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Stimate Domnule Preşedinte,

Comisia îi mulţumeşte Senatului pentru opinia sa cu privire la Propunerea de regulament al 
Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 531/2012 
în ceea ce priveşte normele referitoare la pieţele de roaming cu ridicata [COM(2016) 399 
final].

Propunerea menţionată face parte dintr-un mai amplu pachet de măsuri ambiţioase menite 
să pună capăt, la 15 iunie 2017, suprataxelor de roaming cu amănuntul pe care cetăţenii şi 
agenţii economici le suportă în călătoriile lor periodice în Uniunea Europeană. în această 
privinţă, Comisia este împuternicită, în temeiul Regulamentului (UE) 2015/2120 al 
Parlamentului European şi al Consiliul, să examineze pieţele de roaming cu ridicata şi 
ulterior să propună măsuri normative care să permită desfiinţarea suprataxelor de roaming 
cu amănuntul şi introducerea normelor RLAH (Roam-Like-At-Home) în Uniunea Europeană.

Comisia salută sprijinul larg al Senatului pentru obiectivele propunerii şi ia act de 
recomandarea acestuia a) de a se reduce tarifele existente ale serviciilor de roaming cu 
ridicata pentru apelurile vocale şi SMS-uri şi b) de a se institui o cerinţă de nediscriminare 
pe piaţa cu ridicata, în special pentru operatorii care nu au o prezenţă paneuropeană.

Comisia a analizat cu atenţie chestiunile aduse în discuţie de Senat în opinia sa şi doreşte să 
formuleze următoarele observaţii grupate pe teme.

în primul rând, referitor la recomandarea Senatului de a se reduce tarifele serviciilor de 
roaming cu ridicata pentru apelurile vocale şi SMS-uri, Comisia observă că propunerea sa 
ar determina o scădere a plafoanelor pentru tarifele de roaming cu ridicata de 20 % pentru 
serviciile de voce (de la 5 eurocenţi pe minut la 4 eurocenţi pe minut) şi de 50 % pentru 
SMS-uri (de la 2 eurocenţi pe minut la 1 eurocent pe minut). Când a propus aceste plafoane 
ale tarifelor de roaming cu ridicata, Comisia a ţinut seama, printre altele, de costurile pentru 
furnizarea serviciilor, de preţurile existente pe piaţa cu ridicata a serviciilor de roaming şi 
de preţurile naţionale de acces la serviciile de roaming cu ridicata. Comisia consideră că 
propunerea sa va genera o reducere substanţială a taxelor de roaming pe piaţa cu ridicata.
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în al doilea rând, referitor la introducerea unei cerinţe de nediscriminare pe piaţa cu 
ridicata, Comisia consideră că nu ar fi indicat să se introducă o astfel de cerinţă pentru 
preţurile serviciilor de roaming cu ridicata. Motivul este că furnizorii de acces la serviciile 
de roaming cu ridicata ar putea să dispună de flexibilitate în ceea ce priveşte oferirea unor 
preţuri diferenţiate către solicitanţii de acces, bazate pe caracteristicile acestora (de 
exemplu, volumele angajate de solicitantul de acces), pentru ca, printre altele, să beneficieze 
de economiile de scară ale unor astfel de acorduri.

Observaţiile de mai sus se bazează pe propunerea legislativă prezentată de Comisie, care în 
prezent este examinată atât de Parlamentul European, cât şi de Consiliu, în cadrul acestuia 
din urmă fiind reprezentat şi Guvernul României.

Comisia speră că prin aceste precizări a clarificat chestiunile aduse în discuţie de Senat şi 
aşteaptă cu interes continuarea dialogului politic.

Cu deosebită consideraţie,

Prim-vicepreşedinte Membru al Comisiei
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