politica în 
domeniul spectrului de frecvențe radio, 
JO L 81, 21.3.2012.
24 Decizia nr. 676/2002/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 7 martie 2002 privind cadrul de 
reglementare pentru politica de gestionare 
a spectrului de frecvențe radio în 
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Comunitatea Europeană (Decizia privind 
spectrul de frecvențe radio) (JO L 108, 
24.4.2002, p. 1).

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) În condițiile unei migrări treptate la 
rețele „bazate integral pe IP”, 
nedisponibilitatea produselor de 
conectivitate bazate pe IP pentru diferite 
clase de servicii de o calitate asigurată 
care să permită căi de comunicare dincolo 
de domeniile și frontierele rețelei, atât în 
interiorul, cât și în exteriorul statelor 
membre, împiedică dezvoltarea aplicațiilor 
care se bazează pe accesul la alte rețele, 
limitând astfel inovarea tehnologică. Mai 
mult, această situație împiedică difuzarea 
pe scară mai largă a soluțiilor eficiente 
asociate cu gestionarea și furnizarea de 
rețele bazate pe IP și cu produse de 
conectivitate cu un nivel de calitate 
asigurată a serviciului, mai ales un grad 
înalt de securitate, de siguranță și de 
flexibilitate, rentabilitate și aprovizionare 
mai rapidă, care generează avantaje 
pentru operatorii rețelelor, furnizorii de 
servicii și utilizatorii finali. Este necesară, 
așadar, o abordare armonizată a conceperii 
și disponibilității acestor produse, în 
condiții rezonabile, inclusiv, în cazul în 
care se impune, posibilitatea 
aprovizionării încrucișate de către 
întreprinderile de comunicații electronice 
implicate.

(36) În condițiile unei migrări treptate la 
rețele „bazate integral pe IP”, 
nedisponibilitatea produselor de 
conectivitate bazate pe IP pentru diferite 
clase de servicii de o calitate definită a 
serviciului în cadrul unor rețele închise 
de comunicații care utilizează protocolul 
internet cu control strict ar putea 
împiedica dezvoltarea aplicațiilor care se 
bazează pe această calitate definită pentru 
a funcționa în mod corespunzător. Prin 
urmare, este nevoie de o abordare 
armonizată a proiectării și disponibilității 
acestor servicii, inclusiv de măsuri de 
protecție care să garanteze că 
îmbunătățirea calității nu este identică din 
punct de vedere funcțional, că nu este în 
detrimentul performanței, al accesibilității 
sau al calității serviciilor de acces la 
internet sau că nu subminează 
concurența, inovarea sau neutralitatea 
rețelei.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
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Considerentul 45

Textul propus de Comisie Amendamentul

(45) În ultimele decenii, internetul s-a 
dezvoltat ca o platformă deschisă de 
inovare cu puține obstacole în calea 
accesului utilizatorilor finali, al furnizorilor 
de conținuturi și de aplicații și al 
furnizorilor de servicii de internet. Cadrul 
de reglementare existent vizează să 
promoveze capacitatea utilizatorilor finali 
de a accesa și a distribui informații sau de a 
utiliza aplicațiile și serviciile dorite. Cu 
toate acestea, recent, Raportul privind 
practicile de gestionare a traficului publicat 
în mai 2012 de Organismul autorităților 
europene de reglementare în domeniul 
comunicațiilor electronice (OAREC) și un 
studiu, comandat de Agenția Executivă 
pentru Sănătate și Consumatori și publicat 
în decembrie 2012, referitor la funcționarea 
pieței serviciilor de acces la internet și a 
furnizării acestora din perspectiva 
consumatorilor au indicat că un număr 
important de utilizatori finali sunt afectați 
de practici de gestionare a traficului care 
blochează sau încetinesc anumite aplicații. 
Aceste tendințe impun adoptarea unor 
reguli clare la nivelul Uniunii pentru a 
menține internetul deschis și a evita 
fragmentarea pieței unice care rezultă din 
măsurile existente în fiecare stat membru.

(45) În ultimele decenii, internetul s-a 
dezvoltat ca o platformă deschisă de 
inovare cu puține obstacole în calea 
accesului utilizatorilor finali, al furnizorilor 
de conținuturi și de aplicații și al 
furnizorilor de servicii de internet. Trebuie 
să se asigure prin lege, la nivelul UE, 
tratamentul egal și nediscriminarea de 
principiu în ceea privește transmiterea de 
pachete de date, indiferent de conținut, 
serviciu, aplicație, proveniență sau 
destinație, pentru a asigura pe termen 
lung faptul că toți utilizatorii serviciilor de 
internet pot accesa sau furniza în 
principiu toate conținuturile, serviciile 
sau aplicațiile de pe internet. În cazul 
operatorilor de rețele de acces, este 
valabilă obligația generală privind 
transmiterea de pachete de date 
concomitent cu punerea la dispoziția 
utilizatorilor a unor servicii de 
transmitere de o calitate adecvată și 
constant adaptate la progresul tehnologic, 
indiferent de proveniența, destinația sau 
natura conținutului, a serviciilor sau a 
aplicațiilor care trebuie transferate. 
Caracterul deschis și nediscriminatoriu al 
internetului reprezintă un factor esențial 
pentru stimularea inovării și a eficienței 
economice. Aceste caracteristici au rolul 
de a asigura libertatea și diversitatea de 
opinie în mijloacele de comunicare în 
masă și în sectorul cultural. Cadrul de 
reglementare existent vizează să 
promoveze capacitatea utilizatorilor finali 
de a accesa și a distribui informații sau de a 
utiliza aplicațiile și serviciile dorite. Cu 
toate acestea, recent, Raportul privind 
practicile de gestionare a traficului publicat 
în mai 2012 de Organismul autorităților 
europene de reglementare în domeniul 
comunicațiilor electronice (OAREC) și un 
studiu, comandat de Agenția Executivă 
pentru Sănătate și Consumatori și publicat 
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în decembrie 2012, referitor la funcționarea 
pieței serviciilor de acces la internet și a 
furnizării acestora din perspectiva 
consumatorilor au indicat că un număr 
important de utilizatori finali sunt afectați 
de practici de gestionare a traficului care 
blochează sau încetinesc anumite aplicații. 
Aceste tendințe impun adoptarea unor 
reguli clare la nivelul Uniunii pentru a 
menține internetul deschis și a evita 
fragmentarea pieței unice care rezultă din 
măsurile existente în fiecare stat membru. 
Internetul deschis care funcționează fără 
excepție conform principiului „best 
effort” nu ar trebui să fie afectat sau 
restricționat de dezvoltarea altor produse 
și servicii.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 47 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(47a) Prezentul regulament nu aduce 
atingere Directivei 2002/58/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 12 iulie 2002 privind prelucrarea 
datelor personale și protejarea 
confidențialității în sectorul 
comunicațiilor publice (Directiva privind 
confidențialitatea și comunicațiile 
electronice).

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 50

Textul propus de Comisie Amendamentul

(50) În plus, furnizorii de conținuturi, 
aplicații și servicii solicită furnizarea de 

(50) În plus, furnizorii de conținuturi, 
aplicații și servicii solicită furnizarea de 
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servicii de transmisie pe baza unor 
parametri de calitate flexibili, inclusiv a 
unor niveluri mai scăzute de prioritate a 
traficului care nu este urgent.
Posibilitatea ca furnizorii de conținuturi, 
aplicații și servicii să negocieze astfel de 
niveluri flexibile de calitate a serviciului cu 
furnizorii de comunicații electronice pentru 
public este necesară pentru furnizarea de 
servicii specializate și se așteaptă ca ea să 
joace un rol important în dezvoltarea noilor 
servicii precum comunicațiile de tip mașină 
către mașină (machine to machine –
M2M). În același timp, aceste acorduri ar 
trebui să permită furnizorilor de 
comunicații electronice pentru public să 
echilibreze mai bine traficul și să prevină 
congestionarea rețelelor. Furnizorii de 
conținuturi, aplicații și servicii și 
furnizorii de comunicații electronice 
pentru public ar trebui, așadar, să fie 
liberi să încheie acorduri în materie de 
servicii specializate cu privire la niveluri 
definite de calitate a serviciului atât timp 
cât acordurile respective nu diminuează 
substanțial calitatea generală a serviciilor 
de acces la internet.

servicii de transmisie pe baza unor 
parametri de calitate. Pentru furnizarea de 
servicii specializate în rețele închise este 
necesar ca furnizorii de conținuturi, 
aplicații și servicii să aibă posibilitatea de 
a negocia astfel de niveluri speciale de 
calitate a serviciilor cu furnizorii de 
comunicații electronice pentru public 
pentru un grup limitat de utilizatori. Se 
așteaptă ca acest aspect să joace un rol 
important în dezvoltarea noilor servicii 
precum comunicațiile de tip mașină către 
mașină (machine to machine – M2M). 
Serviciile specializate nu trebuie nici să 
afecteze calitatea serviciilor de acces 
deschis la internet, nici să fie 
comercializate sau utilizate ca substitut al 
internetului. Ele sunt admisibile numai în 
cazul în care există o necesitate tehnică și 
de facto evidentă, mai presus de propriul 
interes economic, de a putea furniza 
aplicații critice de o calitate deosebită în 
timp real. Dacă operatorii de rețele de 
acces oferă sau comercializează servicii 
specializate, aceștia au și obligația de a 
furniza un serviciu deschis de acces la 
internet în conformitate cu considerentul 
45. Toate serviciile de acces deschis la 
internet fac obiectul principiului „best 
effort”.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 51

Textul propus de Comisie Amendamentul

(51) Autoritățile naționale de reglementare 
au un rol esențial în asigurarea faptului că 
utilizatorii finali sunt efectiv în măsură să 
exercite această libertate de a beneficia de 
acces la internetul deschis. În acest scop, 
autoritățile naționale de reglementare ar 
trebui să aibă obligații de monitorizare și 
de raportare și ar trebui să asigure 

(51) Autoritățile naționale de reglementare 
au un rol esențial în asigurarea faptului că 
utilizatorii finali sunt efectiv în măsură să 
exercite această libertate de a beneficia de 
acces la internetul deschis. În acest scop, 
autoritățile naționale de reglementare ar 
trebui să aibă obligații de monitorizare și 
de raportare și ar trebui să asigure 
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conformitatea furnizorilor de comunicații 
electronice pentru public și disponibilitatea 
unor servicii de acces la internet 
nediscriminatorii de înaltă calitate care nu 
sunt prejudiciate de serviciile specializate. 
În cadrul evaluării unei posibile deteriorări 
generale a serviciilor de acces la internet, 
autoritățile naționale de reglementare ar 
trebui să țină cont de parametri de calitate 
precum cei legați de sincronizare și 
fiabilitate (timp de așteptare, jitter, pierdere 
de pachete de date), nivelurile și efectele 
congestionării rețelei, vitezele efective față 
de cele anunțate în publicitate, performanța 
serviciilor de acces la internet comparativ 
cu serviciile specializate și calitatea 
percepută de utilizatorii finali. Autoritățile 
naționale de reglementare ar trebui 
împuternicite să impună cerințe privind 
calitatea minimă a serviciului tuturor 
furnizorilor de comunicații electronice 
pentru public sau fiecăruia dintre aceștia, 
dacă acest lucru este necesar pentru a 
preveni scăderea/degradarea generală a 
calității serviciilor de acces la internet.

conformitatea furnizorilor de comunicații 
electronice pentru public și disponibilitatea 
unor servicii de acces la internet 
nediscriminatorii de înaltă calitate care nu 
sunt prejudiciate de serviciile specializate. 
Autoritățile naționale de reglementare ar 
trebui să instituie mecanisme clare și ușor 
de înțeles de notificare și recurs pentru 
utilizatorii finali expuși la discriminări, 
restricții sau interferențe ale conținutului, 
serviciilor sau aplicațiilor online. În 
cadrul evaluării unei posibile deteriorări 
generale a serviciilor de acces la internet, 
autoritățile naționale de reglementare ar 
trebui să țină cont de parametri de calitate 
precum cei legați de sincronizare și 
fiabilitate (timp de așteptare, jitter, pierdere 
de pachete de date), nivelurile și efectele 
congestionării rețelei, vitezele efective față 
de cele anunțate în publicitate, performanța 
serviciilor de acces la internet comparativ 
cu serviciile specializate și calitatea 
percepută de utilizatorii finali. Autoritățile 
naționale de reglementare ar trebui 
împuternicite să impună cerințe privind 
calitatea minimă a serviciului tuturor 
furnizorilor de comunicații electronice 
pentru public sau fiecăruia dintre aceștia, 
dacă acest lucru este necesar pentru a 
preveni scăderea/degradarea generală a 
calității serviciilor de acces la internet.

Amendamentul 13

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) furnizorii de servicii și rețele de 
comunicații electronice să fie în măsură 
să investească și să inoveze în domeniul 
infrastructurilor de mare capacitate noi și 
avansate, contribuind la competitivitatea 
mondială a Uniunii.
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Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) pentru a promova concurența durabilă 
în cadrul pieței unice și competitivitatea 
Uniunii la nivel mondial, precum și 
pentru a reduce în consecință 
reglementarea sectorială a pieței pe 
măsură ce și când aceste obiective sunt 
realizate; 

eliminat

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) pentru a favoriza investițiile și 
inovarea în infrastructuri de mare 
capacitate noi și avansate care să acopere 
întreaga Uniune și să poată satisface 
cererea în curs de evoluție a utilizatorilor 
finali; 

eliminat

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o autorizație UE unică pentru 
furnizorii europeni de comunicații 
electronice; 

eliminat
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Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o convergență sporită a condițiilor de 
reglementare în ceea ce privește 
necesitatea și proporționalitatea măsurilor 
corective impuse de autoritățile naționale 
de reglementare furnizorilor europeni de 
comunicații electronice;

eliminat

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 3 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) armonizarea normelor referitoare la 
drepturile utilizatorilor finali și 
promovarea unei concurențe efective pe 
piețele cu amănuntul, creând astfel un 
spațiu european al consumatorilor de 
comunicații electronice;

(e) stabilirea unor drepturi suplimentare 
față de cele prevăzute de Directiva 
2002/22/CE pentru utilizatorii finali și 
promovarea unei concurențe efective pe 
piețele cu amănuntul, creând astfel un 
spațiu european al consumatorilor de 
comunicații electronice;

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. „autorizație UE unică” înseamnă 
cadrul juridic aplicabil unui furnizor 
european de comunicații electronice în 
întreaga Uniune pe baza autorizației 
generale obținute în statul membru de 
origine și în conformitate cu prezentul 
regulament; 

eliminat
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Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. „stat membru de origine” înseamnă 
statul membru în care furnizorul 
european de comunicații electronice își 
are sediul principal; 

eliminat

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. „sediu principal” înseamnă locul de 
stabilire din statul membru în care se iau 
deciziile principale privind desfășurarea 
furnizării de servicii sau rețele de 
comunicații electronice în Uniune și 
investițiile în această activitate;

eliminat

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. „stat membru gazdă” înseamnă orice 
stat membru diferit de statul membru de 
origine în care un furnizor european de 
comunicații electronice furnizează servicii 
sau rețele de comunicații electronice; 

eliminat

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 12
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Textul propus de Comisie Amendamentul

12. „produs de conectivitate cu calitate 
asigurată a serviciului (CAS)” înseamnă 
un produs pus la dispoziție în centrala IP 
care permite clienților să stabilească o 
legătură de comunicare IP între un punct 
de interconectare și unul sau mai multe 
puncte fixe terminale ale rețelei și permite 
niveluri definite de performanță a rețelei 
pentru furnizarea de servicii specifice 
către utilizatorii finali pe baza asigurării 
unei calități garantate specificate a 
serviciului, bazate la rândul său pe o serie 
de parametri specificați;

eliminat

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

14. „serviciu de acces la internet” înseamnă 
un serviciu de comunicații electronice 
disponibil pentru public care asigură 
conectivitatea la internet și, astfel, 
conectivitatea dintre, teoretic, toate 
punctele terminale conectate la internet, 
indiferent de tehnologia de rețea utilizată;

14. „serviciu de acces la internet” înseamnă 
un serviciu de comunicații electronice 
disponibil pentru public care asigură 
conectivitatea la internet și, astfel, 
conectivitatea dintre, teoretic, toate 
punctele terminale conectate la internet, 
indiferent de tehnologia de rețea utilizată; 
statele membre impun cerințe minime 
rezonabile în ceea ce privește calitatea 
serviciului de acces la internet, care 
trebuie să fie adaptate în mod constant la 
progresul tehnologic; un serviciu de acces 
la internet le permite utilizatorilor finali 
să folosească toate aplicațiile bazate pe 
internet conform principiului „best 
effort”; singura excepție permisă de la 
acest principiu este gestionarea 
proporțională și justificată a traficului de 
date în cazul în care s-a stabilit în mod 
clar în ce condiții poate avea loc aceasta;
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Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

15. „serviciu specializat” înseamnă un 
serviciu de comunicații electronice sau 
orice alt serviciu care asigură capacitatea 
de a accesa conținuturi, aplicații sau 
servicii specifice sau o combinație a 
acestora și ale cărui caracteristici tehnice 
sunt controlate pe toată linia de 
comunicație (end-to-end) ori care asigură 
capacitatea de a trimite ori de a primi date 
de la sau către un anumit număr de părți 
sau de puncte terminale și care nu este 
comercializat sau utilizat pe scară largă ca 
substitut al serviciului de acces la internet;

15. „serviciu specializat” înseamnă un 
serviciu de comunicații electronice sau 
orice alt serviciu care este furnizat prin 
utilizarea Protocolului Internet și operat 
într-o rețea închisă de comunicații 
electronice, bazându-se pe un control 
strict al accesului, care asigură capacitatea 
de a accesa conținuturi, aplicații sau 
servicii specifice sau o combinație a 
acestora, bazate pe utilizarea pe scară 
largă a gestionării traficului, pentru a 
asigura caracteristici adecvate ale 
serviciului și care nu este comercializat sau 
utilizat pe scară largă ca substitut al 
serviciului de acces la internet;

Justificare

Această definiție se bazează pe orientările OAREC privind calitatea serviciului, în domeniul 
de aplicare al neutralității rețelei.

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3 – Libertatea de a furniza 
comunicații electronice în întreaga 
Uniune

eliminat

(1) Un furnizor european de comunicații 
electronice are dreptul de a furniza rețele 
și servicii de comunicații electronice în 
întreaga Uniune și de a exercita 
drepturile aferente furnizării unor astfel 
de rețele și servicii în fiecare stat membru 
în care își desfășoară activitatea în 
temeiul unei autorizații UE unice care 
este supusă doar cerințelor de notificare 
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prevăzute la articolul 4.

(2) Furnizorul european de comunicații 
electronice este supus normelor și 
condițiilor aplicate în fiecare stat membru 
în cauză în conformitate cu legislația 
Uniunii, dacă nu există dispoziții contrare 
în prezentul regulament și fără a aduce 
atingere Regulamentului (UE) 
nr. 531/2012. 

(3) Prin derogare de la articolul 12 din 
Directiva 2002/20/CE, un furnizor 
european de comunicații electronice poate 
fi supus unor taxe administrative 
aplicabile în statul membru gazdă doar 
dacă are o cifră de afaceri anuală 
aferentă serviciilor de comunicații 
electronice furnizate în statul membru 
respectiv mai mare de 0,5 % din cifra de 
afaceri națională totală din sectorul 
comunicațiilor electronice. La perceperea 
acestor taxe, se ia în considerare numai 
cifra de afaceri aferentă serviciilor de 
comunicații electronice furnizate în statul 
membru în cauză.

(4) Prin derogare de la articolul 13 
alineatul (1) litera (b) din Directiva 
2002/22/CE, un furnizor european de 
comunicații electronice poate fi supus 
obligației de a plăti contribuțiile impuse 
pentru a împărți costul net al obligațiilor 
de serviciu universal în statul membru 
gazdă doar dacă are o cifră de afaceri 
anuală aferentă serviciilor de comunicații 
electronice furnizate în statul membru 
respectiv mai mare de 3 % din cifra de 
afaceri națională totală din sectorul 
comunicațiilor electronice. La perceperea 
unei astfel de contribuții, se ia în 
considerare numai cifra de afaceri din 
statul membru în cauză.

(5) Un furnizor european de comunicații 
electronice are dreptul la un tratament 
egal din partea autorităților naționale de 
reglementare din diferite state membre în 
situații echivalente din punct de vedere 
obiectiv.
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(6) În cazul unui litigiu între întreprinderi 
în care este implicat un furnizor european 
de comunicații electronice cu privire la 
obligații aplicabile într-un stat membru 
gazdă în conformitate cu Directivele 
2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE și 
2002/22/CE, cu prezentul regulament sau 
cu Regulamentul (UE) nr. 531/2012, 
furnizorul european de comunicații 
electronice poate consulta autoritatea 
națională de reglementare din statul 
membru gazdă, care poate emite un aviz 
în scopul de a asigura dezvoltarea unor 
practici de reglementare coerente. La 
soluționarea litigiului, autoritatea 
națională de reglementare din statul 
membru gazdă ține cont în cea mai mare 
măsură de avizul emis de autoritatea 
națională de reglementare din statul 
membru de origine. 

(7) Furnizorii europeni de comunicații 
electronice care, la data intrării în vigoare 
a prezentului regulament, au dreptul să 
furnizeze rețele și servicii de comunicații 
electronice în mai multe state membre 
trimit notificarea prevăzută la articolul 4 
până cel târziu la 1 iulie 2016.

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 4 – Procedura de notificare 
pentru furnizorii europeni de comunicații 
electronice

eliminat

(1) Un furnizor european de comunicații 
electronice trimite o notificare unică în 
conformitate cu prezentul regulament 
autorității naționale de reglementare din 
statul membru de origine înainte de a 
începe activitatea în cel puțin un stat 
membru.
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(2) Notificarea conține o declarație 
privind furnizarea sau intenția de a 
începe furnizarea de rețele și servicii de 
comunicații electronice și este însoțită 
numai de următoarele informații: 

(a) denumirea furnizorului, statutul său 
juridic și forma sa juridică, numărul de 
înregistrare în cazul în care furnizorul 
este înregistrat în registrul comerțului sau 
în alt registru public similar, adresa 
geografică a sediului principal, o 
persoană de contact, o scurtă descriere a 
rețelelor sau a serviciilor furnizate sau 
care se intenționează să fie furnizate, 
inclusiv identificarea statului membru de 
origine; 

(b) statul (statele) membru(e) gazdă în 
care sunt furnizate sau se intenționează 
să fie furnizate serviciile și rețelele, direct 
sau prin intermediul unor filiale și, în 
cazul din urmă, denumirea, statutul 
juridic și forma juridică, adresa 
geografică, numărul de înregistrare în 
cazul în care furnizorul este înregistrat în 
registrul comerțului sau în alt registru 
public similar în statul membru de 
origine, precum și punctul de contact al 
eventualelor filiale în cauză și zonele de 
operare aferente. Atunci când o filială 
este controlată în comun de doi sau mai 
mulți furnizori de comunicații electronice 
care au sediul principal în state membre 
diferite, filiala respectivă indică statul 
membru de origine relevant dintre cele ale 
societăților-mamă în scopul aplicării 
prezentului regulament și este notificată 
în consecință de către societatea-mamă 
din acel stat membru de origine. 

Notificarea se trimite în limba sau limbile 
aplicabile în statul membru de origine și 
în orice stat membru gazdă.

(3) Orice modificare a informațiilor 
prezentate în conformitate cu alineatul (2) 
se comunică autorității naționale de 
reglementare din statul membru de 
origine în termen de o lună de la 
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modificare. În cazul în care modificarea 
care trebuie notificată se referă la intenția 
de a furniza rețele sau servicii de 
comunicații electronice într-un stat 
membru gazdă care nu face obiectul unei 
notificări anterioare, furnizorul european 
de comunicații electronice își poate începe 
activitatea statul membru gazdă respectiv 
din momentul notificării. 

(4) Nerespectarea cerinței în materie de 
notificare prevăzute la prezentul articol 
constituie o încălcare a condițiilor 
comune aplicabile furnizorului european 
de comunicații electronice în statul 
membru de origine. 

(5) Autoritatea națională de reglementare 
din statul membru de origine transmite 
informațiile primite în conformitate cu 
alineatul (2) și eventualele modificări ale 
acestora primite în conformitate cu 
alineatul (3) autorităților naționale de 
reglementare din statele membre gazdă 
vizate și Oficiului OAREC în termen de o 
săptămână de la primirea informațiilor 
sau a modificărilor.

Oficiul OAREC ține un registru accesibil 
publicului al notificărilor efectuate în 
conformitate cu prezentul regulament.

(6) La cererea unui furnizor european de 
comunicații electronice, autoritatea 
națională de reglementare din statul 
membru de origine emite o declarație în 
conformitate cu articolul (9) din Directiva 
2002/20/CE, în care precizează că 
întreprinderea în cauză face obiectul 
autorizației UE unice.

(7) În cazul în care una sau mai multe 
autorități naționale de reglementare din 
diferite state membre consideră că 
identificarea statului membru de origine 
dintr-o notificare transmisă în 
conformitate cu alineatul (2) sau dintr-o 
eventuală modificare a informațiilor 
prezentate comunicată în conformitate cu 
alineatul (3) nu corespunde sau nu mai 
corespunde cu sediul principal al 
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întreprinderii stabilit în conformitate cu 
prezentul regulament, autoritățile 
respective sesizează Comisia, furnizând 
motivele pe care se bazează evaluarea lor. 
O copie a sesizării se transmite Oficiului 
OAREC pentru informare. După ce a dat 
posibilitatea de a-și exprima punctul de 
vedere furnizorului european de 
comunicații electronice în cauză și 
autorității naționale de reglementare din 
statul membru de origine care face 
obiectul litigiului, Comisia emite o decizie 
prin care stabilește statul membru de 
origine al întreprinderii respective în 
conformitate cu prezentul regulament, în 
termen de trei luni de la sesizare. 

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5 – Conformitatea cu autorizația 
UE unică 

eliminat

(1) Autoritatea națională de reglementare 
din fiecare stat membru vizat 
monitorizează și asigură, în conformitate 
cu legislația sa națională care transpune 
procedurile prevăzute la articolul 10 din 
Directiva 2002/20/CE, respectarea de 
către furnizorii europeni de comunicații 
electronice a normelor și condițiilor 
aplicabile pe teritoriul său în conformitate 
cu articolul 3. 

(2) Autoritatea națională de reglementare 
dintr-un stat membru gazdă transmite 
autorității naționale de reglementare din 
statul membru de origine orice informații 
relevante referitoare la măsurile 
individuale adoptate în cazul unui 
furnizor european de comunicații 
electronice pentru a asigura respectarea 
normelor și condițiilor aplicabile pe 
teritoriul său în conformitate cu articolul 
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3. 

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6 – Suspendarea și retragerea 
drepturilor furnizorilor europeni de 
comunicații electronice de a furniza 
comunicații electronice 

eliminat

(1) Fără a aduce atingere măsurilor 
referitoare la suspendarea sau retragerea 
drepturilor de utilizare a spectrului de 
frecvențe radio sau a numerelor acordate 
de orice stat membru vizat și măsurilor 
temporare adoptate în conformitate cu 
alineatul (3), autoritatea națională de 
reglementare din statul membru de 
origine este singura care poate suspenda 
sau retrage drepturile unui furnizor 
european de comunicații electronice de a 
furniza rețele sau servicii de comunicații 
electronice în întreaga Uniunea sau în 
anumite părți ale acesteia în conformitate 
cu legislația națională care transpune 
articolul 10 alineatul (5) din Directiva 
2002/20/CE. 

(2) În cazul unor încălcări grave sau 
repetate ale normelor și condițiilor 
aplicabile într-un stat membru gazdă în 
conformitate cu articolul 3, atunci când 
măsurile de asigurare a conformității 
adoptate de autoritatea națională de 
reglementare din statul membru gazdă în 
conformitate cu articolul 5 au eșuat, 
aceasta informează autoritatea națională 
de reglementare din statul membru de 
origine și îi solicită să adopte măsurile 
prevăzute la alineatul (1). 

(3) Până când autoritatea națională de 
reglementare din statul membru de 
origine adoptă o decizie definitivă cu 



AD\1016128RO.doc 25/68 PE524.714v02-00

RO

privire la o solicitare transmisă în 
conformitate cu alineatul (2), autoritatea 
națională de reglementare din statul 
membru gazdă poate adopta măsuri 
temporare urgente în conformitate cu 
legislația națională care transpune 
articolul 10 alineatul (6) din Directiva 
2002/20/CE atunci când are dovezi 
privind încălcarea normelor și condițiilor 
aplicabile pe teritoriul său în conformitate 
cu articolul 3. Prin derogare de la 
termenul-limită de trei luni prevăzut la 
articolul 10 alineatul (6) din Directiva 
2002/20/CE, măsurile temporare 
respective pot fi valabile până în 
momentul în care autoritatea națională de 
reglementare din statul membru de 
origine adoptă o decizie definitivă. 

Comisia, OAREC și autoritățile naționale 
de reglementare din statul membru de 
origine și din statele membre gazdă sunt 
informate în timp util cu privire la 
măsurile temporare adoptate.

(4) Atunci când intenționează să adopte o 
decizie de suspendare sau de retragere a 
drepturilor unui furnizor european de 
comunicații electronice în conformitate 
cu alineatul (1), fie din proprie inițiativă, 
fie la cererea autorității naționale de 
reglementare dintr-un stat membru gazdă, 
autoritatea națională de reglementare din 
statul membru de origine își notifică 
intenția autorităților naționale de 
reglementare din toate statele membre
gazdă afectate de o astfel de decizie. 
Autoritatea națională de reglementare 
dintr-un stat membru gazdă poate emite 
un aviz în termen de o lună.

(5) Ținând cont în cea mai mare măsură 
de eventualele avize ale autorităților 
naționale de reglementare din statele 
membre gazdă implicate, autoritatea 
națională de reglementare din statul 
membru de origine adoptă o decizie 
definitivă și o comunică Comisiei, 
OAREC și autorităților naționale de 
reglementare din statele membre gazdă 
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afectate de decizie în termen de o 
săptămână de la adoptarea sa.

(6) Atunci când autoritatea națională de 
reglementare din statul membru de 
origine a decis să suspende sau să retragă 
drepturile unui furnizor european de 
comunicații electronice în conformitate 
cu alineatul (1), autoritățile naționale de 
reglementare din statele membre gazdă 
afectate iau măsurile necesare pentru a 
împiedica furnizorul european de 
comunicații electronice să furnizeze în 
continuare serviciile sau rețelele vizate de 
decizia respectivă pe teritoriul lor. 

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7 – Coordonarea măsurilor de 
executare 

eliminat

(1) Atunci când aplică articolul 6, 
autoritatea națională de reglementare din 
statul membru de origine ia măsuri de 
supraveghere sau de executare referitoare 
la un serviciu sau o rețea de comunicații 
electronice furnizată în alt stat membru 
ori care a provocat prejudicii în alt stat 
membru cu aceeași diligență ca în cazul 
în care serviciul sau rețeaua de 
comunicații electronice în cauză ar fi 
furnizată în statul membru de origine.

(2) Statele membre se asigură că pe 
teritoriul lor este posibilă notificarea sau 
comunicarea actelor legale aferente 
măsurilor adoptate în conformitate cu 
articolele 5 și 6.



AD\1016128RO.doc 27/68 PE524.714v02-00

RO

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 19 – Produse de conectivitate cu 
calitate asigurată a serviciului (CAS)

eliminat

(1) Orice operator are dreptul de a oferi 
un produs european de conectivitate CAS 
astfel cum se specifică la alineatul (4).

(2) Orice operator răspunde oricărei 
solicitări rezonabile de a oferi un produs 
european de conectivitate CAS, astfel cum 
se specifică la alineatul (4), transmise în 
scris de către un furnizor autorizat de 
comunicații electronice. Orice refuz de a 
oferi un produs european CAS se bazează 
pe criterii obiective. Operatorul 
menționează motivele oricărui refuz în 
termen de o lună de la solicitarea scrisă. 

Se consideră a fi un motiv obiectiv de 
refuz faptul că partea care solicită 
furnizarea unui produs european de 
conectivitate CAS nu este în măsură sau 
nu este dispusă să pună la dispoziția părții 
solicitate, fie în interiorul Uniunii, fie în 
țări terțe, un produs european de 
conectivitate CAS în condiții rezonabile, 
în cazul în care aceasta din urmă solicită 
acest lucru. 

(3) În cazul în care cererea este respinsă 
sau nu s-a ajuns la un acord privind 
termenii și condițiile specifice, inclusiv 
prețul, în termen de două luni de la 
solicitarea scrisă, oricare dintre părți are 
dreptul de a prezenta problema autorității 
naționale de reglementare competente în 
temeiul articolului 20 din directiva 
2002/21/CE. În acest caz, se poate aplica 
articolul 3 alineatul (6) din prezentul 
regulament.

(4) Furnizarea unui produs de 
conectivitate se consideră a fi furnizarea 
unui produs european de conectivitate 
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CAS în cazul în care produsul este 
furnizat în conformitate cu parametrii 
minimi enumerați în anexa II și 
îndeplinește cumulativ următoarele 
cerințe de fond:

(a) capacitatea de a fi oferit ca produs de 
înaltă calitate oriunde în Uniune; 

(b) permite prestatorilor de servicii să 
răspundă nevoilor utilizatorilor lor finali;

(c) rentabilitate, luând în considerare 
soluțiile existente care pot fi oferite în 
același rețele; 

(d) eficacitate operațională, în special în 
ceea ce privește limitarea pe cât posibil a 
obstacolelor în calea punerii în aplicare și 
a costurilor de instalare pentru clienți; și

(e) garantarea faptului că sunt respectate 
normele privind protecția vieții private, a 
datelor cu caracter personal, a securității 
și a integrității rețelelor și a transparenței
în conformitate cu legislația Uniunii.

(5) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
32, în scopul adaptării anexei II în 
lumina evoluției pieței și a evoluției 
tehnologice, astfel încât să fie îndeplinite 
în continuare cerințele de fond 
menționate la alineatul (4). 

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Furnizorii de comunicații electronice 
pentru public nu aplică pentru 
comunicațiile intra-UE încheiate în alt 
stat membru, cu excepția cazului în care 
acest lucru este justificat în mod obiectiv, 
tarife care: 

eliminat

(a) în ceea ce privește comunicațiile fixe, 
sunt mai mari decât tarifele pentru 
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comunicațiile la mare distanță naționale;

(b) în ceea ce privește comunicațiile 
mobile, sunt mai mari decât eurotarifele 
pentru comunicațiile reglementate de voce 
și, respectiv, prin SMS în roaming 
stabilite în Regulamentul (UE) nr. 
531/2012. 

Justificare

Aceste piețe sunt competitive și dereglementate.

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Utilizatorii finali au libertatea de a încheia 
acorduri privind volumele de date și 
vitezele cu furnizorii de servicii de acces la 
internet și, în conformitate cu orice astfel 
de acorduri referitoare la volumele de
date, să beneficieze de orice oferte ale 
furnizorilor de conținut, aplicații și servicii 
de internet.

Ținând seama în mod corespunzător de 
principiul neutralității rețelei, utilizatorii 
finali au libertatea de a încheia acorduri 
privind volumele de date și vitezele cu 
furnizorii de servicii de acces la internet, 
cu condiția să își exprime în mod liber și 
explicit consimțământul în cunoștință de 
cauză și să beneficieze de orice oferte ale 
furnizorilor de conținut, aplicații și servicii 
de internet.

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Utilizatorii finali au, de asemenea, 
libertatea de a conveni prestarea de 
servicii specializate cu o calitate mai bună 
a serviciilor, fie cu furnizorii de 
comunicații electronice pentru public, fie 
cu furnizorii de conținuturi, aplicații și 

Furnizorii de comunicații electronice 
pentru public sau furnizorii de conținuturi, 
aplicații și servicii pot presta servicii 
specializate unui număr limitat de 
utilizatori cărora li s-a acordat acces 
limitat printr-o rețea închisă de 
comunicații electronice. Serviciile 
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servicii. specializate nu pot fi comercializate sau 
utilizate ca substitut al internetului și nici 
nu pot oferi conținuturi, aplicații sau 
servicii identice din punct de vedere 
funcțional cu cele din cadrul internetului 
deschis.

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a permite furnizarea unor servicii 
specializate către utilizatorii finali, 
furnizorii de conținut, aplicații și servicii și 
furnizorii de comunicații electronice pentru 
public au libertatea de a încheia acorduri 
între ei pentru a transmite volumele de date 
conexe sau traficul conex ca servicii 
specializate cu o calitate a serviciului 
definită sau cu o capacitate dedicată. 
Furnizarea de servicii specializate nu 
afectează în mod repetat sau continuu
calitatea generală a serviciilor de acces la 
internet.

Pentru a permite furnizarea unor servicii 
specializate către utilizatorii finali, 
furnizorii de conținut, aplicații și servicii și 
furnizorii de comunicații electronice pentru 
public au libertatea de a încheia acorduri 
între ei pentru a transmite volumele de date 
conexe sau traficul conex în cadrul unor 
rețele închise de comunicații electronice
ca servicii specializate cu o calitate a 
serviciului definită sau cu o capacitate 
dedicată, care nu sunt identice din punct 
de vedere funcțional cu serviciile 
disponibile prin serviciul de acces public 
la internet. Furnizarea de servicii 
specializate nu afectează calitatea 
serviciilor de acces la internet. În cazul în 
care capacitatea rețelei este împărțită 
între servicii de acces la internet și servicii 
specializate, furnizorul respectivelor 
servicii face publice criterii clare și 
neechivoce în baza cărora este împărțită 
capacitatea rețelei.

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) a pune în aplicare o dispoziție 
legislativă sau o hotărâre judecătorească 
sau pentru a preveni sau a împiedica 
infracțiuni grave;

(a) a pune în aplicare o dispoziție 
legislativă sau o hotărâre judecătorească;

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) a reduce la minim efectele 
congestionării temporare sau excepționale 
a rețelei cu condiția ca tipurile echivalente 
de trafic să fie tratate în mod egal.

(d) a preveni sau a reduce la minim 
efectele congestionării temporare sau 
excepționale a rețelei cu condiția ca tipurile 
echivalente de trafic să fie tratate în mod 
egal.

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Gestionarea rezonabilă a traficului implică 
doar prelucrarea datelor care sunt necesare 
și proporționale pentru a realiza obiectivele 
menționate la prezentul alineat.

Gestionarea rezonabilă a traficului se 
stabilește într-un mod transparent, se 
limitează la perioada de timp necesară și
implică doar prelucrarea datelor care sunt 
necesare și proporționale pentru a realiza 
obiectivele menționate la prezentul alineat. 

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile naționale de reglementare 
monitorizează îndeaproape și garantează 
capacitatea efectivă a utilizatorilor finali de 

(1) Autoritățile naționale de reglementare 
monitorizează îndeaproape și garantează 
capacitatea efectivă a utilizatorilor finali de 
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a beneficia de libertățile prevăzute la 
articolul 23 alineatele (1) și (2), respectarea 
articolului 23 alineatul (5) și 
disponibilitatea continuă a serviciilor de 
acces la internet nediscriminatorii la 
niveluri de calitate care reflectă evoluția 
tehnologică și care nu sunt afectate de 
serviciile specializate. În cooperare cu alte 
autorități naționale competente, ele 
monitorizează și efectele serviciilor 
specializate asupra diversității culturale și a 
inovării. Autoritățile naționale de 
reglementare prezintă un raport anual 
Comisiei și OAREC cu privire la 
monitorizarea și constatările lor. 

a beneficia de libertățile prevăzute la 
articolul 23 alineatele (1) și (2) și de un 
internet deschis, respectarea măsurilor 
rezonabile de gestionare a traficului, 
astfel cum sunt menționate la articolul 23 
alineatul (5) și disponibilitatea continuă a 
serviciilor de acces la internet 
nediscriminatorii la niveluri de calitate care 
reflectă evoluția tehnologică și care nu sunt 
afectate de serviciile specializate. În 
cooperare cu alte autorități naționale 
competente, ele monitorizează și efectele 
serviciilor specializate asupra diversității 
culturale și a inovării. Autoritățile 
naționale de reglementare prezintă un 
raport anual Comisiei și OAREC cu privire 
la monitorizarea și constatările lor.

Amendamentul 40

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Autoritățile naționale de 
reglementare instituie mecanisme clare și 
ușor de înțeles de notificare și recurs 
pentru utilizatorii finali expuși la 
discriminări, restricții sau interferențe ale 
conținutului, serviciilor sau aplicațiilor 
online.

Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia poate adopta acte de punere 
în aplicare care definesc condiții 
uniforme pentru punerea în aplicare a 
obligațiilor autorităților naționale 
competente în temeiul prezentului articol. 

eliminat
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Respectivele acte de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 33 
alineatul (2).

Amendamentul 42

Propunere de regulament
Articolul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 25 - Transparența și publicarea 
informațiilor

eliminat

(1) Furnizorii de comunicații electronice 
pentru public publică, cu excepția unor 
oferte care sunt negociate în mod 
individual, informații transparente, 
comparabile, adecvate și actualizate cu 
privire la:

(a) numele, adresa și informațiile lor de 
contact;

(b) serviciile oferite și parametrii relevanți 
de calitate a serviciului, prețurile 
aplicabile (pentru consumatori, inclusiv 
taxele) și orice tarife aplicabile (pentru 
acces, utilizare, întreținere și orice costuri 
suplimentare), precum și costurile legate 
de echipamentul terminal, pentru fiecare 
plan tarifar;

(c) tarifele aplicabile referitoare la orice 
număr sau serviciu care face obiectul 
unor condiții tarifare speciale; 

(d) calitatea serviciilor lor, în 
conformitate cu actele de punere în 
aplicare prevăzute la alineatul (2);

(e) serviciile de acces la internet, în cazul 
în care sunt oferite, precizând 
următoarele: 

(i) viteza de transmitere a datelor 
disponibilă efectiv pentru descărcare și 
încărcare în statul membru de reședință 
al utilizatorului final, inclusiv la orele de 
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vârf;

(ii) nivelul limitărilor aplicabile 
referitoare la volumul datelor, dacă 
acestea există; prețurile pentru creșterea 
volumului de date disponibil pe o bază ad 
hoc sau pe o bază permanentă; viteza de 
transmitere a datelor, precum și costul 
său, disponibilă după consumul integral 
al volumului de date aplicabil, în cazul în 
care există o limită în acest sens; și 
mijloacele de care dispun utilizatorii finali 
pentru a monitoriza, în orice moment, 
nivelul actual al consumului lor;

(iii) o explicație clară și ușor de înțeles 
privind modul în care orice limitare a 
volumului datelor, viteza efectiv 
disponibilă și alți parametri de calitate, 
precum și utilizarea simultană a unor 
servicii specializate cu o mai bună calitate 
a serviciilor pot influența în practică 
utilizarea conținutului, a aplicațiilor și a 
serviciilor;

(iv) informațiile cu privire la orice 
proceduri aplicate de furnizor pentru 
măsurarea și structurarea traficului în 
așa fel încât să se evite congestionarea 
unei rețele, precum și la modul în care 
aceste proceduri ar putea influența 
calitatea serviciului și protecția datelor cu 
caracter personal;

(f) măsurile luate pentru a asigura 
echivalența în ceea ce privește accesul 
pentru utilizatorii finali cu handicap, 
inclusiv informații actualizate în mod 
regulat privind detaliile produselor și 
serviciilor concepute pentru aceștia;

(g) clauzele și condițiile lor contractuale 
standard, inclusiv durata minimă a 
contractului, condițiile privind rezilierea 
anticipată a contractului și orice taxe 
datorate în acest caz, procedurile și 
tarifele directe legate de schimbarea 
furnizorului și transferabilitatea 
numerelor și a altor identificatori, precum 
și mecanismele de compensare pentru 
întârzierea sau abuzul în materie de 
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schimbare a furnizorului;

(h) accesul la servicii de urgență și la 
informații de localizare a apelantului 
pentru toate serviciile oferite, orice 
limitări în materie de furnizare a 
serviciilor de urgență în temeiul 
articolului 26 din Directiva 2002/22/CE, 
precum și orice modificări ale acestora;

(i) drepturile în ceea ce privește serviciul 
universal, inclusiv, după caz, facilitățile și 
serviciile prevăzute în anexa I la Directiva 
2002/22/CE.

Aceste informații se publică într-o formă 
clară, completă și ușor accesibilă în limba 
(limbile) oficială (oficiale) a (ale) statului 
membru în care serviciul este oferit și se 
actualizează în mod regulat. Aceste 
informații sunt transmise înainte de 
publicare, la cerere, autorităților 
naționale de reglementare relevante. 
Orice diferențiere în ceea ce privește 
condițiile aplicate consumatorilor și altor 
utilizatori finali trebuie să fie explicitată. 

(2) Comisia poate adopta acte de punere 
în aplicare în care să precizeze metodele 
pentru măsurarea vitezei serviciilor de 
acces la internet, parametrii privind 
calitatea serviciului și metodele pentru 
măsurarea acestora, precum și conținutul, 
forma și modul de publicare a 
informațiilor, inclusiv posibilele 
mecanisme de certificare a calității. 
Comisia poate lua în considerare 
parametrii, definițiile și metodele de 
măsurare prevăzute în anexa III la 
Directiva 2002/22/CE. Respectivele acte 
de punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 33 alineatul (2). 

(3) Utilizatorii finali au acces la 
instrumente independente de evaluare 
care să le permită să compare 
performanța accesului la rețeaua de 
comunicații electronice și a serviciilor de 
comunicații electronice și costurile 
structurilor alternative de utilizare. În 
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acest scop, statele membre instituie un 
sistem voluntar de certificare pentru site-
urile și ghidurile interactive sau 
instrumentele similare. Certificarea se 
acordă pe baza unor cerințe obiective, 
transparente și proporționate, în special 
pe baza independenței față de orice 
furnizor de comunicații electronice pentru 
public, a utilizării unui limbaj simplu, a 
furnizării de informații complete și 
actualizate și a aplicării unei proceduri 
eficace de soluționare a plângerilor. Dacă 
nu sunt disponibile pe piață gratuit sau la 
un preț rezonabil sisteme de comparare 
certificate, autoritățile naționale de 
reglementare sau alte autorități naționale 
competente pun la dispoziție astfel de 
facilități ele însele sau prin intermediul 
unor terți, cu respectarea cerințelor de 
certificare. Informațiile publicate de 
furnizorii de comunicații electronice 
pentru public sunt accesibile și gratuite în 
scopul de a pune la dispoziție facilități de 
comparare.

(4) La cererea autorităților publice 
relevante, furnizorii de comunicații 
electronice pentru public distribuie gratuit 
informații de interes public către 
utilizatorii finali, atunci când este cazul, 
prin aceleași mijloace care sunt utilizate 
în mod normal de acestea pentru 
comunicarea cu utilizatorii finali. În acest 
caz, astfel de informații sunt furnizate de 
autoritățile publice relevante furnizorilor 
de comunicații electronice pentru public 
într-un format standardizat și pot viza, 
inter alia, următoarele subiecte:

(a) cele mai frecvente utilizări ale 
serviciilor de comunicații electronice în 
scopul comiterii de activități ilegale sau 
pentru a disemina conținuturi 
dăunătoare, în special atunci când 
acestea pot aduce atingere respectării 
drepturilor și libertăților celorlalți, 
inclusiv încălcări ale drepturilor legate de 
protecția datelor, ale drepturilor de autor 
și ale drepturilor conexe, precum și 
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consecințele juridice ale acestora; și

(b) mijloacele de protecție împotriva 
riscurilor la adresa securității personale și 
a accesului ilegal la date cu caracter 
personal atunci când se utilizează servicii 
de comunicații electronice.

Amendamentul 43

Propunere de regulament
Articolul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 26 — Cerințe referitoare la 
informarea pentru contracte 

eliminat

(1) Înainte ca un contract privind 
furnizarea de conexiune la o rețea publică 
de comunicații electronice sau de servicii 
de comunicații electronice disponibile în 
mod public să devină obligatoriu, 
furnizorii de comunicații electronice 
pentru public furnizează consumatorilor 
(și altor utilizatori finali, cu excepția 
cazului în care au convenit în mod 
explicit altfel), cel puțin următoarele 
informații:

(a) identitatea, adresa și informațiile de 
contact ale furnizorului și, dacă acestea 
sunt diferite, adresa și datele de contact 
pentru eventualele plângeri;

(b) principalele caracteristici ale 
serviciilor furnizate, inclusiv, în special:

(i) pentru fiecare plan tarifar, tipurile de 
servicii oferite, volumele de comunicații 
incluse și toți parametrii relevanți de 
calitate a serviciului, inclusiv timpul 
necesar pentru conectarea inițială;

(ii) dacă se oferă acces la servicii de 
urgență și la informații de localizare a 
apelantului și statele membre în care se 
oferă accesul respectiv, precum și orice 
limitări legate de furnizarea serviciilor de 
urgență în conformitate cu articolul 26 
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din Directiva 2002/22/CE;

(iii) tipurile de servicii post–vânzare, de 
servicii de întreținere și de servicii de 
asistență pentru clienți furnizate, 
condițiile și tarifele pentru aceste servicii, 
precum și mijloacele de contactare a 
acestor servicii;

(iv) orice restricții impuse de către 
furnizor privind utilizarea echipamentului 
terminal furnizat, inclusiv informații 
referitoare la deblocarea echipamentelor 
terminale și la orice taxe implicate în 
cazul în care contractul este reziliat 
înainte de încheierea perioadei 
contractuale minime;

(c) detalii privind prețurile și tarifele 
(pentru consumatori, inclusiv taxele și 
costurile suplimentare datorate eventual) 
și mijloacele prin care sunt puse la 
dispoziție informații actualizate privind 
toate tarifele și taxele aplicabile; 

(d) metodele de plată oferite și orice 
diferențe de cost datorate metodei de 
plată, precum și sistemele disponibile 
pentru a garanta transparența facturării 
și a monitoriza nivelul consumului;

(e) durata contractului și condițiile de 
reînnoire și de reziliere a acestuia, 
inclusiv:

(i) orice utilizare sau durată minimă 
necesară pentru a beneficia de condiții 
promoționale;

(ii) orice taxe legate de schimbarea 
furnizorului și de portabilitatea 
numerelor și a altor identificatori, 
inclusiv mecanisme de compensare pentru 
întârziere sau abuz în materie de 
schimbare a furnizorului; 

(iii) orice taxe datorate în cazul rezilierii 
anticipate a contractului, inclusiv orice 
recuperare a costurilor în ceea ce privește 
echipamentul terminal (pe baza metodelor 
uzuale de amortizare) și alte avantaje 
promoționale (pe o bază pro rata 
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temporis);

(f) orice mecanisme de compensare și de 
rambursare, inclusiv o trimitere explicită 
la drepturile legale ale utilizatorului final, 
care se aplică în cazul în care nivelurile 
de calitate a serviciilor prevăzute de 
contract nu sunt îndeplinite; 

(g) atunci când există o obligație în 
temeiul articolului 25 din Directiva 
2002/22/CE, opțiunile utilizatorilor finali 
privind includerea sau nu a datelor lor cu 
caracter personal într-o listă a abonaților 
telefonici, precum și datele vizate;

(h) pentru utilizatorii finali cu handicap, 
detalii privind produsele și serviciile care 
li se adresează; 

(i) metodele de inițiere a procedurilor de 
soluționare a litigiilor, inclusiv a litigiilor 
transfrontaliere, în conformitate cu 
articolul 34 din Directiva 2002/22/CE și 
cu articolul 22 din prezentul regulament;

(j) tipul de acțiune care ar putea fi 
întreprinsă de către furnizor ca răspuns la 
incidentele sau amenințările și 
vulnerabilitățile în materie de securitate 
sau de integritate.

(2) În plus față de alineatul (1), furnizorii 
de comunicații electronice pentru public 
oferă utilizatorilor finali, cu excepția 
cazului în care se convine altfel de către 
un utilizator final care nu este un 
consumator, cel puțin următoarele 
informații cu privire la serviciile lor de 
acces la internet:

(a) nivelul limitărilor aplicabile 
referitoare la volumul datelor, dacă 
acestea există; prețurile pentru creșterea 
volumului de date disponibil pe o bază ad 
hoc sau pe o bază permanentă; viteza de 
transmitere a datelor, precum și costul 
său, disponibilă după consumul integral 
al volumului de date aplicabil, în cazul în 
care există o limită în acest sens; și modul 
în care utilizatorii finali pot monitoriza în 
orice moment nivelul actual al 
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consumului lor; 

(b) viteza de transmitere a datelor 
disponibilă efectiv pentru descărcare și 
încărcare la punctul principal în care se 
află utilizatorul final, inclusiv intervalele 
vitezei efective, viteza medie și viteza la 
orele de vârf, inclusiv impactul potențial 
al permiterii accesului unor terți printr-o 
rețea radio locală;

(c) alți parametri de calitate a serviciului;

(d) informații cu privire la orice proceduri 
aplicate de furnizor pentru măsurarea și 
modelarea traficului în așa fel încât să se 
evite congestionarea unei rețele, precum 
și informații privind modul în care aceste 
proceduri ar putea influența calitatea 
serviciului și protecția datelor cu caracter 
personal;

(e) o explicație clară și ușor de înțeles 
privind modul în care orice limitare a 
volumului datelor, viteza efectiv 
disponibilă și alți parametri de calitate a 
serviciului, precum și utilizarea simultană 
a unor servicii specializate cu o calitate 
mai bună a serviciilor pot influența în 
practică utilizarea conținutului, a 
aplicațiilor și a serviciilor.

(3) Informațiile menționate la alineatele 
(1) și (2) sunt furnizate într-o formă clară, 
completă și ușor accesibilă și într-o limbă 
oficială a statului membru de reședință al 
utilizatorului final și sunt actualizate în 
mod regulat. Ele fac parte integrantă din 
contract și nu pot fi modificate decât în 
cazul în care părțile contractante convin 
altfel în mod expres. Utilizatorul final 
primește o copie a contractului în scris.

(4) Comisia poate adopta acte de punere 
în aplicare care să specifice detaliile 
privind cerințele în materie de informare 
menționate la alineatul (2). Respectivele 
acte de punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 33 alineatul (2). 
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(5) Contractul include, de asemenea, la 
cererea autorităților publice relevante, 
orice informații furnizate de aceste 
autorități în acest scop cu privire la 
utilizarea rețelelor și a serviciilor de 
comunicații electronice în vederea 
participării la activități ilegale sau a 
diseminării de conținuturi dăunătoare, 
precum și cu privire la mijloacele de 
protecție împotriva riscurilor la adresa 
securității personale și împotriva 
prelucrării ilegale a datelor cu caracter 
personal, menționate la articolul 25 
alineatul (4) și relevante pentru serviciul 
furnizat.

Amendamentul 44

Propunere de regulament
Articolul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 27 – Controlul consumului eliminat

(1) Furnizorii de comunicații electronice 
pentru public oferă utilizatorilor finali 
posibilitatea de a opta, cu titlu gratuit, 
pentru un sistem care furnizează 
informații privind consumul cumulat de 
diferite servicii de comunicații electronice 
exprimate în moneda în care este emisă 
factura către utilizatorul final. Un astfel 
de sistem garantează că, fără 
consimțământul utilizatorului final, 
cheltuielile acumulate de-a lungul unei 
perioade specificate de utilizare nu 
depășesc o limită financiară specificată 
stabilită de către utilizatorul final. 

(2) Furnizorii de comunicații electronice 
pentru public se asigură că utilizatorul 
final primește o notificare adecvată atunci 
când consumul de servicii a ajuns la 80 % 
din limita financiară stabilită în 
conformitate cu alineatul (1). Notificarea 
indică procedura care trebuie urmată 
pentru a continua furnizarea acestor 
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servicii, inclusiv costul acestora. 
Furnizorul încetează să furnizeze 
serviciile specificate și să perceapă plata 
pentru aceste servicii utilizatorului final 
în cazul în care limita financiară ar fi 
astfel depășită, cu excepția cazului în care 
și până când utilizatorul final solicită 
continuarea sau reluarea furnizării 
serviciilor respective. După ce au atins 
limita financiară, utilizatorii finali 
continuă să fie în măsură să primească 
apeluri și mesaje SMS și să aibă acces la 
numere gratuite și la serviciile de urgență 
prin apelarea gratuită a numărului 
european unic pentru apeluri de urgență 
112 până la sfârșitul perioadei de 
facturare convenite. 

(3) Imediat înaintea conectării apelului, 
furnizorii de comunicații electronice 
pentru public permit utilizatorilor finali 
accesul ușor și gratuit la informații despre 
tarifele aplicabile cu privire la orice 
număr sau serviciu care face obiectul 
unor condiții de tarifare speciale, cu 
excepția cazului în care autoritatea 
națională de reglementare a acordat o 
derogare prealabilă din motive de 
proporționalitate. Orice informații de 
acest tip sunt furnizate într-un mod 
comparabil pentru toate aceste numere 
sau servicii.

(4) Furnizorii de comunicații electronice 
pentru public le oferă utilizatorilor finali 
posibilitatea de a opta în mod gratuit 
pentru primirea de facturi detaliate. 

Amendamentul 45

Propunere de regulament
Articolul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 28 — Rezilierea contractului eliminat

(1) Contractele încheiate între 



AD\1016128RO.doc 43/68 PE524.714v02-00

RO

consumatori și furnizorii de comunicații 
electronice pentru public nu prevăd o 
durată minimă mai mare de 24 de luni. 
Furnizorii de comunicații electronice 
pentru public le oferă utilizatorilor finali 
posibilitatea de a încheia un contract cu o 
durată de cel mult 12 luni. 

(2) Consumatorii (și alți utilizatori finali, 
cu excepția cazului în care au convenit 
altfel) au dreptul de a rezilia un contract 
cu un preaviz de o lună, în cazul în care 
au trecut cel puțin șase luni de la 
încheierea contractului. Nu este datorată 
nicio despăgubire, cu excepția celei 
pentru valoarea reziduală a 
echipamentelor care fac obiectul unor 
subvenții legate de contract în momentul 
încheierii contractului și a unei 
rambursări pro rata temporis pentru orice 
alte avantaje promoționale marcate ca 
atare în momentul încheierii contractului. 
Orice restricție de utilizare a 
echipamentelor terminale în alte rețele 
este ridicată, în mod gratuit, de către 
furnizor cel târziu în momentul achitării 
unei astfel de compensări.

(3) În cazul în care contractele sau 
dreptul intern prevăd perioade de contract 
care urmează să fie extinse în mod tacit, 
furnizorul de comunicații electronice 
pentru public informează utilizatorul final 
în timp util astfel încât acesta să aibă cel 
puțin o lună la dispoziție pentru a se 
opune unei prelungiri tacite. În cazul în 
care utilizatorul final nu se opune, 
contractul se consideră a fi un contract pe 
durată nedeterminată, care poate fi 
reziliat de către utilizatorul final în orice 
moment cu un preaviz de o lună și fără a 
suporta vreun cost. 

(4) Utilizatorii finali au dreptul de a 
rezilia contractul lor fără a suporta vreun 
cost în urma primirii notificării privind 
modificările aduse condițiilor 
contractuale propuse de către furnizorul 
de comunicații electronice pentru public, 
cu excepția cazului în care modificările 
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propuse sunt exclusiv în beneficiul 
utilizatorul final. Furnizorii transmit 
utilizatorilor finali o notificare adecvată, 
cu cel puțin o lună înainte, cu privire la 
orice astfel de modificări și îi informează 
în același timp cu privire la dreptul lor de 
a rezilia contractul, fără a suporta vreun 
cost în cazul în care nu acceptă noile 
condiții. Alineatul (2) se aplică mutatis 
mutandis.

(5) Orice discrepanță semnificativă și care 
nu are caracter temporar între 
performanța reală în ceea ce privește 
viteza sau alți parametri de calitate și 
performanța indicată de furnizorul de 
comunicații electronice pentru public în 
conformitate cu articolul 26 este 
considerată ca fiind o neconformitate de 
performanță în scopul determinării căilor 
de atac de care dispune utilizatorul final 
în conformitate cu legislația națională. 

(6) Un abonament la servicii suplimentare 
oferite de același furnizor de comunicații 
electronice pentru public nu duce la 
reînceperea perioadei inițiale a 
contractului, cu excepția cazului în care
prețul serviciului (serviciilor) 
suplimentar(e) depășește în mod 
semnificativ prețul serviciilor inițiale sau 
serviciile suplimentare sunt oferite la un 
preț promoțional special legat de 
reînnoirea contractului existent. 

(7) Furnizorii de comunicații electronice 
pentru public aplică proceduri și condiții 
de reziliere a contractului care nu ridică 
obstacole în calea schimbării furnizorului 
de servicii sau nu reprezintă elemente 
descurajante în acest sens.
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Amendamentul 46

Propunere de regulament
Articolul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 29 — Oferte „la pachet” eliminat

În cazul în care un pachet de servicii 
oferit consumatorilor cuprinde cel puțin o 
conexiune la o rețea de comunicații 
electronice sau un serviciu de comunicații 
electronice, articolele 28 și 30 din 
prezentul regulament se aplică tuturor 
elementelor din pachet.

Amendamentul 47

Propunere de regulament
Articolul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 30 - Schimbarea furnizorului și 
portabilitatea numerelor 

eliminat

(1) Toți utilizatorii finali cu numere dintr-
un plan național de numerotare telefonică 
care solicită acest lucru au dreptul să-și 
păstreze numărul (numerele) indiferent 
de furnizorul de comunicații electronice 
pentru public care furnizează serviciul, în 
conformitate cu partea C din anexa I la 
Directiva 2002/22/CE, cu condiția ca 
prestatorul să fie un furnizor de 
comunicații electronice în statul membru 
la care se referă planul național de 
numerotare sau să fie un furnizor 
european de comunicații electronice care 
a notificat autorității de reglementare 
competente din statul membru de origine 
faptul că furnizează sau intenționează să 
furnizeze astfel de servicii în statul 
membru la care se referă planul național 
de numerotare. 

(2) Tarifarea practicată între furnizorii de 
comunicații electronice pentru public în 
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legătură cu furnizarea portabilității 
numerelor este orientată în funcție de 
costuri, iar taxele directe plătibile de către 
utilizatorii finali, în cazul în care există, 
nu reprezintă un factor care să îi 
descurajeze pe utilizatorii finali să își 
schimbe furnizorul.

(3) Portabilitatea numerelor și activarea 
acestora sunt executate în cel mai scurt 
timp posibil. Pentru utilizatorii finali care 
au încheiat un acord pentru transferul 
unui număr către un nou furnizor, 
numărul respectiv este activat în termen 
de o zi lucrătoare de la încheierea unui 
astfel de acord. În eventualitatea în care 
serviciul devine indisponibil în timpul 
procesului de portabilitate, această 
indisponibilitate nu poate depăși o zi 
lucrătoare. 

(4) Furnizorul de comunicații electronice 
pentru public către care se realizează 
transferul numărului gestionează 
schimbarea furnizorului și portabilitatea 
numărului. Utilizatorii finali primesc 
informații adecvate referitoare la 
schimbarea furnizorului înainte și în 
timpul procesului de schimbare și, de 
asemenea, imediat după ce acesta se 
încheie. Utilizatorii finali nu pot fi 
transferați către alt furnizor împotriva 
voinței lor. 

(5) Contractele utilizatorilor finali cu 
furnizorii de comunicații electronice 
pentru public dinspre care se realizează 
transferul numărului se reziliază automat 
după încheierea procesului de schimbare 
a furnizorului. Furnizorii de comunicații 
electronice pentru public dinspre care se 
realizează transferul numărului 
rambursează creditul restant 
consumatorilor care utilizează servicii 
preplătite. 

(6) Furnizorii de comunicații electronice 
pentru public care întârzie sau care comit 
abuzuri în ceea ce privește schimbarea 
furnizorului, inclusiv nepunând la 
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dispoziție în timp util informațiile 
necesare pentru transfer, sunt obligați să 
despăgubească utilizatorii finali care sunt 
expuși la o astfel de amânare sau la un 
astfel de abuz.

(7) În cazul în care un utilizator final care 
se transferă către un nou furnizor de 
servicii de acces la internet are o adresă 
de e-mail oferită de furnizorul dinspre 
care se realizează transferul numărului, 
acesta din urmă, la cererea utilizatorului 
final, redirecționează către orice adresă 
de e-mail indicată de către utilizatorul 
final, gratuit, toate comunicările prin e-
mail care sosesc pe adresa de e-mail 
anterioară a utilizatorului final pentru o 
perioadă de 12 luni. Acest serviciu de 
redirecționare a mesajelor electronice 
include un mesaj de răspuns automat 
către toți expeditorii de mesaje electronice 
prin care aceștia sunt informați cu privire 
la noua adresă de e-mail a utilizatorului 
final. Utilizatorul final are posibilitatea de 
a solicita ca noua adresă de e-mail să nu 
fie comunicată în mesajul de răspuns 
automat. 

După perioada inițială de 12 luni, 
furnizorul de comunicații electronice 
pentru public dinspre care se realizează 
transferul numărului oferă utilizatorului 
final opțiunea de a prelungi perioada de 
redirecționare a mesajelor electronice, 
percepând o taxă în cazul în care este 
necesar. Furnizorul de comunicații 
electronice pentru public dinspre care se 
realizează transferul numărului nu alocă 
adresa de e-mail inițială a utilizatorului 
final înainte de o perioadă de doi ani de la 
rezilierea contractului și, în orice caz, nu 
în perioada în care a fost prelungită 
redirecționarea mesajelor electronice. 

(8) Autoritățile naționale competente pot 
stabili procesele globale de schimbare a 
furnizorului și de portabilitate, inclusiv 
aplicarea unor sancțiuni corespunzătoare 
furnizorilor și oferirea de compensații 
utilizatorilor finali. Autoritățile naționale 
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competente iau în considerare protecția 
necesară a utilizatorului final pe 
parcursul procesului de schimbare a 
furnizorului și necesitatea de a asigura 
eficacitatea unui astfel de proces.

Amendamentul 48

Propunere de regulament
Articolul 34 – punctul 1 a (nou)
Directiva 2002/20/CE
Articolul 12 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. La articolul 12 alineatul (1), se 
introduce următoarea literă: 

(aa) taxele administrative nu sunt impuse 
în cazul unui furnizor de comunicații 
electronice care furnizează servicii într-
un alt stat membru și care are o cifră de 
afaceri anuală aferentă serviciilor de 
comunicații electronice furnizate în statul 
membru respectiv mai mică de 0,5 % din 
cifra de afaceri națională totală din 
sectorul comunicațiilor electronice.

Amendamentul 49

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 1 – punctul 1 a (nou)
Directiva 2002/22/CE
Articolul 13 – alineatul 1 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. La articolul 13 alineatul (1), se 
adaugă următoarea literă:

(bb) contribuțiile necesare pentru a 
împărți costul net al obligațiilor de 
serviciu universal sunt impuse 
furnizorilor de comunicații electronice 
care furnizează servicii într-un alt stat 
membru dacă aceștia au o cifră de afaceri 
anuală aferentă serviciilor de comunicații 
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electronice furnizate în statul membru 
respectiv mai mică de 2 % din cifra de 
afaceri națională totală din sectorul 
comunicațiilor electronice.

Justificare

Autorizația UE unică este dificil de pus în aplicare, nu a fost supusă unei evaluări 
aprofundate și este criticată atât de autoritățile naționale de reglementare, cât și de furnizorii 
de comunicații electronice. Aceleași obiective pot fi realizate printr-un sistem de cooperare 
eficientă între ANR și prin introducerea unor amendamente la Directivele 2002/20 și 
2002/22.

Amendamentul 50

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 1 – punctul 1 b (nou)
Directiva 2002/22/CE
Articolul 20 – alineatul 1 – litera b

Textul în vigoare Amendamentul

1b. La articolul 20 alineatul (1), litera (b) 
se înlocuiește cu următorul text:

(b) serviciile furnizate, inclusiv, în special: (b) serviciile furnizate, inclusiv, în special:

- asigurarea sau nu a accesului la servicii 
de urgență și a informațiilor privind 
localizarea apelantului și/sau orice 
limitare a furnizării serviciilor de urgență 
în conformitate cu articolul 26;

- pentru fiecare plan tarifar, serviciile
oferite și parametrii relevanți de calitate a 
serviciului;

- informațiile legate de orice alte condiții 
care limitează accesul la servicii și 
aplicații și/sau utilizarea acestora, atunci 
când aceste condiții sunt permise de 
legislația națională în conformitate cu 
dreptul comunitar;

- pentru serviciile de acces la internet, în 
cazul în care sunt oferite, se precizează 
următoarele: 

- nivelul minim de calitate a serviciilor 
oferite, și anume timpul necesar pentru 
conectarea inițială și, atunci când este 
cazul, alți indicatori de calitate a 
serviciului, astfel cum sunt definiți de 
autoritățile de reglementare naționale;

(i) viteza de transmitere a datelor 
disponibilă efectiv pentru descărcare și 
încărcare în statul membru de reședință 
al utilizatorului final, inclusiv la orele de 
vârf; 

- informații cu privire la orice proceduri 
aplicate de întreprindere pentru 
măsurarea și modelarea traficului în așa 

(ii) nivelul limitărilor aplicabile 
referitoare la volumul datelor, dacă 
acestea există; prețurile pentru creșterea 
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fel încât să se evite utilizarea conexiunii 
la capacitate maximă sau aglomerarea 
acesteia, precum și informații cu privire la 
modul în care aceste proceduri ar putea 
influența calitatea serviciilor;

volumului de date disponibil pe o bază ad 
hoc sau pe o bază permanentă; viteza de 
transmitere a datelor, precum și costul 
său, disponibilă după consumul integral 
al volumului de date aplicabil, în cazul în 
care există o limită în acest sens; și 
mijloacele de care dispun utilizatorii finali 
pentru a monitoriza, în orice moment, 
nivelul actual al consumului lor; 

- tipurile de servicii de întreținere oferite 
și de servicii de asistență pentru clienți 
furnizate, precum și metodele de a 
contacta aceste servicii;

(iii) o explicație clară și ușor de înțeles 
privind modul în care orice limitare a 
volumului datelor, viteza efectiv 
disponibilă și alți parametri de calitate, 
precum și utilizarea simultană a unor 
servicii specializate cu o mai bună calitate 
a serviciilor pot influența în practică 
utilizarea conținutului, a aplicațiilor și a 
serviciilor; 

(iv) informațiile cu privire la orice 
proceduri aplicate de furnizor pentru 
măsurarea și structurarea traficului în 
așa fel încât să se evite congestionarea 
unei rețele, precum și la modul în care 
aceste proceduri ar putea influența 
calitatea serviciului și protecția datelor cu 
caracter personal;

Amendamentul 51

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 1 – punctul 1 c (nou)
Directiva 2002/22/CE
Articolul 21 – alineatul 1

Textul în vigoare Amendamentul

1c. Articolul 21 alineatul (1) se înlocuiește 
cu următorul text: 

(1) Statele membre se asigură că 
autoritățile naționale de reglementare 
dispun de competența de a obliga
întreprinderile furnizoare de rețele publice 
de comunicații electronice și/sau servicii de 
comunicații electronice destinate publicului 
să publice informații transparente, 

„(1) Statele membre se asigură că
autoritățile naționale de reglementare 
obligă întreprinderile furnizoare de rețele 
publice de comunicații electronice și/sau 
servicii de comunicații electronice 
destinate publicului să publice informații 
transparente, comparabile, adecvate și 
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comparabile, adecvate și actualizate cu 
privire la prețurile și tarifele aplicabile, la 
toate redevențele legate de rezilierea unui 
contract și informații cu privire la 
condițiile standard pentru obținerea 
accesului și utilizarea serviciilor furnizate 
utilizatorilor finali și consumatorilor în 
conformitate cu anexa II. Aceste informații 
se publică într-o formă clară, completă și 
ușor accesibilă. Autoritățile naționale de 
reglementare pot stabili cerințe 
suplimentare privind forma în care astfel 
de informații să fie publicate.

actualizate cu privire la prețurile și tarifele 
aplicabile, la toate redevențele legate de 
rezilierea unui contract și informații cu 
privire la condițiile standard pentru 
obținerea accesului și utilizarea serviciilor 
furnizate utilizatorilor finali și 
consumatorilor în conformitate cu anexa II. 
Aceste informații se publică într-o formă 
clară, completă și ușor accesibilă. 
Autoritățile naționale de reglementare pot 
stabili cerințe suplimentare privind forma 
în care astfel de informații să fie 
publicate.”

Amendamentul 52

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 1 – punctul 1 d (nou)
Directiva 2002/22/CE
Articolul 21 – alineatul 2

Textul în vigoare Amendamentul

1d. Articolul 21 alineatul (2) se 
înlocuiește cu următorul text: 

(2) Autoritățile naționale de reglementare 
încurajează furnizarea de informații 
comparabile pentru a permite utilizatorilor 
finali și consumatorilor să realizeze o 
evaluare independentă a costurilor 
schemelor alternative de utilizare, de 
exemplu prin intermediul ghidurilor 
interactive sau al unor tehnici 
asemănătoare. În cazul în care aceste 
resurse nu sunt disponibile pe piață 
gratuit sau la un preț rezonabil, statele 
membre se asigură că autoritățile 
naționale de reglementare sunt în măsură 
să pună la dispoziție astfel de ghiduri sau 
tehnici, fie direct, fie prin intermediul 
unui contract de achiziții publice cu un 
terț. Terții au dreptul de a utiliza în mod 
gratuit informațiile publicate de 
întreprinderile furnizoare de rețele și/sau 
servicii de comunicații electronice 
disponibile publicului în scopul de a 

(2) Autoritățile naționale de reglementare 
asigură furnizarea de informații 
comparabile pentru a permite utilizatorilor 
finali și consumatorilor să realizeze o 
evaluare independentă a costurilor 
schemelor alternative de utilizare, de 
exemplu prin intermediul ghidurilor 
interactive sau al unor tehnici 
asemănătoare.
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comercializa sau de a pune la dispoziție 
astfel de ghiduri interactive sau tehnici 
similare.

Amendamentul 53

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 1 – punctul 1 e (nou)
Directiva 2002/22/CE
Articolul 21 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul în vigoare Amendamentul

1e. La articolul 21 alineatul (3), partea 
introductivă se înlocuiește cu următorul 
text:

(3) Statele membre se asigură că 
autoritățile naționale de reglementare pot 
să oblige întreprinderile furnizoare de 
rețele publice de comunicații electronice 
și/sau servicii de comunicații electronice 
disponibile publicului, inter alia: 

(3) Statele membre se asigură că 
autoritățile naționale de reglementare 
obligă întreprinderile furnizoare de rețele 
publice de comunicații electronice și/sau 
servicii de comunicații electronice 
disponibile publicului, inter alia: 

Amendamentul 54

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 1 – punctul 1 f (nou)
Directiva 2002/22/CE
Articolul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1f. Se introduce următorul articol:

Articolul 21a

Controlul consumului 

(1) Furnizorii de comunicații electronice 
pentru public oferă utilizatorilor finali 
posibilitatea de a opta, cu titlu gratuit, 
pentru un sistem care furnizează 
informații privind consumul cumulat de 
diferite servicii de comunicații electronice. 
Un astfel de sistem garantează că, fără 
consimțământul utilizatorului final, 
cheltuielile acumulate de-a lungul unei 
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perioade specificate de utilizare nu 
depășesc o limită financiară specificată 
stabilită de către utilizatorul final. 

(2) Furnizorii de comunicații electronice 
pentru public se asigură că utilizatorul 
final primește o notificare adecvată atunci 
când consumul de servicii a ajuns la 80 % 
din limita financiară stabilită în 
conformitate cu alineatul (1). După ce au 
atins limita financiară, utilizatorii finali 
continuă să fie în măsură să primească 
apeluri și mesaje SMS și să aibă acces la 
numere gratuite și la serviciile de urgență 
prin apelarea gratuită a numărului 
european unic pentru apeluri de urgență 
112 până la sfârșitul perioadei de 
facturare convenite. 

(3) Furnizorii de comunicații electronice 
pentru public le oferă utilizatorilor finali 
posibilitatea de a opta în mod gratuit 
pentru primirea de facturi detaliate.

Amendamentul 55

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 1 – punctul 1 g (nou)
Directiva 2002/22/CE
Articolul 21 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1g. Se introduce următorul articol:

Articolul 21b

Rezilierea contractului

(1) Contractele încheiate între 
consumatori și furnizorii de comunicații 
electronice pentru public nu prevăd o 
durată minimă mai mare de 24 de luni. 
Furnizorii de comunicații electronice 
pentru public le oferă utilizatorilor finali 
posibilitatea de a încheia un contract cu o 
durată de cel mult 12 luni. 

(2) Consumatorii (și alți utilizatori finali, 
cu excepția cazului în care au convenit 
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altfel) au dreptul de a rezilia un contract 
cu un preaviz de o lună, în cazul în care 
au trecut cel puțin șase luni de la 
încheierea contractului. Nu este datorată 
nicio despăgubire, cu excepția celei 
pentru valoarea reziduală a 
echipamentelor care fac obiectul unor 
subvenții legate de contract în momentul 
încheierii contractului și a unei 
rambursări pro rata temporis pentru orice 
alte avantaje promoționale marcate ca 
atare în momentul încheierii contractului. 
Orice restricție de utilizare a 
echipamentelor terminale în alte rețele 
este ridicată, în mod gratuit, de către 
furnizor cel târziu în momentul achitării 
unei astfel de compensări. 

(3) Utilizatorii finali au dreptul de a 
rezilia contractul lor fără a suporta vreun 
cost în urma primirii notificării privind 
modificările aduse condițiilor 
contractuale propuse de către furnizorul 
de comunicații electronice pentru public, 
cu excepția cazului în care modificările 
propuse sunt exclusiv în beneficiul 
utilizatorul final. 

(4) Orice discrepanță semnificativă și care 
nu are caracter temporar între 
performanța medie în ceea ce privește 
viteza sau alți parametri de calitate și 
performanța indicată de furnizorul de 
comunicații electronice pentru public este 
considerată ca fiind o neconformitate de 
performanță în scopul determinării căilor 
de atac de care dispune utilizatorul final 
în conformitate cu legislația națională. 

Amendamentul 56

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 1 – punctul 2
Directiva 2002/22/CE
Articolele 22 și 30
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Se elimină articolele 20, 21, 22 și 30. 2. Se elimină articolele 22 și 30.

Amendamentul 57

Propunere de regulament
Articolul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 37 – Modificări aduse 
Regulamentului (UE) nr. 531/2012 

eliminat

Regulamentul (UE) nr. 531/2012 se 
modifică după cum urmează:

1. La articolul 1 alineatul (1) se adaugă 
un al treilea paragraf, după cum 
urmează:

„Prezentul regulament se aplică 
serviciilor de roaming furnizate în Uniune 
utilizatorilor finali ai căror furnizor 
național este un prestator de comunicații 
electronice pentru public într-un stat 
membru.”

2. La articolul 2 alineatul (2) se adaugă 
următoarea literă (r):

„(r) «acord de roaming bilateral sau 
multilateral» înseamnă unul sau mai 
multe acorduri comerciale sau tehnice 
între furnizorii de servicii de roaming 
care permit extinderea virtuală a 
acoperirii rețelei din țara de origine și 
furnizarea durabilă de către fiecare 
furnizor de servicii de roaming de servicii 
de roaming cu amănuntul reglementate la 
același nivel de preț ca cel al serviciilor 
lor respective de comunicații mobile 
naționale.”

3. La articolul 4 se adaugă următorul 
alineat (7):

„(7) Prezentul articol nu se aplică 
furnizorilor de servicii de roaming care 
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furnizează servicii de roaming cu 
amănuntul reglementate în conformitate 
cu articolul 4a.”

4. Se inserează următorul articol 4a:

„Articolul 4a

(1) Prezentul articol se aplică furnizorilor 
de servicii de roaming care: 

(a) aplică, automat și în toate pachetele 
lor respective de servicii cu amănuntul 
care includ servicii de roaming 
reglementate, tariful aplicabil serviciilor 
naționale atât în cazul serviciilor 
naționale, cât și în cazul serviciilor de 
roaming reglementate în întreaga Uniune, 
ca și cum serviciile de roaming 
reglementate ar fi consumate în rețeaua 
din țara de origine și

(b) garantează, fie prin rețelele proprii, fie 
prin acorduri de roaming bilaterale sau 
multilaterale încheiate cu alți furnizori de 
servicii de roaming că dispozițiile literei 
(a) sunt respectate de cel puțin un 
furnizor de servicii de roaming în toate 
statele membre. 

(2) Alineatele (1), (6) și (7) nu împiedică 
limitarea de către un furnizor de servicii 
de roaming a consumului de servicii de 
roaming cu amănuntul reglementate la 
tariful aplicabil serviciilor naționale prin 
referință la un criteriu de utilizare 
rezonabilă. Orice criteriu de utilizare 
rezonabilă se aplică în așa fel încât 
consumatorii care beneficiază de 
diferitele pachete de servicii naționale cu 
amănuntul ale furnizorului de servicii de 
roaming să fie în măsură să reproducă cu 
încredere modelul tipic de consum intern 
aferent pachetelor lor respectivele servicii 
naționale cu amănuntul în timp ce 
călătoresc în mod periodic în interiorul 
Uniunii. Un furnizor de servicii de 
roaming care beneficiază de această 
posibilitate publică, în conformitate cu 
articolul 25 alineatul (1) litera (b) din 
Regulamentul XXX/2014, și include în 
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contractele sale, în conformitate cu 
articolul 26 alineatul (1) literele (b) și (c) 
din respectivul regulament, informații 
detaliate cuantificate cu privire la modul 
în care este aplicat criteriul de utilizare 
rezonabilă, cu trimitere la principalele 
tarife, la volum și la alți parametri ai 
pachetului cu amănuntul în cauză.

Până la 31 decembrie 2014, OAREC, în 
urma consultării părților interesate și în 
strânsă cooperare cu Comisia, elaborează 
orientări generale de aplicare a criteriilor 
de utilizare rezonabilă în contractele cu 
amănuntul furnizate de către furnizorii de 
servicii de roaming care invocă prezentul 
articol. OAREC elaborează aceste 
orientări cu referire la obiectivul global 
prevăzut la primul paragraf și are în 
vedere în special evoluția prețurilor și a 
modelelor de consum în statele membre, 
gradul de convergență al nivelurilor 
prețurilor naționale în întreaga Uniune, 
orice efect observabil al furnizării de 
servicii de roaming la tarife naționale 
asupra evoluției acestor tarife și evoluția 
tarifelor cu ridicata ale serviciilor de 
roaming pentru un trafic dezechilibrat 
între furnizorii de servicii de roaming.

Autoritatea națională de reglementare 
competentă monitorizează și 
supraveghează aplicarea criteriilor de 
utilizare rezonabilă, ținând seama în cea 
mai mare măsură de orientările generale 
ale OAREC, de îndată ce sunt adoptate, și 
se asigură că nu sunt aplicate condiții 
nerezonabile.

(3) Utilizatorii finali individuali deserviți 
de un furnizor de servicii de roaming care 
invocă prezentul articol pot, la cererea 
lor, să facă alegerea deliberată și explicită 
de a renunța la beneficiul reprezentat de 
aplicarea tarifului aplicabil serviciilor 
naționale la serviciile de roaming 
reglementate în cadrul unui anumit 
pachet cu amănuntul în schimbul altor 
avantaje oferite de furnizorul respectiv. 
Furnizorul de servicii de roaming 
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reamintește utilizatorilor finali respectivi 
natura avantajelor în materie de roaming 
la care renunță. Autoritățile naționale de 
reglementare monitorizează în special 
dacă furnizorii de servicii de roaming 
care invocă prezentul articol participă la 
practici comerciale care ar putea 
reprezenta o eludare a regimului 
standard.

(4) Tarifele de roaming cu amănuntul 
reglementate prevăzute la articolele 8, 10 
și 13 nu se aplică serviciilor de roaming
oferite de un furnizor de servicii de 
roaming care invocă prezentul articol în 
măsura în care acestea sunt percepute la 
nivelul tarifului aplicabil serviciilor 
naționale. 

În cazul în care un furnizor de servicii de 
roaming care invocă prezentul articol
aplică tarife care sunt diferite de tariful 
aplicabil serviciilor naționale pentru 
consumul de servicii de roaming 
reglementate care depășesc utilizarea 
rezonabilă a unor astfel de servicii în 
conformitate cu alineatul (2) sau în cazul 
în care un utilizator final individual 
renunță în mod explicit la avantajul 
tarifelor naționale pentru serviciile de 
roaming reglementate în conformitate cu 
alineatul (3), tarifele pentru aceste servicii 
de roaming reglementate nu depășesc 
tarifele de roaming cu amănuntul 
prevăzute la articolele 8, 10 și 13. 

(5) Un furnizor de servicii de roaming 
care dorește să invoce prezentul articol 
notifică Biroului OAREC declarația sa și 
orice acorduri bilaterale sau multilaterale 
prin care îndeplinește condițiile prevăzute 
la alineatul (1) și orice modificări ale 
acestora. Furnizorul care efectuează 
notificarea include în aceasta dovada 
acceptării sale de către orice partener 
contractual la acordurile de roaming 
bilaterale sau multilaterale notificate. 

(6) În perioada 1 iulie 2014 - 30 iunie 
2016, prezentul articol se aplică 
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furnizorilor de servicii de roaming care 
nu îndeplinesc condițiile prevăzute la 
alineatul (1), în cazul în care respectă 
următoarele condiții:

(a) furnizorul de servicii de roaming 
notifică Biroului OAREC declarația sa și 
orice acord de roaming bilateral sau 
multilateral relevant, în conformitate cu 
alineatul (5), făcând referire în mod 
specific la prezentul alineat;

(b) furnizorul de servicii de roaming 
garantează, fie prin rețelele sale proprii, 
fie prin acordurile de roaming bilaterale 
sau multilaterale încheiate cu alți 
furnizori de servicii de roaming, 
respectarea condițiilor de la literele (c), 
(d) și (e) în cel puțin 17 state membre, 
reprezentând 70 % din populația Uniunii;

(c) fiecare furnizor de servicii de roaming 
și fiecare partener contractual în sensul 
literei (b) se angajează să pună la 
dispoziție și să ofere în mod activ, cel 
târziu de la 1 iulie 2014 sau de la data 
notificării, oricare dintre acestea survine 
mai târziu, cel puțin un pachet cu
amănuntul cu o opțiune tarifară conform 
căreia tariful aplicabil serviciilor 
naționale se aplică atât serviciilor 
naționale, cât și serviciilor de roaming 
reglementate în întreaga Uniune, ca și 
cum serviciile de roaming reglementate 
respective ar fi consumate în rețeaua din 
țara de origine;

(d) fiecare furnizor de servicii de roaming 
și fiecare partener contractual în sensul 
literei (b) se angajează să pună la 
dispoziție și să ofere în mod activ, cel 
târziu de la 1 iulie 2015 sau de la data 
notificării, oricare dintre acestea survine 
mai târziu, opțiuni tarifare în pachetele cu 
amănuntul care, la data de 1 ianuarie din 
anul respectiv, au fost utilizate de cel 
puțin 50 % din baza lor respectivă de 
clienți;

(e) fiecare furnizor de servicii de roaming 
și fiecare partener contractual în sensul 
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literei (b) se angajează să respecte, cel 
târziu de la 1 iulie 2016, alineatul (1) 
litera (b) în toate pachetele lor respective 
cu amănuntul.

Furnizorul de servicii de roaming care 
invocă prezentul articol și orice partener 
contractual în sensul literei (b) pot, ca 
alternativă la angajamentul menționat la 
litera (d), să se angajeze, începând cu 1 
iulie 2015 sau de la data notificării, 
oricare dintre acestea survine mai târziu, 
ca orice suprataxă privind serviciile de 
roaming aplicată în plus față de tariful 
aplicabil serviciilor naționale în diferitele 
sale pachete cu amănuntul să nu fie, în 
mod global, mai mare de 50 % din cele 
aplicabile în pachetele respective la 1 
ianuarie 2015, indiferent dacă astfel de 
suprataxe sunt calculate pe bază de 
unități, cum ar fi minutele de voce sau 
megabiții, de perioade precum zile sau 
săptămâni de roaming, sau prin orice alt 
mijloc sau combinație de astfel de 
elemente. Furnizorii de servicii de 
roaming care invocă prezenta literă 
demonstrează autorității naționale de 
reglementare faptul că respectă cerința 
privind reducerea cu 50 % și furnizează 
toate dovezile justificative necesare 
solicitate de aceasta. 

În cazul în care furnizorul de servicii de 
roaming care invocă prezentul articol 
notifică Biroului OAREC declarația sa și 
orice acord de roaming bilateral sau 
multilateral relevant, în temeiul primului 
paragraf litera (a), și, prin urmare, intră 
sub incidența prezentului alineat, 
furnizorul de servicii de roaming care 
efectuează notificarea și orice partener 
contractual în sensul literei (b) sunt 
obligați să își respecte angajamentele 
asumate în conformitate cu primul 
paragraf literele (c), (d) și (e), inclusiv 
orice angajament alternativ față de cel 
prevăzut la primul paragraf litera (d) cel 
puțin până la 1 iulie 2018.
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(7) În perioada 1 iulie 2014 - 30 iunie 
2016, prezentul articol se aplică 
furnizorilor de servicii de roaming care 
nu îndeplinesc condițiile prevăzute la 
alineatul (1), în cazul în care respectă 
următoarele condiții:

(a) furnizorul de servicii de roaming 
notifică Biroului OAREC declarația sa și 
orice acord de roaming bilateral sau 
multilateral relevant, în conformitate cu 
alineatul (5), făcând referire în mod 
specific la prezentul alineat;

(b) furnizorul de servicii de roaming 
garantează, fie prin rețelele proprii, fie 
prin acordurile de roaming bilaterale sau 
multilaterale încheiate cu alți furnizori de 
servicii de roaming, respectarea 
condițiilor de la alineatul (1) litera (a) în 
cel puțin 10 state membre, reprezentând 
30 % din populația Uniunii, cel târziu 
începând de la 1 iulie 2014 sau de la data 
notificării, oricare dintre acestea survine 
mai târziu;

(c) furnizorul de servicii de roaming 
garantează, fie prin rețelele proprii, fie 
prin acordurile de roaming bilaterale sau 
multilaterale încheiate cu alți furnizori de 
servicii de roaming, respectarea 
condițiilor de la alineatul (1) litera (a) în 
cel puțin 14 state membre, reprezentând 
50 % din populația Uniunii, cel târziu 
începând de la 1 iulie 2015 sau de la data 
notificării, oricare dintre acestea survine 
mai târziu;

(d) furnizorul de servicii de roaming 
garantează, fie prin rețelele proprii, fie 
prin acordurile de roaming bilaterale sau 
multilaterale încheiate cu alți furnizori de 
servicii de roaming, respectarea 
condițiilor de la alineatul (1) litera (a) în 
cel puțin 17 state membre, reprezentând 
70 % din populația Uniunii, cel târziu de 
la 1 iulie 2016.

În cazul în care un furnizor de servicii de 
roaming care invocă prezentul articol 
notifică Biroului OAREC declarația sa și 
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orice acord de roaming bilateral sau 
multilateral relevant în temeiul primului 
paragraf litera (a) și, prin urmare, intră 
sub incidența prezentului alineat, 
furnizorul de servicii de roaming care 
efectuează notificarea și orice partener 
contractual în sensul literei (b) sunt 
obligați să își respecte angajamentele de a 
respecta condițiile prevăzute la alineatul 
(1) litera (a) cel puțin până la 1 iulie 
2018.

(8) Furnizorii de servicii de roaming 
poartă cu bună credință negocierile 
menite să ducă la încheierea de acorduri 
de roaming bilaterale sau multilaterale, în 
condiții corecte și rezonabile, având în 
vedere obiectivul ca astfel de acorduri cu 
alți furnizori de servicii de roaming să 
permită extinderea virtuală a acoperirii 
rețelei din țara de origine și furnizarea 
durabilă de către fiecare furnizor de 
servicii de roaming care invocă prezentul 
articol de servicii de roaming cu 
amănuntul reglementate la același nivel 
de preț ca cel al serviciilor lor respective 
de comunicații mobile naționale.

(9) Prin derogare de la alineatul (1), după 
1 iulie 2016 prezentul articol se aplică 
furnizorilor de servicii de roaming care 
invocă prezentul articol atunci când 
respectivii furnizori de servicii de roaming 
demonstrează că au încercat cu bună 
credință să încheie sau să prelungească 
un acord de roaming bilateral sau 
multilateral pe baza unor condiții corecte 
și rezonabile în toate statele membre în 
care nu îndeplinesc încă cerințele de la 
alineatul (1) și nu au fost în măsură să 
încheie niciun acord de roaming bilateral 
sau multilateral cu un furnizor de servicii 
de roaming în unul sau mai multe state 
membre, cu condiția să respecte 
acoperirea minimă menționată la 
alineatul (6) litera (b) și toate celelalte 
dispoziții relevante ale prezentului articol. 
În aceste cazuri, furnizorii de servicii de 
roaming care invocă prezentul articol 
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încearcă în continuare să stabilească 
condiții rezonabile pentru încheierea unui 
acord de roaming cu un furnizor de 
servicii de roaming din orice stat membru 
nereprezentat.

(10) În cazul în care unui furnizor 
alternativ de servicii de roaming i-a fost 
deja acordat accesul la clienții unui 
furnizor național în temeiul articolului 4 
alineatul (1) și a efectuat deja investițiile 
necesare pentru a deservi acești clienți, 
articolul 4 alineatul (7) nu se aplică unui 
astfel de furnizor național în cursul unei 
perioade de tranziție de trei ani. Perioada 
de tranziție nu aduce atingere necesității 
de a respecta orice perioadă contractuală 
mai lungă convenită cu furnizorul 
alternativ de servicii de roaming.

(11) Prezentul articol nu aduce atingere 
aplicării normelor Uniunii în materie de 
concurență în cazul acordurilor de 
roaming bilaterale sau multilaterale.”

5. La articolul 8, alineatul (2) se modifică 
după cum urmează:

(a) primul paragraf se înlocuiește cu 
următorul text:

„(2) Începând cu 1 iulie 2013, tariful cu 
amănuntul (fără TVA) al eurotarifului 
pentru apeluri vocale pe care un furnizor 
de servicii de roaming îl poate percepe 
clientului serviciilor de roaming pentru 
furnizarea unui apel în roaming 
reglementat poate varia pentru orice apel 
în roaming, însă nu poate depăși 
0,24 EUR pe minut pentru orice apel 
efectuat sau 0,07 EUR pe minut pentru 
orice apel primit. Tariful maxim cu 
amănuntul pentru apelurile efectuate se
reduce la 0,19 EUR la 1 iulie 2014. 
Începând cu 1 iulie 2014, furnizorii de 
servicii de roaming nu percep niciun tarif 
de la clienții serviciilor de roaming pentru 
apelurile primite, fără a aduce atingere 
măsurilor adoptate pentru a preveni 
utilizarea anormală sau frauduloasă. 
Fără a aduce atingere articolului 19, 
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tarifele cu amănuntul maxime pentru 
eurotariful pentru apeluri vocale rămân 
în vigoare până la 30 iunie 2017.”

(b) paragraful al treilea se înlocuiește cu 
următorul text:

„Fiecare furnizor de servicii de roaming 
facturează la secundă clienții serviciilor 
sale de roaming pentru furnizarea 
oricărui apel în roaming reglementat 
căruia i se aplică un eurotarif pentru 
apeluri vocale.”

6. La articolul 14 se inserează următorul 
alineat (1a):

„(1a) Atunci când consumul de servicii de 
roaming cu amănuntul reglementate la 
tariful aplicabil serviciilor naționale este 
limitat prin referință la un criteriu de 
utilizare rezonabilă în conformitate cu 
articolul 4a alineatul (2), furnizorii de 
servicii de roaming avertizează clienții 
serviciilor de roaming atunci când 
consumul de apeluri și de mesaje SMS în 
roaming a atins limita de utilizare 
rezonabilă și, în același timp, le oferă 
clienților serviciului de roaming 
informații personalizate de bază privind 
tarifele de roaming aplicabile pentru 
efectuarea unui apel vocal sau trimiterea 
unui mesaj SMS în afara tarifului sau 
pachetului aplicabil serviciilor naționale 
în conformitate cu alineatul (1) 
paragrafele al doilea, al patrulea și al 
cincilea din prezentul articol.”

7. La articolul 15 se inserează următorul 
alineat (2a):

„(2a) Atunci când consumul de servicii de 
roaming cu amănuntul reglementate la 
tariful aplicabil serviciilor naționale este 
limitat prin referință la un criteriu de 
utilizare rezonabilă în conformitate cu 
articolul 4a alineatul (2), furnizorii de 
servicii de roaming avertizează clienții 
serviciilor de roaming atunci când 
consumul de servicii de comunicații de 
date în roaming a atins limita de utilizare 
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rezonabilă și, în același timp, le oferă 
clienților serviciului de roaming 
informații personalizate de bază privind 
tarifele de roaming aplicabile serviciilor 
de comunicații de date în roaming în 
afara tarifului sau pachetului aplicabil 
serviciilor naționale în conformitate cu 
alineatul (2) din prezentul articol. 
Alineatul (3) din prezentul articol se 
aplică serviciilor de comunicații de date în 
roaming consumate în afara tarifelor sau 
pachetelor aplicabile serviciilor naționale 
menționate la articolul 4a alineatul (2).”

8. Articolul 19 se modifică după cum 
urmează:

(a) alineatul (1) se modifică după cum 
urmează:

(i) prima teză se înlocuiește cu următorul 
text:

„Comisia reexaminează funcționarea 
prezentului regulament și, după 
efectuarea unei consultări publice, 
prezintă un raport în acest sens 
Parlamentului European și Consiliului 
cel târziu până la 31 decembrie 2016.”

(ii) litera (g) se înlocuiește cu următorul 
text:

„(g) măsura în care punerea în aplicare a 
măsurilor structurale prevăzute la 
articolele 3 și 4 și a regimului alternativ 
prevăzut la articolul 4a a dat rezultate în 
ceea ce privește dezvoltarea concurenței 
pe piața internă a serviciilor de roaming, 
astfel încât să nu existe nicio diferență 
efectivă între tarifele de roaming și cele 
naționale;”

(iii) se introduce următoarea literă (i):

„(i) eventuala măsură în care evoluția 
tarifelor naționale cu amănuntul este 
afectată, în mod observabil, de aplicarea, 
de către furnizorii de servicii de roaming, 
a tarifului național atât serviciilor 
naționale, cât și serviciilor de roaming 
reglementate în ansamblul Uniunii.”
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(b) alineatul (2) se modifică după cum 
urmează:

(i) prima teză se înlocuiește cu următorul 
text:

„În cazul în care raportul arată că 
opțiunile tarifare în cazul cărora tariful 
aplicabil serviciului național se aplică atât 
serviciilor naționale, cât și serviciilor de 
roaming reglementate, nu sunt furnizate 
în toate pachetele cu amănuntul pentru o 
utilizare rezonabilă de către cel puțin un 
furnizor de servicii de roaming în fiecare 
stat membru sau că ofertele furnizorilor 
alternativi de roaming nu au facilitat 
accesul consumatorilor în întreaga 
Uniune la tarife de roaming cu 
amănuntul echivalente în mod 
substanțial, Comisia prezintă până la 
aceeași dată propuneri corespunzătoare 
Parlamentului European și Consiliului 
pentru a remedia situația și a garanta că 
nu există nicio diferență între tarifele 
naționale și cele de roaming în cadrul 
pieței interne.”

(ii) litera (d) se înlocuiește cu următorul 
text:

„(d) modificarea duratei sau reducerea 
nivelului plafoanelor maxime ale tarifelor 
cu ridicata prevăzute la articolele 7, 9 și 
12, în vederea consolidării capacității 
tuturor furnizorilor de servicii de roaming 
de a pune la dispoziție în pachetele lor 
respective de servicii cu amănuntul pentru 
o utilizare rezonabilă opțiuni tarifare 
aplicabile în cazul cărora tariful aplicabil 
serviciilor naționale se aplică atât 
serviciilor naționale, cât și serviciilor de 
roaming reglementate, ca și cum acestea 
din urmă ar fi consumate în rețeaua din 
țara de origine.”

Justificare

O modificare a Regulamentului (UE) nr. 531/2012 în acest moment ar afecta foarte mult 
siguranța legată de planificare și siguranța juridică a furnizorilor. În orice caz, verificarea 
de către Comisie a funcționării acestui regulament ar trebui așteptată, astfel cum prevede 
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articolul 19 din același regulament.
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