
AD\1135572RO.docx PE602.722v02-00

RO Unită în diversitate RO

Parlamentul European
2014-2019

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

2017/0003(COD)

4.10.2017

AVIZ

al Comisiei pentru industrie, cercetare și energie

destinat Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al 
Consiliului privind respectarea vieții private și protecția datelor cu caracter 
personal în comunicațiile electronice și de abrogare a Directivei 2002/58/CE 
(Regulamentul privind viața privată și comunicațiile electronice)
(COM(2017)0010 – C8-0009/2017 – 2017/0003(COD))

Raportoare pentru aviz: Kaja Kallas



PE602.722v02-00 2/51 AD\1135572RO.docx

RO

PA_Legam



AD\1135572RO.docx 3/51 PE602.722v02-00

RO

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Propunerea Comisiei Europene de regulament privind respectarea vieții private și protecția 
datelor cu caracter personal în comunicațiile electronice și de abrogare a Directivei 
2002/58/CE are ca obiectiv protecția drepturilor și libertăților fundamentale, în special 
respectarea vieții private, confidențialitatea comunicațiilor și protecția datelor cu caracter 
personal în sectorul comunicațiilor electronice, garantând totodată libera circulație a datelor, 
echipamentelor și serviciilor de comunicații electronice în Uniune.

Raportoarea susține în general propunerea Comisiei, în special necesitatea adaptării la 
inovațiile tehnologice și la noile mijloace de comunicare, astfel încât prezentul act legislativ 
să își îndeplinească obiectivele și să fie adaptat scopului său.

Libera circulație a datelor și protecția datelor cu caracter personal în Uniune

Raportoarea salută schimbarea instrumentului juridic din directivă în regulament. Aplicarea 
directivei anterioare a relevat forme de implementare divergente și interpretări diferite ale 
legii. Prin urmare, raportoarea consideră că un regulament ar putea fi un instrument mai 
potrivit pentru asigurarea protecției datelor cu caracter personal în comunicațiile persoanelor 
fizice și juridice, precum și pentru garantarea liberei circulații a datelor în Uniune. Cu toate 
acestea, raportoarea consideră că este necesar ca Comitetul european pentru protecția datelor 
să aibă un rol mai important în asigurarea consecvenței în implementarea prezentului 
regulament, în special prin emiterea unor avize și orientări, pe baza mecanismului de 
asigurare a coerenței prevăzut în Regulamentul (UE) 2016/679. Raportoarea salută, de 
asemenea, sarcinile atribuite autorităților de protecție a datelor pentru a asigura respectarea 
prezentului regulament, subliniind totodată că protecția datelor ar trebui să devină din ce în ce 
mai mult un aspect orizontal și că toate autoritățile ar trebui să coopereze în acest scop, 
oferind asistență tehnică, dacă este necesar, pentru a evita retranșările.

Domeniul de aplicare

Raportoarea susține extinderea domeniului de aplicare al prezentului regulament la serviciile 
OTT („over-the-top”), având în vedere rolul lor din ce în ce mai important în funcționarea 
comunicațiilor, precum și legătura dintre regulamentul propus și definițiile stabilite în 
propunerea de directivă de instituire a Codului european al comunicațiilor electronice. 
Raportoarea subliniază, cu toate acestea, că trebui să existe coerență și consecvență între 
definiția din cod și regulamentul privind protecția vieții private în comunicațiile electronice, 
pentru a evita lacunele și riscul ca unele dispoziții să fie inaplicabile pentru anumite tipuri de 
servicii.

Neutralitate tehnologică

Raportoarea salută intenția și eforturile depuse de Comisie pentru a aborda problema 
complexă a „extenuării de a-și da acordul” și a necesității de a găsi modalități mai simple de 
a-i informa pe utilizatorii finali și de a le oferi opțiuni în ceea ce privește protecția vieții lor 
private. Cu toate acestea, raportoarea consideră că propunerea Comisiei se concentrează prea 
mult asupra site-urilor internet, deși evoluția tinde din ce în ce mai mult înspre aplicații, 
platforme de internet al obiectelor etc. Soluțiile propuse sunt prea îngust orientate asupra 
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browserelor, ceea ce implică riscul ca regulamentul să nu reziste în timp. În plus, propunerea 
face o distincție strictă între cookie-urile originale și cele ale terților. Raportoarea consideră că 
această distincție nu este adaptată ritmului rapid al inovării în sectorul digital, unde un cookie 
original se poate transforma pentru a colecta date într-un cookie al unei părți terțe sau unde 
există alte tehnici de urmărire, care nu se mai bazează pe cookie-uri originale sau ale terților. 
Impactul asupra vieții private a unui cookie ar trebui considerat mai degrabă în funcție de 
obiectivul său - de exemplu în cazul în care scopul colectării informațiilor este marketingul 
comportamental și detectarea dispozitivelor utilizate - pe tipul de informații pe care le 
colectează și pe modul în care informațiile adunate sunt partajate. Prin urmare, raportoarea nu 
consideră că distincția strictă între cookie-urile originale și cele ale terților este cea mai 
eficientă. Utilizatorii trebuie să fie mai bine informați, să beneficieze de mai multă 
transparență cu privire la modul în care funcționează cookie-urile și să aibă posibilitatea de a 
alege.

Pictogramele de avertizare și cele standardizate

Raportoarea nu este de acord cu posibilitatea de a colecta informații emise de un echipament 
terminal pentru a-l conecta la un alt dispozitiv sau la echipamente de rețea, dacă există un 
semn care informează utilizatorii că sunt într-o zonă de urmărire. O astfel de dispoziție riscă 
să provoace teamă și anxietate în rândul utilizatorilor finali, fără a le oferi o opțiune concretă 
și practică de a refuza să fie urmăriți.

AMENDAMENTELE

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru libertăți civile, 
justiție și afaceri interne, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele 
amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Statele membre ar trebui să aibă 
posibilitatea, în limitele stabilite de 
prezentul regulament, să mențină sau să 
introducă dispoziții naționale pentru a 
specifica și a clarifica și mai mult normele 
prevăzute de prezentul regulament și 
punerea lor în aplicare pentru a asigura 
aplicarea și interpretarea eficace a acestora. 
Prin urmare, marja de apreciere pe care o 
dețin statele membre în această privință ar 
trebui să mențină un echilibru între 
protecția vieții private și a datelor cu 
caracter personal și libera circulație a 
datelor transmise în cadrul comunicațiilor 

(7) Comitetul european pentru 
protecția datelor ar trebui să emită, dacă 
este necesar și în limitele stabilite de 
prezentul regulament, orientări și avize
pentru a clarifica și mai mult normele 
prevăzute de prezentul regulament și 
punerea lor în aplicare pentru a asigura 
aplicarea și interpretarea eficace a acestora. 
Aceste orientări și avize ar trebui să țină 
cont de dublul obiectiv al prezentului 
regulament și, prin urmare, ar trebui să 
mențină un echilibru între protecția vieții 
private și a datelor cu caracter personal și 
libera circulație a datelor transmise în 
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electronice. cadrul comunicațiilor electronice.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) În temeiul prezentului regulament, 
în cazul în care furnizorul unui serviciu 
de comunicații electronice nu este stabilit 
în Uniune, acesta ar trebuie să își 
desemneze un reprezentant în Uniune. 
Reprezentantul ar trebui să fie desemnat 
în scris. Reprezentantul poate fi același ca 
cel desemnat în temeiul articolului 27 din 
Regulamentul (UE) 2016/6791a.

___________

1a Regulamentul (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 27 aprilie 2016 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
și privind libera circulație a acestor date și 
de abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecția 
datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Serviciile utilizate în scopuri de 
comunicare și mijloacele tehnice pentru 
furnizarea acestora au evoluat în mod 
considerabil. Utilizatorii finali înlocuiesc 
într-o măsură tot mai mare serviciile de 
telefonie vocală tradițională, de transmisie 
prin poștă electronică și de mesaje text 
(SMS-uri) cu servicii online echivalente 
din punct de vedere funcțional, cum ar fi 
serviciile de telefonie prin internet, de 

(11) Serviciile utilizate în scopuri de 
comunicare și mijloacele tehnice pentru 
furnizarea acestora au evoluat în mod 
considerabil. Utilizatorii finali înlocuiesc 
într-o măsură tot mai mare serviciile de 
telefonie vocală tradițională, de transmisie 
prin poștă electronică și de mesaje text 
(SMS-uri) cu servicii online echivalente 
din punct de vedere funcțional, cum ar fi 
serviciile de telefonie prin internet, de 
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mesagerie și de email pe internet. Pentru a 
asigura o protecție efectivă și egală a 
utilizatorilor finali atunci când utilizează 
servicii echivalente din punct de vedere 
funcțional, prezentul regulament utilizează 
definiția serviciilor de comunicații 
electronice prevăzută în [Directiva 
Parlamentului European și a Consiliului de 
instituire a Codului european al 
comunicațiilor electronice24]. Această 
definiție cuprinde nu numai serviciile de 
acces la internet și serviciile care constau, 
integral sau parțial, în transmiterea de 
semnale, ci și serviciile de comunicații 
interpersonale, care pot sau nu să fie bazate 
pe numere, ca de exemplu, servicii de 
telefonie prin internet, servicii de 
mesagerie și servicii de e-mail pe internet. 
Protejarea confidențialității 
comunicațiilor este esențială și în ceea ce 
privește serviciile de comunicații 
interpersonale care sunt auxiliare altui 
serviciu; prin urmare, acest tip de servicii 
care au, de asemenea, o funcționalitate de 
comunicare ar trebui să fie reglementate 
prin prezentul regulament.

mesagerie și de email pe internet. Pentru a 
asigura o protecție efectivă și egală a 
utilizatorilor finali atunci când utilizează 
servicii echivalente din punct de vedere 
funcțional, prezentul regulament utilizează 
definiția serviciilor de comunicații 
electronice prevăzută în [Directiva 
Parlamentului European și a Consiliului de 
instituire a Codului european al 
comunicațiilor electronice24]. Această 
definiție cuprinde nu numai serviciile de 
acces la internet și serviciile care constau, 
integral sau parțial, în transmiterea de 
semnale, ci și serviciile de comunicații 
interpersonale, care pot sau nu să fie bazate 
pe numere, ca de exemplu, servicii de 
telefonie prin internet, servicii de 
mesagerie și servicii de e-mail pe internet.

_________________ _________________

24 Propunerea Comisiei de directivă a 
Parlamentului European și a Consiliului de 
instituire a Codului european al 
comunicațiilor electronice (reformare) 
[(COM/2016/0590 final – 2016/0288 
(COD)].

24 Propunerea Comisiei de directivă a 
Parlamentului European și a Consiliului de 
instituire a Codului european al 
comunicațiilor electronice (reformare) 
[(COM/2016/0590 final – 2016/0288 
(COD)].

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Dispozitivele și mașinile conectate 
comunică din ce în ce mai mult unele cu 
altele prin utilizarea rețelelor de 
comunicații electronice (internetul 
obiectelor). Transmiterea de comunicații de 
la mașină la mașină implică transmiterea 

(12) Dispozitivele și mașinile conectate 
comunică din ce în ce mai mult unele cu 
altele prin utilizarea rețelelor de 
comunicații electronice (internetul 
obiectelor). Transmiterea de comunicații de 
la mașină la mașină implică transmiterea 
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de semnale într-o rețea și, prin urmare, 
constituie un serviciu de comunicații 
electronice. Pentru a se asigura protecția 
deplină a drepturilor la viață privată și la 
confidențialitatea comunicațiilor, precum și 
pentru a promova un internet al obiectelor 
sigur și de încredere în cadrul pieței unice 
digitale este necesar să se clarifice faptul că 
prezentul regulament ar trebui să se aplice 
în cazul transmiterii de comunicații de la 
mașină la mașină. Prin urmare, principiul 
confidențialității consacrat în prezentul 
regulament ar trebui să se aplice și în cazul 
transmiterii de comunicații de la mașină la 
mașină. De asemenea, ar putea fi adoptate 
garanții specifice, în temeiul legislației 
sectoriale, ca de exemplu Directiva 
2014/53/UE.

de semnale într-o rețea și, prin urmare, 
constituie un serviciu de comunicații 
electronice. Pentru a se asigura protecția 
deplină a drepturilor la viață privată și la 
confidențialitatea comunicațiilor, precum și 
pentru a promova un internet al obiectelor 
sigur și de încredere în cadrul pieței unice 
digitale este necesar să se clarifice faptul că 
prezentul regulament ar trebui să se aplice 
în cazul transmiterii de comunicații de la 
mașină la mașină. Prin urmare, principiul 
confidențialității consacrat în prezentul 
regulament ar trebui să se aplice și în cazul 
transmiterii de comunicații de la mașină la 
mașină. Acesta nu ar trebui să se aplice 
însă comunicațiilor de la mașină la 
mașină care nu au niciun impact asupra 
vieții private sau confidențialității 
comunicațiilor, cum ar fi transmisiile 
între elemente de rețea (servere, 
comutatoare). De asemenea, ar putea fi 
adoptate garanții specifice, în temeiul 
legislației sectoriale, ca de exemplu 
Directiva 2014/53/UE.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Sistemele de transport inteligente 
necesită o protecție suplimentară în 
cadrul prezentului regulament în ceea ce 
privește datele transmise în comunicații, 
deoarece autoturismele conectate 
generează, transmit și stochează date cu 
caracter personal ale utilizatorilor. 
Trebuie protejată viața privată a 
consumatorilor în autoturismele conectate 
, având în vedere că părți terțe accesează 
și utilizează datele privind conducătorul și 
datele legate de conducere.
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Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Dezvoltarea tehnologiilor fără fir 
rapide și eficiente a favorizat 
disponibilitatea tot mai mare pentru public 
a accesului la internet prin rețele fără fir 
accesibile tuturor în spațiile publice și 
semiprivate, cum ar fi „punctele de acces” 
(hotspots) situate în diferite locuri dintr-un 
oraș, magazine universale, centre 
comerciale și spitale. În măsura în care 
aceste rețele de comunicații sunt furnizate 
unui grup nedefinit de utilizatori finali, 
confidențialitatea comunicațiilor transmise 
prin acestea ar trebui să fie protejată. 
Faptul că serviciile de comunicații fără fir 
pot fi auxiliare altor servicii nu ar trebui să 
stea în calea asigurării protecției 
confidențialității datelor transmise în 
cadrul comunicațiilor și a aplicării 
prezentului regulament. Prin urmare, 
prezentul regulament ar trebui să se aplice 
în cazul datelor transmise în cadrul 
comunicațiilor electronice prin intermediul 
serviciilor de comunicații electronice și al 
rețelelor de comunicații publice. În schimb, 
prezentul regulament nu ar trebui să se 
aplice grupurilor închise de utilizatori 
finali, cum ar fi rețelele de întreprindere, la 
care accesul este limitat doar la membrii 
întreprinderii.

(13) Dezvoltarea tehnologiilor fără fir 
rapide și eficiente a favorizat 
disponibilitatea tot mai mare pentru public 
a accesului la internet prin rețele fără fir 
accesibile tuturor în spațiile publice și 
semiprivate, cum ar fi „punctele de acces” 
(hotspots) situate în diferite locuri dintr-un 
oraș, magazine universale, centre 
comerciale, aeroporturi, hoteluri, 
universități, spitale și alte puncte de acces 
la internet similare. În măsura în care 
aceste rețele de comunicații sunt furnizate 
unui grup nedefinit de utilizatori finali, 
confidențialitatea comunicațiilor transmise 
prin acestea ar trebui să fie protejată. 
Faptul că serviciile de comunicații fără fir 
pot fi auxiliare altor servicii nu ar trebui să 
stea în calea asigurării protecției 
confidențialității datelor transmise în 
cadrul comunicațiilor și a aplicării 
prezentului regulament. Prin urmare, 
prezentul regulament ar trebui să se aplice 
în cazul datelor transmise în cadrul 
comunicațiilor electronice prin intermediul 
serviciilor de comunicații electronice și al 
rețelelor de comunicații publice. În schimb, 
prezentul regulament nu ar trebui să se 
aplice grupurilor închise de utilizatori 
finali, cum ar fi rețelele de întreprindere, la 
care accesul este limitat doar la membrii 
întreprinderii. Simplul fapt de a solicita o 
parolă nu ar trebui considerat ca oferind 
acces la un grup închis de utilizatori 
finali, dacă accesul este acordat unui 
grup nedefinit de utilizatori finali.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 14
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Datele transmise în cadrul 
comunicațiilor electronice ar trebui să fie 
definite într-un mod suficient de larg și de 
neutru din punct de vedere tehnologic 
astfel încât să cuprindă orice informații 
referitoare la conținutul transmis sau 
schimbat (conținutul comunicațiilor 
electronice) și informațiile cu privire la un 
utilizator final de servicii de comunicații 
electronice prelucrate în vederea 
transmiterii, a distribuirii sau a schimbului 
de conținut al comunicațiilor electronice, 
inclusiv datele pentru urmărirea și 
identificarea sursei și a destinației unei 
comunicații, a localizării geografice, 
precum și a datei, orei, duratei și tipului de 
comunicare. Indiferent dacă astfel de 
semnale și datele conexe sunt transmise 
prin cablu, radio, mijloace optice sau 
electromagnetice, inclusiv rețelele prin 
satelit, rețelele terestre fixe (cu comutarea 
circuitelor și a pachetelor, inclusiv 
internetul) și mobile, precum și rețelele 
electrice, datele referitoare la astfel de 
semnale ar trebui să fie considerate drept 
metadate privind comunicațiile electronice 
și, prin urmare, să facă obiectul 
dispozițiilor prezentului regulament. 
Metadatele privind comunicațiile 
electronice pot include informații care fac 
parte din abonamentul la un serviciu atunci 
când astfel de informații sunt prelucrate în 
scopul transmiterii, al distribuirii sau al 
schimbului de conținut al comunicațiilor 
electronice.

(14) Datele transmise în cadrul 
comunicațiilor electronice ar trebui să fie 
definite într-un mod suficient de larg și de 
neutru din punct de vedere tehnologic 
astfel încât să cuprindă orice informații 
referitoare la conținutul transmis sau 
schimbat (conținutul comunicațiilor 
electronice) și informațiile cu privire la un 
utilizator final de servicii de comunicații 
electronice prelucrate în vederea 
transmiterii, a distribuirii sau a schimbului 
de conținut al comunicațiilor electronice, 
inclusiv datele pentru urmărirea și 
identificarea sursei și a destinației unei 
comunicații, a localizării geografice, 
precum și a datei, orei, duratei și tipului de 
comunicare. Acestea ar trebui să includă, 
de asemenea, datele de localizare, cum ar 
fi, de exemplu, localizarea reală sau 
dedusă a echipamentelor terminale, 
localizarea echipamentelor terminale de 
la care sau spre care s-a realizat un apel 
telefonic sau o conexiune de internet sau 
„punctele de acces” (hotspots) Wi-Fi la 
care este conectat un dispozitiv, precum și 
datele necesare pentru a identifica 
echipamentele terminale ale utilizatorilor 
finali. Indiferent dacă astfel de semnale și 
datele conexe sunt transmise prin cablu, 
radio, mijloace optice sau 
electromagnetice, inclusiv rețelele prin 
satelit, rețelele terestre fixe (cu comutarea 
circuitelor și a pachetelor, inclusiv 
internetul) și mobile, precum și rețelele 
electrice, datele referitoare la astfel de 
semnale ar trebui să fie considerate drept 
metadate privind comunicațiile electronice 
și, prin urmare, să facă obiectul 
dispozițiilor prezentului regulament. 
Metadatele privind comunicațiile 
electronice pot include informații care fac 
parte din abonamentul la un serviciu atunci 
când astfel de informații sunt prelucrate în 
scopul transmiterii, al distribuirii sau al 
schimbului de conținut al comunicațiilor 
electronice.
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Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15 a) Caracterul anonim al datelor ar 
trebui considerat drept un nivel 
suplimentar de protecție și 
confidențialitate. Ar trebui puse în 
aplicare dispoziții conexe pentru a 
anonimiza datele în mod implicit, atunci 
când este posibil. Astfel de proceduri ar 
trebui să fie însoțite de o serie de teste 
care să aibă rolul de a dovedi caracterul 
anonim.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Interdicția stocării comunicațiilor 
nu vizează împiedicarea stocării automate, 
intermediare și tranzitorii a acestor 
informații, în măsura în care are loc cu 
unicul scop de a efectua transmisia în 
rețeaua de comunicații electronice. Acesta 
nu ar trebui să interzică nici prelucrarea 
datelor transmise în cadrul comunicațiilor 
electronice cu scopul de a asigura 
securitatea și continuitatea serviciilor de 
comunicații electronice, inclusiv 
verificările în vederea depistării 
amenințărilor la adresa securității, cum ar fi 
prezența unui software rău-intenționat, nici 
prelucrarea de metadate pentru a răspunde 
cerințelor în materie de calitate a 
serviciilor, cum ar fi timpul de așteptare, 
variația întârzierii de transfer a pachetelor 
de date etc.

(16) Interdicția stocării comunicațiilor 
nu vizează împiedicarea stocării automate, 
intermediare și tranzitorii a acestor 
informații, în măsura în care are loc cu 
unicul scop de a efectua transmisia în 
rețeaua de comunicații electronice. Acesta 
nu ar trebui să interzică nici prelucrarea 
datelor transmise în cadrul comunicațiilor 
electronice cu scopul de a asigura 
securitatea, confidențialitatea, integritatea, 
disponibilitatea, autenticitatea și 
continuitatea serviciilor și rețelelor de 
comunicații electronice, inclusiv 
verificările în vederea depistării 
amenințărilor la adresa securității, cum ar fi 
prezența unui software rău-intenționat, nici 
prelucrarea de metadate pentru a răspunde 
cerințelor în materie de calitate a 
serviciilor, cum ar fi timpul de așteptare, 
variația întârzierii de transfer a pachetelor 
de date etc.
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Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Prelucrarea datelor transmise în 
cadrul comunicațiilor electronice poate fi 
utilă pentru întreprinderi, consumatori și 
întreaga societate. În raport cu Directiva 
2002/58/CE, prezentul regulament le oferă 
furnizorilor de servicii de comunicații 
electronice mai multe posibilități de 
prelucrare a metadatelor privind 
comunicațiile electronice, pe baza 
consimțământului utilizatorilor finali. Cu 
toate acestea, utilizatorii finali acordă o 
mare importanță confidențialității 
comunicațiilor în care sunt implicați, 
inclusiv a activităților lor online, și doresc 
să controleze utilizarea datelor transmise în 
cadrul comunicațiilor electronice în alte 
scopuri decât transmisia comunicației. Prin 
urmare, prezentul regulament ar trebui să le 
impună furnizorilor de servicii de 
comunicații electronice să obțină 
consimțământul utilizatorilor finali pentru 
prelucrarea metadatelor privind 
comunicațiile electronice, care ar trebui să 
includă datele referitoare la localizarea 
dispozitivului generate pentru acordarea și 
menținerea accesului, precum și pentru 
conectarea la serviciu. Datele privind 
localizarea care sunt generate în alt context 
decât furnizarea serviciilor de comunicații 
electronice nu ar trebui considerate ca fiind 
metadate. Exemple de utilizări comerciale 
ale metadatelor privind comunicațiile 
electronice de către furnizorii de servicii de 
comunicații electronice pot include 
furnizarea de hărți termice (heatmaps), 
acestea constituind o reprezentare grafică a 
datelor care utilizează culori pentru a 
indica prezența persoanelor fizice. Pentru 
afișarea mișcărilor de trafic în anumite 
direcții pentru o anumită perioadă de timp, 
este necesar un element de identificare 
pentru a corela pozițiile persoanelor fizice 

(17) Prelucrarea datelor transmise în 
cadrul comunicațiilor electronice poate fi 
utilă pentru întreprinderi, consumatori și 
întreaga societate. În raport cu Directiva 
2002/58/CE, prezentul regulament le oferă 
furnizorilor de servicii de comunicații 
electronice mai multe posibilități de 
prelucrare a metadatelor privind 
comunicațiile electronice, pe baza 
consimțământului utilizatorilor finali. Cu 
toate acestea, utilizatorii finali acordă o 
mare importanță confidențialității 
comunicațiilor în care sunt implicați, 
inclusiv a activităților lor online, și doresc 
să controleze utilizarea datelor transmise în 
cadrul comunicațiilor electronice în alte 
scopuri decât transmisia comunicației. Prin 
urmare, prezentul regulament ar trebui să le 
impună furnizorilor de servicii de 
comunicații electronice să obțină 
consimțământul utilizatorilor finali pentru 
prelucrarea metadatelor privind 
comunicațiile electronice, care ar trebui să 
includă datele referitoare la localizarea 
dispozitivului generate pentru acordarea și 
menținerea accesului, precum și pentru 
conectarea la serviciu. Datele privind 
localizarea care sunt generate în alt context 
decât furnizarea serviciilor de comunicații 
electronice nu ar trebui considerate ca fiind 
metadate. Exemple de utilizări comerciale 
ale metadatelor privind comunicațiile 
electronice de către furnizorii de servicii de 
comunicații electronice pot include 
furnizarea de hărți termice (heatmaps), 
acestea constituind o reprezentare grafică a 
datelor care utilizează culori pentru a 
indica prezența persoanelor fizice. Pentru 
afișarea mișcărilor de trafic în anumite 
direcții pentru o anumită perioadă de timp, 
este necesar un element de identificare 
pentru a corela pozițiile persoanelor fizice 
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la anumite intervale de timp. În cazul în 
care ar fi utilizate date anonime, nu s-ar 
dispune de acest element de identificare, 
iar astfel de mișcări nu ar putea fi 
vizualizate. Această utilizare a metadatelor 
privind comunicațiile electronice le-ar 
putea permite, de exemplu, autorităților 
publice și operatorilor de transport public 
să stabilească locurile în care să fie 
dezvoltate noi infrastructuri, pe baza 
utilizării structurii existente și a presiunii 
asupra acesteia. În cazul în care un tip de 
prelucrare a metadatelor privind 
comunicațiile electronice, în special care 
implică utilizarea de noi tehnologii, este 
susceptibil, ținând seama de natura, 
domeniul de aplicare, contextul și scopurile 
prelucrării, să genereze un risc ridicat la 
adresa drepturilor și a libertăților 
persoanelor fizice, ar trebui să se efectueze 
o evaluare a impactului asupra protecției 
datelor și, după caz, o consultare a 
autorității de supraveghere înainte de 
prelucrarea metadatelor, în conformitate cu 
articolele 35 și 36 din Regulamentul (UE) 
2016/679.

la anumite intervale de timp. În cazul în 
care ar fi utilizate date anonime, nu s-ar 
dispune de acest element de identificare, 
iar astfel de mișcări nu ar putea fi 
vizualizate. Această utilizare a metadatelor 
privind comunicațiile electronice le-ar 
putea permite, de exemplu, autorităților 
publice și operatorilor de transport public 
să stabilească locurile în care să fie 
dezvoltate noi infrastructuri, pe baza 
utilizării structurii existente și a presiunii 
asupra acesteia. În cazul în care un tip de 
prelucrare a metadatelor privind 
comunicațiile electronice, în special care 
implică utilizarea de noi tehnologii, este 
susceptibil, ținând seama de natura, 
domeniul de aplicare, contextul și scopurile 
prelucrării, să genereze un risc ridicat la 
adresa drepturilor și a libertăților 
persoanelor fizice, ar trebui să se efectueze 
o evaluare a impactului asupra protecției 
datelor și, după caz, o consultare a 
autorității de supraveghere înainte de 
prelucrarea metadatelor, în conformitate cu 
articolele 35 și 36 din Regulamentul (UE) 
2016/679. Prelucrarea ulterioară de 
metadate în alte scopuri decât cele pentru 
care au fost colectate inițial ar trebui să 
fie permisă doar atunci când prelucrarea 
este compatibilă cu scopul inițial pentru 
care s-a obținut consimțământul și face 
obiectul unor garanții specifice, în special 
pseudonimizarea, în conformitate cu 
articolul 6 punctul 4 din Regulamentul 
(UE) 2016/679.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Conținutul comunicațiilor 
electronice vizează în mod intrinsec dreptul 
fundamental la respectarea vieții private și 
de familie, a domiciliului și a 
comunicațiilor protejat în temeiul 

(19) Conținutul comunicațiilor 
electronice vizează în mod intrinsec dreptul 
fundamental la respectarea vieții private și 
de familie, a domiciliului și a 
comunicațiilor protejat în temeiul 
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articolului 7 din Cartă. Orice amestec în 
legătură cu conținutul comunicațiilor 
electronice ar trebui să fie permis numai în 
condiții definite foarte clar, în scopuri 
specifice și sub rezerva unor garanții 
adecvate împotriva abuzurilor. Prezentul 
regulament prevede posibilitatea ca 
furnizorii de servicii de comunicații 
electronice să prelucreze datele transmise 
în cadrul comunicațiilor electronice în 
tranzit, cu consimțământul în cunoștință de 
cauză al tuturor utilizatorilor finali vizați. 
De exemplu, furnizorii pot oferi servicii 
care presupun scanarea e-mailurilor pentru 
a elimina anumite materiale predefinite. 
Dată fiind sensibilitatea conținutului 
comunicațiilor, prezentul regulament 
stabilește prezumția potrivit căreia 
prelucrarea unor astfel de date privind 
conținutul va prezenta riscuri ridicate la 
adresa drepturilor și libertăților persoanelor 
fizice. Atunci când prelucrează astfel de 
tipuri de date, furnizorul de servicii de 
comunicații electronice ar trebui să se 
consulte întotdeauna cu autoritatea de 
supraveghere în prealabil. O astfel de 
consultare ar trebui să fie în conformitate 
cu articolul 36 alineatele (2) și (3) din 
Regulamentul (UE) 2016/679. Prezumția 
nu se aplică prelucrării de date privind 
conținutul în scopul furnizării unui serviciu 
solicitat de utilizatorul final în cazul în care 
acesta a fost de acord cu o astfel de 
prelucrare, care este efectuată în scopul și 
pe durata strict necesare acestui serviciu și 
în mod proporțional cu acesta. După ce 
conținutul comunicațiilor electronice a fost 
trimis de utilizatorul final și primit de 
utilizatorul final vizat sau de utilizatorii 
finali vizați, acesta ar putea fi înregistrat 
sau stocat de către utilizatorul final, 
utilizatorii finali sau o parte terță 
însărcinată de aceștia să înregistreze sau să 
stocheze astfel de date. Orice prelucrare a 
unor astfel de date trebuie să fie în 
conformitate cu Regulamentul (UE) 
2016/679.

articolului 7 din Cartă. Orice amestec în 
legătură cu conținutul comunicațiilor 
electronice ar trebui să fie permis numai în 
condiții definite foarte clar, în scopuri 
specifice și sub rezerva unor garanții 
adecvate împotriva abuzurilor. Prezentul 
regulament prevede posibilitatea ca 
furnizorii de servicii de comunicații 
electronice să prelucreze datele transmise 
în cadrul comunicațiilor electronice în 
tranzit, cu consimțământul în cunoștință de 
cauză al tuturor utilizatorilor finali vizați. 
De exemplu, furnizorii pot oferi servicii 
care presupun scanarea e-mailurilor pentru 
a elimina anumite materiale predefinite.
Pentru serviciile furnizate utilizatorilor 
care desfășoară activități pur personale 
sau casnice, de exemplu serviciul de 
transformare a textului în vorbire, 
organizarea căsuței de poștă electronică 
(e-mail) sau serviciile de filtrare a 
spamului, consimțământul utilizatorului 
final prin care solicită serviciul ar trebui 
să fie suficient. Dată fiind sensibilitatea 
conținutului comunicațiilor, prezentul 
regulament stabilește prezumția potrivit 
căreia prelucrarea unor astfel de date 
privind conținutul va prezenta riscuri 
ridicate la adresa drepturilor și libertăților 
persoanelor fizice. Atunci când prelucrează 
astfel de tipuri de date, furnizorul de 
servicii de comunicații electronice ar trebui 
să se consulte întotdeauna cu autoritatea de 
supraveghere în prealabil. O astfel de 
consultare ar trebui să fie în conformitate 
cu articolul 36 alineatele (2) și (3) din 
Regulamentul (UE) 2016/679. Prezumția 
nu se aplică prelucrării de date privind 
conținutul în scopul furnizării unui serviciu 
solicitat de utilizatorul final în cazul în care 
acesta a fost de acord cu o astfel de 
prelucrare, care este efectuată în scopul și 
pe durata strict necesare acestui serviciu și 
în mod proporțional cu acesta. După ce 
conținutul comunicațiilor electronice a fost 
trimis de utilizatorul final și primit de 
utilizatorul final vizat sau de utilizatorii 
finali vizați, acesta ar putea fi înregistrat 
sau stocat de către utilizatorul final, 
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utilizatorii finali sau o parte terță 
însărcinată de aceștia să înregistreze sau să 
stocheze astfel de date. Orice prelucrare a 
unor astfel de date trebuie să fie în 
conformitate cu Regulamentul (UE) 
2016/679. În cazul în care datele 
transmise prin comunicații sunt stocate de 
către o parte terță, aceasta ar trebui să se 
asigure că orice informații a căror 
prelucrare nu este necesară pentru 
furnizarea serviciului solicitat de 
utilizatorul final sunt protejate cu 
tehnologie de ultimă generație de la un 
capăt la celălalt, inclusiv prin metode 
criptografice, cum ar fi criptarea.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Metodele folosite pentru a furniza 
informații și a obține consimțământul 
utilizatorului final ar trebui să fie cât mai
ușor de utilizat cu putință. Având în 
vedere utilizarea omniprezentă a cookie-
urilor permanente și a altor tehnici de 
urmărire, utilizatorilor finali li se solicită 
într-o măsură tot mai mare să își dea 
consimțământul privind stocarea acestor 
cookie-uri permanente în echipamentele lor 
terminale. Prin urmare, utilizatorii finali 
sunt supraîncărcați cu solicitări privind 
acordarea consimțământului. Utilizarea de 
mijloace tehnice pentru acordarea 
consimțământului, de exemplu, prin setări 
transparente și ușor de utilizat, poate 
soluționa această problemă. Prin urmare, 
prezentul regulament ar trebui să prevadă 
posibilitatea de exprimare a 
consimțământului prin utilizarea setărilor 
corespunzătoare ale unui browser sau ale 
altei aplicații. Alegerile făcute de 
utilizatorii finali atunci când își stabilesc 
setările de confidențialitate generale pentru 
un browser sau o altă aplicație ar trebui să 

(22) Metodele folosite pentru a furniza 
informații și a obține consimțământul 
utilizatorului final ar trebui să fie clare și
ușor de utilizat. Având în vedere utilizarea 
omniprezentă a cookie-urilor permanente și 
a altor tehnici de urmărire, utilizatorilor 
finali li se solicită într-o măsură tot mai 
mare să își dea consimțământul privind 
stocarea acestor cookie-uri permanente în 
echipamentele lor terminale. Prin urmare, 
utilizatorii finali sunt supraîncărcați cu 
solicitări privind acordarea 
consimțământului. Utilizarea de mijloace 
tehnice pentru acordarea 
consimțământului, de exemplu, prin setări 
transparente și ușor de utilizat, poate 
soluționa această problemă. Prin urmare, 
prezentul regulament ar trebui să prevadă 
posibilitatea de exprimare a 
consimțământului prin utilizarea setărilor 
tehnice corespunzătoare ale unui browser 
sau ale altei aplicații. Alegerile făcute de 
utilizatorii finali atunci când își stabilesc 
setările de confidențialitate generale pentru 
un browser sau o altă aplicație, care îi 



AD\1135572RO.docx 15/51 PE602.722v02-00

RO

aibă un caracter obligatoriu pentru orice 
parte terță și să fie opozabile acestora. 
Browserele sunt un tip de aplicație 
software care permite obținerea și 
prezentarea informațiilor pe internet. De 
asemenea, alte tipuri de aplicații, cum ar 
fi cele care permit efectuarea de apeluri și 
transmiterea de mesaje sau care oferă 
îndrumare rutieră, au aceleași capacități. 
Browserele asigură o mare parte din 
interacțiunile care au loc între utilizatorul 
final și site-ul web. Din acest punct de 
vedere, ele se află într-o poziție 
privilegiată pentru a juca un rol activ 
constând în sprijinirea utilizatorului final
în ceea ce privește controlul fluxului de 
informații către și de la echipamentele 
terminale. Mai precis, browserele pot fi 
utilizate ca entități de control, ajutând 
astfel utilizatorii finali să împiedice 
accesul la informații provenind de la 
echipamentele lor terminale (de exemplu 
telefon inteligent, tabletă sau computer) și 
stocarea acestora.

ajută să controleze fluxul de informații 
către și de la echipamentele terminale, ar 
trebui să aibă un caracter obligatoriu 
pentru părțile neautorizate și să le fie 
opozabile. În plus, având în vedere ritmul 
inovării, utilizarea din ce în ce mai 
frecventă și gama din ce în ce mai largă a 
dispozitivelor de comunicații, precum și 
urmărirea din ce în ce mai extinsă între 
dispozitive, este necesar ca prezentul 
regulament să rămână neutru din punct
de vedere tehnologic pentru a-și îndeplini 
obiectivele.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Principiile protecției datelor 
începând cu momentul conceperii și ale 
protecției implicite a datelor au fost 
codificate prin articolul 25 din 
Regulamentul (UE) 2016/679. În prezent, 
setările implicite pentru cookie-uri în 
majoritatea browserelor cunoscute prevăd 
„acceptarea tuturor cookie-urilor”. Prin 
urmare, furnizorii de software care să 
permită obținerea și prezentarea 
informațiilor pe internet ar trebui să aibă 
obligația de a configura software-ul astfel 
încât acesta să ofere opțiunea de a 
împiedica părțile terțe să stocheze 
informații în echipamentele terminale; 
această opțiune corespunde adesea 

(23) Principiile protecției datelor 
începând cu momentul conceperii și ale 
protecției implicite a datelor au fost 
codificate prin articolul 25 din 
Regulamentul (UE) 2016/679. În prezent, 
setările implicite pentru cookie-uri în 
majoritatea browserelor cunoscute prevăd 
„acceptarea tuturor cookie-urilor”, fapt 
care îi împiedică pe utilizatorii finali să își 
dea acordul liber exprimat și în 
cunoștință de cauză, supraîncărcându-i 
pe aceștia cu solicitări. Prin urmare, 
furnizorii de software care permite
obținerea și prezentarea informațiilor pe 
internet ar trebui să informeze utilizatorii 
finali în privința posibilității de exprimare 
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formulei „respinge cookie-urile de terță 
parte”. Utilizatorilor finali ar trebui să li se 
ofere un set de opțiuni privind setările de 
confidențialitate, de la cele mai restrictive 
(de exemplu, „nu acceptați niciodată 
cookie-uri”), până la cele mai permisive 
(de exemplu, „acceptați întotdeauna 
cookie-uri”) și cele intermediare (de 
exemplu, „respingeți cookie-urile de terță 
parte” sau „acceptați numai cookie-urile 
originale”). Aceste setări de 
confidențialitate ar trebui prezentate într-un 
mod vizibil și inteligibil.

a consimțământului lor utilizând setările 
tehnice corespunzătoare. În acest scop, ei 
ar trebui să aibă obligația de a configura 
software-ul astfel încât acesta să ofere 
utilizatorilor finali opțiunea de a alege să 
refuze sau să accepte sistemele de 
monitorizare sau cookie-urile care nu 
sunt necesare pentru prestarea serviciului 
solicitat de utilizatorul final, informându-i 
în prealabil cu privire la funcționarea 
sistemelor de monitorizare sau cookie-
urilor, la modul în care sunt utilizate și la 
modul în care informațiile colectate sunt 
partajate. Utilizatorilor ar trebui să li se 
ofere un set de opțiuni privind setările de 
confidențialitate, de la cele mai restrictive 
(de exemplu, „nu acceptați niciodată 
sisteme de monitorizare și cookie-uri”), 
până la cele mai permisive (de exemplu, 
„acceptați întotdeauna sisteme de 
monitorizare și cookie-uri”) și cele 
intermediare în funcție de tipurile de 
informații pe care sunt dispuși să le 
comunice, de părțile cărora sunt de acord 
să le comunice și de scopurile unui cookie
sau ale unui sistem de monitorizare. Ar 
trebui, de asemenea, să le ofere opțiuni 
pentru a-și personaliza setările prin 
acceptarea sistemelor de monitorizare și 
cookie-urilor pentru serviciile societății 
informaționale aprobate. În plus, 
utilizatorii finali ar trebui să aibă 
posibilitatea de a renunța la urmărirea 
între dispozitive. În cazul în care acceptă 
cookie-urile în scopul publicității 
specifice, utilizatorul final ar trebui să 
aibă și posibilitatea de a corecta 
informațiile colectate cu privire la 
persoana sa, pentru a evita eventualele 
efecte negative ale unor informații 
inexacte. Setările de confidențialitate ar 
trebui prezentate într-un mod obiectiv,
vizibil și inteligibil.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Considerentul 23 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(23a) Pentru a crește încrederea între 
utilizatorii finali și părțile implicate în 
procesarea informațiilor stocate în 
echipamentul terminal și pentru a limita 
numărul monitorizărilor care afectează 
negativ viața privată, ar trebui promovată, 
ca alternativă la monitorizare, capacitatea 
utilizatorilor finali de a-și crea propriul 
profil, de exemplu, cu ajutorul unor 
instrumente create de aceștia.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Pentru ca browserele să poată 
obține consimțământul utilizatorilor finali, 
astfel cum este definit în Regulamentul 
(UE) 2016/679, de exemplu, privind 
stocarea cookieurilor permanente de terță 
parte, acestea ar trebui, printre altele, să îi 
solicite utilizatorului final al 
echipamentelor terminale să își manifeste, 
printr-o acțiune afirmativă fără echivoc, 
acordul liber exprimat, specific, în 
cunoștință de cauză și univoc cu privire la 
stocarea și accesarea unor astfel de cookie-
uri în și din echipamentele terminale. O 
astfel de acțiune poate fi considerată 
afirmativă, de exemplu, dacă utilizatorilor 
finali li se solicită să selecteze în mod activ 
opțiunea „acceptați cookie-urile de terță 
parte” pentru a-și confirma acordul și li se 
oferă informațiile necesare pentru a face 
această alegere. În acest scop, este necesar 
ca furnizorilor de software care permit 
accesul la internet să li se solicite ca, în 
momentul instalării, să informeze 
utilizatorii finali în legătură cu posibilitatea 
de a-și alege setările de confidențialitate 
dintre diversele opțiuni propuse și să le 
solicite acestora să facă o alegere. 

(24) Pentru ca browserele sau alte 
aplicații să poată obține consimțământul 
utilizatorilor finali, astfel cum este definit 
în Regulamentul (UE) 2016/679, acestea ar 
trebui, printre altele, să îi solicite 
utilizatorului final al echipamentelor 
terminale să își manifeste, printr-o acțiune 
afirmativă fără echivoc, acordul liber 
exprimat, specific, în cunoștință de cauză și 
univoc cu privire la stocarea și accesarea 
cookie-urilor permanente sau a altor 
mecanisme de monitorizare în și din 
echipamentele terminale. O astfel de 
acțiune poate fi considerată afirmativă, de 
exemplu, dacă utilizatorilor finali li se 
solicită să selecteze în mod activ cookie-
uri sau sisteme de monitorizare care 
procesează date dincolo de ceea ce este 
necesar pentru funcționarea serviciului
pentru a-și confirma acordul, după ce li s-
au oferit diferite opțiuni și informațiile 
necesare pentru a face această alegere.
Astfel de informații ar trebui să includă 
eventualul impact asupra experienței 
clientului sau asupra capacității 
utilizatorului final de a accesa toate 
funcțiile site-ului internet. Acordul nu ar 
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Informațiile furnizate nu ar trebui să 
descurajeze utilizatorii finali să opteze 
pentru setările de confidențialitate cu un 
nivel mai ridicat și ar trebui să includă 
informații relevante cu privire la riscurile 
pe care le presupune consimțământul dat 
pentru stocarea în calculator a cookie-urilor 
de terță parte, inclusiv păstrarea pe termen 
lung a istoricelor de navigare ale 
persoanelor fizice și utilizarea acestora 
pentru a trimite mesaje publicitare 
specifice. Browserele sunt încurajate să le
ofere utilizatorilor finali modalități simple 
de a-și modifica setările de 
confidențialitate în orice moment în timpul 
utilizării și care să le permită să prevadă 
excepții pentru anumite site-uri web sau să 
le includă pe o listă de site-uri aprobate 
sau să precizeze pentru ce site-uri acceptă 
întotdeauna sau nu acceptă niciodată 
cookie-urile (de terță parte).

trebui să fie valabil pentru urmărirea 
între dispozitive dacă utilizatorul final nu 
a fost informat și nu are posibilitatea de a 
o evita. În acest scop, este necesar ca 
furnizorilor de software care permit accesul 
la internet să li se solicite ca, în momentul 
instalării, să informeze utilizatorii finali în 
legătură cu posibilitatea de a-și alege 
setările de confidențialitate dintre diversele 
opțiuni propuse și să le solicite acestora să 
facă o alegere. Informațiile furnizate nu ar 
trebui să descurajeze utilizatorii finali să 
opteze pentru setările de confidențialitate 
cu un nivel mai ridicat și ar trebui să 
includă informații relevante cu privire la 
riscurile pe care le presupune 
consimțământul dat pentru stocarea în 
calculator a cookie-urilor permanente sau 
a altor mecanisme de monitorizare, 
inclusiv păstrarea pe termen lung a 
istoricelor de navigare ale persoanelor 
fizice și utilizarea acestora pentru a trimite 
mesaje publicitare specifice. Browserele 
sau alte aplicații ar trebui să ofere 
utilizatorilor finali modalități simple de a-și 
modifica setările de confidențialitate în 
orice moment în timpul utilizării și care să 
le permită să prevadă excepții sau să 
includă pe o listă aprobată anumite părți 
sau cookie-uri care să fie întotdeauna sau 
niciodată permise. În cazul în care un 
model de afaceri este bazat pe publicitate 
specifică, acordul nu ar trebui considerat 
ca fiind liber consimțit dacă accesul la 
serviciul respectiv este condiționat de 
procesarea datelor. În astfel de cazuri, ar 
trebui să i se ofere utilizatorului final alte 
opțiuni echitabile și rezonabile care nu 
prelucrează date transmise prin 
comunicațiile sale, cum ar fi 
abonamentul, accesul contra cost sau 
accesul limitat la componente ale 
serviciului. 

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Considerentul 25
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Accesul la rețelele de comunicații
electronice necesită emiterea în mod 
regulat a anumitor pachete de date pentru a 
descoperi sau a menține o conexiune cu 
rețeaua respectivă sau cu alte dispozitive 
din rețea. În plus, dispozitivele trebuie să 
aibă o adresă unică, alocată acestora pentru 
a fi identificabile pe rețeaua respectivă. În 
mod similar, standardele privind 
dispozitivele fără fir și telefoanele celulare 
implică emiterea de semnale active care 
conțin identificatori unici, cum ar fi o 
adresă MAC, IMEI (identitatea 
internațională a echipamentului mobil), 
IMSI (identitatea internațională de abonat 
mobil) etc. O stație de bază fără fir izolată 
(de exemplu, un emițător și receptor), cum 
ar fi un punct de acces fără fir, are o 
anumită arie de acoperire în care astfel de 
informații pot fi colectate. Au apărut 
furnizori de servicii care oferă servicii de 
urmărire bazate pe scanarea informațiilor 
legate de echipamente cu diverse 
funcționalități, inclusiv contabilizarea 
persoanelor, furnizarea de date privind 
numărul de persoane care așteaptă la rând, 
stabilirea numărului de persoane aflate într-
un anumit perimetru, etc. Aceste informații 
pot fi utilizate pentru scopuri mai intruzive, 
cum ar fi trimiterea de mesaje comerciale 
conținând oferte personalizate către 
utilizatorii finali, de exemplu atunci când 
aceștia intră în magazine. În timp ce unele 
dintre aceste funcționalități nu implică 
riscuri ridicate la adresa vieții private, 
altele prezintă astfel de riscuri, de exemplu 
cele care presupun urmărirea persoanelor 
fizice de-a lungul timpului, inclusiv 
vizitarea repetată a unor locuri specifice. 
Furnizorii care recurg la astfel de practici 
ar trebui să afișeze anunțuri foarte vizibile 
situate la marginea ariei de acoperire care 
să informeze utilizatorii finali înainte ca 
aceștia să intre în zona definită cu privire la 
prezența tehnologiei într-un anumit 
perimetru, la scopul urmăririi, la persoana 

(25) Accesul la rețelele de comunicații 
electronice necesită emiterea în mod 
regulat a anumitor pachete de date pentru a 
descoperi sau a menține o conexiune cu 
rețeaua respectivă sau cu alte dispozitive 
din rețea. În plus, dispozitivele trebuie să 
aibă o adresă unică, alocată acestora pentru 
a fi identificabile pe rețeaua respectivă. În 
mod similar, standardele privind 
dispozitivele fără fir și telefoanele celulare 
implică emiterea de semnale active care 
conțin identificatori unici, cum ar fi o 
adresă MAC, IMEI (identitatea 
internațională a echipamentului mobil), 
IMSI (identitatea internațională de abonat 
mobil) etc. O stație de bază fără fir izolată 
(de exemplu, un emițător și receptor), cum 
ar fi un punct de acces fără fir, are o 
anumită arie de acoperire în care astfel de 
informații pot fi colectate. Au apărut 
furnizori de servicii care oferă servicii de 
urmărire bazate pe scanarea informațiilor 
legate de echipamente cu diverse 
funcționalități, inclusiv contabilizarea 
persoanelor, furnizarea de date privind 
numărul de persoane care așteaptă la rând, 
stabilirea numărului de persoane aflate într-
un anumit perimetru, etc. Aceste informații 
pot fi utilizate pentru scopuri mai intruzive, 
cum ar fi trimiterea de mesaje comerciale 
conținând oferte personalizate către 
utilizatorii finali, de exemplu atunci când 
aceștia intră în magazine. În timp ce unele 
dintre aceste funcționalități nu implică 
riscuri ridicate la adresa vieții private, 
altele prezintă astfel de riscuri, de exemplu 
cele care presupun urmărirea persoanelor 
fizice de-a lungul timpului, inclusiv 
vizitarea repetată a unor locuri specifice. 
Furnizorii care recurg la astfel de practici
Furnizorii care recurg la astfel de practici 
ar trebui să solicite consimțământul 
utilizatorilor finali în cauză, după ce le-au 
oferit informații, printr-o notificare la 
echipamentul lor terminal, înainte ca 
aceștia să intre în zona definită cu privire la 
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responsabilă pentru aceasta și la existența 
eventualelor măsuri pe care utilizatorul 
final al echipamentelor terminale le poate 
lua pentru a minimiza sau a pune capăt 
colectării informațiilor. Ar trebui furnizate 
informații suplimentare în cazul în care 
datele cu caracter personal sunt colectate în 
temeiul articolului 13 din Regulamentul 
(UE) 2016/679.

prezența tehnologiei într-un anumit 
perimetru, la scopul urmăririi, la persoana 
responsabilă pentru aceasta și la existența 
eventualelor măsuri pe care utilizatorul 
final al echipamentelor terminale le poate 
lua pentru a minimiza sau a pune capăt 
colectării informațiilor. Ar trebui furnizate 
informații suplimentare în cazul în care 
datele cu caracter personal sunt colectate în 
temeiul articolului 13 din Regulamentul 
(UE) 2016/679. În cazul în care nu este 
posibil să se obțină consimțământul 
utilizatorului final, astfel de practici ar 
trebui să se limiteze la ceea ce este strict 
necesar pentru contabilizările statistice și 
ar trebui să fie limitate în timp și spațiu. 
Aceste date trebuie să fie anonimizate sau 
șterse de îndată ce nu mai sunt necesare 
în acest scop.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Atunci când prelucrarea datelor 
transmise în cadrul comunicațiilor 
electronice de către furnizorii de servicii de 
comunicații electronice intră în domeniul 
său de aplicare, prezentul regulament ar 
trebui să prevadă posibilitatea ca Uniunea 
sau statele membre să restricționeze prin 
lege, în anumite condiții, anumite obligații 
și drepturi, dacă o astfel de restricție 
constituie o măsură necesară și 
proporțională într-o societate democratică 
pentru a proteja anumite interese publice, 
inclusiv securitatea națională, apărarea, 
siguranța publică, prevenirea, 
investigarea, depistarea sau urmărirea 
penală a infracțiunilor sau executarea 
pedepselor, inclusiv protejarea împotriva 
amenințărilor la adresa securității publice și 
a altor obiective importante de interes 
public general ale Uniunii sau ale unui 
stat membru, în special un interes 

(26) Atunci când prelucrarea datelor 
transmise în cadrul comunicațiilor 
electronice de către furnizorii de servicii de 
comunicații electronice intră în domeniul 
său de aplicare, prezentul regulament nu 
aduce atingere posibilității ca Uniunea sau 
statele membre să restricționeze prin lege, 
în anumite condiții stabilite în prezentul 
regulament, anumite obligații și drepturi, 
dacă o astfel de restricție constituie o 
măsură necesară și proporțională într-o 
societate democratică pentru a proteja 
anumite interese publice, inclusiv 
securitatea națională, apărarea, prevenirea, 
investigarea, depistarea sau urmărirea 
penală a infracțiunilor sau executarea 
pedepselor, inclusiv protejarea împotriva 
amenințărilor la adresa securității publice. 
În consecință, prezentul regulament nu ar 
trebui să afecteze posibilitatea ca statele 
membre să efectueze interceptări legale ale 
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economic sau financiar important al 
Uniunii sau al unui stat membru, precum 
și prevenirea acestor amenințări, sau o 
funcție de monitorizare, de inspecție sau 
de reglementare legată de exercitarea 
autorității publice pentru astfel de 
interese. În consecință, prezentul 
regulament nu ar trebui să afecteze 
posibilitatea ca statele membre să efectueze 
interceptări legale ale comunicațiilor 
electronice sau să ia alte măsuri, dacă acest 
lucru este necesar și proporțional în raport 
cu apărarea intereselor publice menționate 
anterior, în conformitate cu Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene și cu Convenția europeană pentru 
apărarea drepturilor omului și a libertăților 
fundamentale, așa cum sunt interpretate de 
Curtea de Justiție a Uniunii Europene și de 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului. 
Furnizorii de servicii de comunicații 
electronice ar trebui să prevadă proceduri 
adecvate pentru a facilita cererile legitime 
ale autorităților competente, luând în 
considerare, de asemenea, în cazul în care 
este relevant, rolul reprezentantului 
desemnat în temeiul articolului 3 alineatul 
(3).

comunicațiilor electronice sau să ia alte 
măsuri, dacă acest lucru este necesar și 
proporțional în raport cu apărarea 
intereselor publice menționate anterior, în 
urma unei hotărâri judecătorești și în 
conformitate cu Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene și cu 
Convenția europeană pentru apărarea 
drepturilor omului și a libertăților 
fundamentale, așa cum sunt interpretate de 
Curtea de Justiție a Uniunii Europene și de 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului. 
Furnizorii de servicii de comunicații 
electronice ar trebui să prevadă proceduri 
adecvate pentru a facilita cererile legitime 
ale autorităților competente, luând în 
considerare, de asemenea, în cazul în care 
este relevant, rolul reprezentantului 
desemnat în temeiul articolului 3 alineatul 
(3).

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Considerentul 26 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26a) Pentru a asigura securitatea și 
integritatea rețelelor și a serviciilor, ar 
trebui promovată utilizarea criptării de la 
un capăt la altul și, dacă este necesar, 
aceasta ar trebui să fie obligatorie în 
conformitate cu principiile securității și 
protejării vieții private începând cu 
momentul conceperii. Statele membre nu 
ar trebui să le impună furnizorilor de 
criptare, furnizorilor de servicii de 
comunicații electronice sau oricăror alte 
organizații (la orice nivel al lanțului de 
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distribuție) nicio obligație care ar conduce 
la scăderea nivelului de securitate a 
rețelelor și serviciilor lor, cum ar fi 
crearea sau facilitarea „ușilor secrete”.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Listele de utilizatori finali ai 
serviciilor de comunicații electronice 
accesibile publicului sunt distribuite pe 
scară largă. Listele de abonați accesibile 
publicului reprezintă orice listă sau serviciu 
care conține informații privind utilizatorii 
finali, cum ar fi numere de telefon (inclusiv 
numerele de telefon mobil) și datele de 
contact prin e-mail, acestea incluzând, de 
asemenea, servicii de informații. În virtutea 
dreptului la viață privată și la protecția 
datelor cu caracter personal ale unei 
persoane fizice, este necesar ca 
utilizatorilor finali care sunt persoane fizice 
să li se ceară consimțământul înainte ca 
datele lor personale să fie incluse într-o 
listă de abonați accesibilă publicului. 
Potrivit interesului legitim al entităților 
juridice, utilizatorii finali care sunt entități 
juridice trebuie să aibă dreptul de a se 
opune includerii într-o listă de abonați 
accesibilă publicului a datelor care îi 
privesc.

(30) Listele de utilizatori finali ai 
serviciilor de comunicații electronice 
accesibile publicului sunt distribuite pe 
scară largă. Listele de abonați accesibile 
publicului reprezintă orice listă sau serviciu 
care conține informații privind utilizatorii 
finali, cum ar fi numere de telefon (inclusiv 
numerele de telefon mobil) și datele de 
contact prin e-mail, acestea incluzând, de 
asemenea, servicii de informații. În virtutea 
dreptului la viață privată și la protecția 
datelor cu caracter personal ale unei 
persoane fizice care acționează în afara 
calității sale profesionale, este necesar ca 
utilizatorilor finali care sunt persoane fizice 
să li se ceară consimțământul înainte ca 
datele lor personale să fie incluse într-o 
listă de abonați accesibilă publicului. 
Potrivit interesului legitim al entităților 
juridice și al persoanelor fizice care 
acționează în calitatea lor profesională, 
utilizatorii finali care sunt entități juridice 
și persoane fizice care acționează în 
calitatea lor profesională trebuie să aibă 
dreptul de a se opune includerii într-o listă 
de abonați accesibilă publicului a datelor 
care îi privesc. În cazul în care 
informațiile nu au fost colectate inițial 
pentru a fi incluse într-o listă de abonați 
accesibilă publicului, prima parte care 
culege datele ar trebui să fie cea care 
solicită consimțământul utilizatorului 
final în cauză. Consimțământul ar trebui 
obținut de furnizorul de servicii de 
comunicații electronice la momentul 
semnării contractului pentru un astfel de 
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serviciu.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) În cazul în care utilizatorii finali 
care sunt persoane fizice își dau 
consimțământul ca datele care îi privesc să 
fie incluse într-o asemenea listă, aceștia ar 
trebui să poată stabili, pe baza 
consimțământului, ce categorii de date cu 
caracter personal sunt incluse în lista 
respectivă (de exemplu numele, adresa de 
e-mail, adresa domiciliului, numele de 
utilizator, numărul de telefon). În plus, 
furnizorii de liste de abonați accesibile 
publicului ar trebui să îi informeze pe 
utilizatorii finali cu privire la scopul listei 
și la funcția de căutare în listă înainte de a-i 
include pe listă. Utilizatorii finali ar trebui 
să își poată da consimțământul referitor la 
categoriile de date cu caracter personal pe 
baza cărora pot fi căutate datele lor de 
contact. Categoriile de date cu caracter 
personal incluse în listă și categoriile de 
date cu caracter personal pe baza cărora pot 
fi căutate datele de contact ale 
utilizatorului final nu ar trebui să coincidă 
în mod necesar.

(31) În cazul în care utilizatorii finali 
care sunt persoane fizice își dau 
consimțământul ca datele care îi privesc să 
fie incluse într-o asemenea listă, aceștia ar 
trebui să poată stabili, pe baza 
consimțământului, ce categorii de date cu 
caracter personal sunt incluse în lista 
respectivă (de exemplu numele, adresa de 
e-mail, adresa domiciliului, numele de 
utilizator, numărul de telefon). În plus, 
după ce și-au dat consimțământul, 
utilizatorii finali ar trebui să fie informați
cu privire la scopul listei și la funcția de 
căutare în listă înainte de a-i include pe 
listă. Utilizatorii finali ar trebui să își poată 
da consimțământul referitor la categoriile 
de date cu caracter personal pe baza cărora 
pot fi căutate datele lor de contact. 
Categoriile de date cu caracter personal 
incluse în listă și categoriile de date cu 
caracter personal pe baza cărora pot fi 
căutate datele de contact ale utilizatorului 
final nu ar trebui să coincidă în mod 
necesar. Furnizorii de liste de abonați 
accesibile publicului ar trebui să furnizeze 
informații legate de opțiunile de căutare, 
precum și dacă sunt disponibile noi 
opțiuni și funcții ale listelor de abonați în 
listele accesibile publicului.

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) Furnizorii de servicii care oferă (37) Furnizorii de servicii care oferă 
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servicii de comunicații electronice ar trebui 
să îi informeze pe utilizatorii finali cu 
privire la măsurile pe care le pot lua 
pentru protejarea securității 
comunicațiilor lor, de exemplu prin 
utilizarea unor tipuri specifice de software 
sau a unor tehnologii de criptare. Cerința 
de a informa utilizatorii finali despre un 
anumit risc legat de securitatea 
comunicațiilor nu îl scutește pe furnizorul 
serviciilor de obligația de a lua, pe 
cheltuială proprie, măsurile necesare 
imediate pentru a combate orice risc nou 
și neprevăzut și de a restabili nivelul 
normal de securitate al serviciilor. 
Informarea abonaților cu privire la 
riscurile legate de securitatea 
comunicațiilor ar trebui să fie gratuită. 
Securitatea este evaluată în conformitate 
cu articolul 32 din Regulamentul (UE) 
2016/679.

servicii de comunicații electronice ar trebui 
să respecte obligațiile în materie de 
securitate, astfel cum sunt prevăzute la 
articolul 32 din Regulamentul (UE) 
2016/679 și la articolul 40 din [Directiva 
Parlamentului European și a Consiliului 
de instituire a Codului european al 
comunicațiilor electronice]. Furnizorii de 
servicii de comunicații electronice ar 
trebui, în special, să asigure faptul că au 
fost instituite suficiente mijloace de 
protecție împotriva accesului neautorizat 
la datele transmise în cadrul 
comunicațiilor electronice și a modificării 
acestora, precum și faptul că integritatea 
și confidențialitatea comunicației sunt 
garantate prin măsuri tehnice de ultimă
generație, cum ar fi metodele 
criptografice, inclusiv criptarea de la un 
capăt la altul a datelor transmise în 
cadrul comunicațiilor electronice.

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Considerentul41

Textul propus de Comisie Amendamentul

(41) În vederea îndeplinirii obiectivelor 
prezentului regulament, și anume 
protejarea drepturilor și libertăților 
fundamentale ale persoanelor fizice și, în 
special, a dreptului acestora la protecția 
datelor cu caracter personal, și pentru a 
se garanta libera circulație a datelor cu 
caracter personal pe teritoriul Uniunii, 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din tratat ar 
trebui să fie delegată Comisiei pentru 
completarea prezentului regulament. În 
special, ar trebui adoptate acte delegate în 
ceea ce privește informațiile care trebuie 
prezentate, inclusiv prin intermediul unor 
pictograme standardizate pentru a oferi o 
imagine de ansamblu ușor vizibilă și 
inteligibilă privind colectarea 
informațiilor emise de echipamentele 

(41) În vederea asigurării unor condiții 
uniforme de punere în aplicare a 
prezentului regulament, Comisia ar trebui 
învestită cu competențe de executare în 
situațiile stabilite de prezentul regulament. 
Respectivele competențe ar trebui 
exercitate în conformitate cu Regulamentul 
(UE) nr. 182/2011.
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terminale, scopul acesteia, persoana 
responsabilă în acest sens și orice măsură 
pe care utilizatorul final al 
echipamentelor terminale o poate lua 
pentru a reduce la minimum colectarea 
informațiilor. Actele delegate sunt, de 
asemenea, necesare în vederea definirii 
unui cod pentru identificarea apelurilor 
vocale în scopuri de marketing direct, 
inclusiv a celor efectuate prin sistemele de 
apelare și comunicare automate. Este 
deosebit de importantă organizarea unor 
consultări adecvate de către Comisie și 
desfășurarea acestora în conformitate cu 
principiile prevăzute în Acordul 
interinstituțional privind o mai bună 
legiferare din 13 aprilie 20168. În special, 
pentru a asigura participarea egală la 
pregătirea actelor delegate, Parlamentul 
European și Consiliul primesc toate 
documentele în același timp cu experții 
din statele membre, iar aceștia au acces în 
mod sistematic la reuniunile grupurilor de 
experți ale Comisiei însărcinate cu 
pregătirea actelor delegate. Mai mult, în 
vederea asigurării unor condiții uniforme 
de punere în aplicare a prezentului 
regulament, Comisia ar trebui învestită cu 
competențe de executare în situațiile 
stabilite de prezentul regulament.
Respectivele competențe ar trebui 
exercitate în conformitate cu Regulamentul 
(UE) nr. 182/2011.

___________

8 Acordul interinstituțional între 
Parlamentul European, Consiliul Uniunii 
Europene și Comisia Europeană privind o 
mai bună legiferare din 13 aprilie 2016 
(JO L 123, 12.5.2016, p. 1-14).

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul
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2. Prezentul regulament asigură libera 
circulație a datelor transmise în cadrul 
comunicațiilor electronice și a serviciilor 
de comunicații electronice în cadrul 
Uniunii, care nu poate fi restricționată sau 
interzisă din motive legate de respectarea 
vieții private și a comunicațiilor 
persoanelor fizice și juridice și de protecția 
persoanelor fizice cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter personal.

2. Prezentul regulament asigură 
funcționarea corectă și sustenabilă a 
pieței unice digitale și libera circulație a 
datelor transmise în cadrul comunicațiilor 
electronice și a serviciilor de comunicații 
electronice în cadrul Uniunii, care nu poate 
fi restricționată sau interzisă din motive 
legate de respectarea vieții private și a 
comunicațiilor persoanelor fizice și juridice 
și de protecția persoanelor fizice cu privire 
la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Justificare

Este necesar Regulamentul privind piața unică digitală pentru a pune în aplicare măsuri de 
protecție.

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Dispozițiile prezentului regulament 
aduc precizări și completări 
Regulamentului (UE) 2016/679 prin 
stabilirea unor norme specifice în scopurile 
menționate la alineatele (1) și (2).

3. Dispozițiile prezentului regulament 
nu reduc nivelul de protecție de care 
beneficiază persoanele fizice în temeiul 
Regulamentului (UE) 2016/679, ci aduc 
precizări și completări Regulamentului 
(UE) 2016/679 prin stabilirea unor norme 
specifice în scopurile menționate la 
alineatele (1) și (2).

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Prezentul regulament se aplică în 
cazul prelucrării datelor transmise în cadrul 
comunicațiilor electronice efectuate în 
legătură cu prestarea și utilizarea 
serviciilor de comunicații electronice și în 
cazul informațiilor legate de echipamentele 
terminale ale utilizatorilor finali.

1. Prezentul regulament se aplică în 
cazul prelucrării datelor transmise în cadrul 
comunicațiilor electronice efectuate atunci 
când sunt puse la dispoziție și sunt 
utilizate servicii de comunicații 
electronice, servicii de rețea și în cazul 
informațiilor legate de echipamentele 
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terminale ale utilizatorilor finali.

Justificare

Ar trebui ca „serviciile de comunicații electronice” și „serviciile de rețea” să fie menționate 
în mod distinct pentru a se asigura condiții de concurență echitabile.

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În cazul în care furnizorul unui 
serviciu de comunicații electronice nu este 
stabilit în Uniune, acesta își desemnează în 
scris un reprezentant în Uniune.

2. În cazul în care furnizorul unui 
serviciu de comunicații electronice nu este 
stabilit în Uniune, acesta își desemnează în 
scris un reprezentant în Uniune, înainte de 
începerea activității sale în Uniune.

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În sensul alineatului (1) litera (b), 
definiția „serviciului de comunicații 
interpersonale” include serviciile care 
permit comunicarea interpersonală și 
interactivă doar ca un simplu element 
auxiliar minor care este legat în mod 
intrinsec de un alt serviciu.

eliminat

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) „comunicații în scopuri de 
marketing direct” înseamnă orice tip de 
publicitate, în formă scrisă sau orală, 
trimisă unuia sau mai multor utilizatori 

(f) „comunicații în scopuri de 
marketing direct” înseamnă orice tip de 
publicitate, în format scris, audio, video, 
oral sau orice alt format, trimisă, difuzată, 
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finali identificați sau identificabili de 
servicii de comunicații electronice, inclusiv 
folosirea sistemelor de apelare și 
comunicare automate, cu sau fără 
interacțiune umană, a e-mailurilor, a SMS-
urilor etc.;

oferită sau prezentată unuia sau mai 
multor utilizatori finali identificați sau 
identificabili de servicii de comunicații 
electronice, inclusiv folosirea sistemelor de 
apelare și comunicare automate, cu sau fără 
interacțiune umană, a e-mailurilor, a SMS-
urilor etc.;

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) „apeluri vocale în scopuri de 
marketing direct” înseamnă apelurile 
efectuate în direct, care nu implică 
folosirea sistemelor de apelare și 
comunicare automate;

(g) „apeluri vocale în scopuri de 
marketing direct” înseamnă apelurile 
efectuate în direct, care nu implică 
folosirea sistemelor de apelare și 
comunicare automate; acestea nu includ 
apelurile și mesajele text legate de 
sistemul Amber Alert;

Justificare

Amber Alert - „Serviciul european de salvare a copilului și rețeaua de poliție pentru copiii 
dispăruți” (The European Child Rescue Alert and Police Network on Missing Children) așa 
cum este susținut de declarația scrisă a Parlamentului European 7/2016.

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Capitolul 2 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

PROTECȚIA COMUNICAȚIILOR 
ELECTRONICE ALE PERSOANELOR 
FIZICE ȘI JURIDICE ȘI A 
INFORMAȚIILOR STOCATE ÎN 
ECHIPAMENTELE TERMINALE ALE 
ACESTORA

PROTECȚIA COMUNICAȚIILOR 
ELECTRONICE ALE PERSOANELOR 
FIZICE ȘI JURIDICE ȘI A 
INFORMAȚIILOR STOCATE ÎN 
ECHIPAMENTELE TERMINALE ALE 
ACESTORA, PRELUCRATE DE 
ACESTEA ȘI AFERENTE ACESTOR 
ECHIPAMENTE
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Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Datele transmise în cadrul comunicațiilor 
electronice sunt confidențiale. Orice 
interferență cu datele transmise în cadrul 
comunicațiilor electronice, cum ar fi 
ascultarea, înregistrarea, stocarea, 
monitorizarea, scanarea sau alte tipuri de 
interceptare, supravegherea sau 
prelucrarea datelor transmise în cadrul 
comunicațiilor electronice, de către alte 
persoane decât utilizatorii finali, este 
interzisă, cu excepția cazului în care acest 
lucru este permis prin prezentul 
regulament.

Datele transmise în cadrul comunicațiilor 
electronice sunt confidențiale. Orice 
interferență cu datele transmise în cadrul 
comunicațiilor electronice, cum ar fi 
ascultarea, înregistrarea, stocarea, 
monitorizarea, scanarea sau alte tipuri de 
interceptare, supravegherea datelor 
transmise în cadrul comunicațiilor 
electronice, de către alte persoane decât 
utilizatorii finali, este interzisă, cu excepția 
cazului în care acest lucru este permis prin 
prezentul regulament.

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6 Articolul 6

Prelucrarea permisă a datelor transmise în 
cadrul comunicațiilor electronice

Prelucrarea permisă a datelor transmise în 
cadrul comunicațiilor electronice

1. Furnizorii de rețele și servicii de 
comunicații electronice pot prelucra datele 
transmise în cadrul comunicațiilor 
electronice în cazul în care acest lucru:

1. Furnizorii de rețele și servicii de 
comunicații electronice pot prelucra datele 
transmise în cadrul comunicațiilor 
electronice în cazul în care acest lucru:

(a) este necesar pentru efectuarea 
transmisiei comunicației, pe durata de timp 
necesară în acest scop sau

(a) este necesar pentru efectuarea 
transmisiei comunicației, pe durata de timp 
necesară în acest scop sau

(b) este necesar pentru a menține sau a 
restabili securitatea rețelelor și serviciilor 
de comunicații electronice sau pentru a 
detecta defecțiuni tehnice și/sau erori de 
transmisie a comunicațiilor electronice, pe 
durata de timp necesară în acest scop.

(b) este strict necesar pentru a asigura 
securitatea rețelelor și serviciilor sau 
pentru a menține, restabili sau asigura 
disponibilitatea, securitatea, integritatea, 
confidențialitatea sau autenticitatea 
comunicațiilor electronice sau pentru a 
detecta defecțiuni tehnice și/sau erori de 
transmisie a comunicațiilor electronice, pe 
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durata de timp necesară în acest scop;

2. Furnizorii de servicii de 
comunicații electronice pot prelucra 
metadatele privind comunicațiile 
electronice în cazul în care acest lucru:

2. Furnizorii de servicii de 
comunicații electronice și furnizorii de 
rețele pot prelucra metadatele privind 
comunicațiile electronice în cazul în care 
acest lucru:

(a) este necesar pentru a răspunde 
cerințelor obligatorii de calitate a 
serviciului în temeiul [Directivei de 
instituire a Codului european al 
comunicațiilor electronice] sau al 
Regulamentului (UE) nr. 2015/212028 pe 
durata de timp necesară în acest scop sau

(a) este necesar pentru a răspunde 
cerințelor obligatorii de calitate a 
serviciului în temeiul [Directivei de 
instituire a Codului european al 
comunicațiilor electronice] sau al 
Regulamentului (UE) nr. 2015/212028 pe 
durata de timp necesară în acest scop sau

(aa) este necesar pentru a localiza o 
persoană în urma unui apel către 
serviciile de urgență, inclusiv prin 
sistemul Amber Alert, chiar dacă 
utilizatorul final a refuzat sau nu și-a dat 
consimțământul pentru prelucrarea 
metadatelor sale, cu condiția ca datele de 
localizare să fie utilizate strict în scopul 
respectiv și să fie șterse de îndată ce nu 
mai sunt necesare în scopul transmiterii 
unei comunicații sau

(b) este necesar pentru facturare, pentru 
calcularea tarifelor de interconectare, 
pentru detectarea sau oprirea utilizării 
frauduloase sau abuzive a serviciilor de 
comunicații electronice sau pentru 
abonarea la acestea sau

(b) este necesar pentru facturare, pentru 
tarifele de interconectare, pentru detectarea 
sau oprirea utilizării frauduloase sau 
abuzive a serviciilor de comunicații 
electronice sau pentru abonarea la acestea 
sau

(c) utilizatorul final în cauză și-a dat 
consimțământul pentru prelucrarea 
metadatelor privind comunicațiile sale 
pentru unul sau mai multe scopuri 
specifice, inclusiv pentru furnizarea de 
servicii specifice către acești utilizatori 
finali, cu condiția ca scopul sau scopurile 
în cauză să nu fi putut fi îndeplinite prin 
prelucrarea informațiilor anonimizate.

(c) utilizatorul final în cauză și-a dat 
consimțământul pentru prelucrarea 
metadatelor privind comunicațiile sale 
pentru unul sau mai multe scopuri 
specifice, inclusiv pentru furnizarea de 
servicii specifice către acești utilizatori 
finali, cu condiția ca scopul sau scopurile 
în cauză să nu fi putut fi îndeplinite prin 
prelucrarea datelor anonimizate sau

(ca) prelucrarea datelor în alt scop 
specificat este compatibilă cu scopul 
pentru care datele au fost colectate inițial 
și face obiectul unor garanții specifice, în 
special al pseudonimizării, astfel cum se 
prevede la articolul 6 alineatul (4) din 
Regulamentul (UE) 2016/679.
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3. Furnizorii de servicii de 
comunicații electronice nu pot prelucra 
conținutul comunicațiilor electronice decât:

3. Furnizorii de servicii de 
comunicații electronice și furnizorii de 
rețele nu pot prelucra conținutul 
comunicațiilor electronice decât:

(a) exclusiv în scopul prestării unui 
serviciu specific pentru un utilizator final, 
în cazul în care utilizatorul final sau 
utilizatorii finali în cauză și-au dat 
consimțământul pentru prelucrarea 
conținutului comunicațiilor lor electronice
și furnizarea acestui serviciu nu poate fi 
realizată fără prelucrarea unui astfel de 
conținut sau

(a) exclusiv în scopul prestării unui 
serviciu specific pentru un utilizator final, 
în cazul în care utilizatorul final sau 
utilizatorii finali în cauză și-au dat 
consimțământul pentru prelucrarea 
conținutului comunicațiilor lor electronice, 
pentru durata necesară în acest scop, cu 
condiția ca furnizarea acestui serviciu 
specific să nu poată fi realizată fără 
prelucrarea unui astfel de conținut de către 
furnizor;

exclusiv în scopul prestării unui 
serviciu specific solicitat explicit de un 
utilizator final în cursul unei utilizări sau 
activități pur personale sau casnice, în 
cazul în care acesta și-a dat acordul 
pentru prelucrarea conținutului 
comunicațiilor sale electronice, iar 
serviciul respectiv nu poate fi furnizat 
fără prelucrarea acestui conținut, dacă 
această prelucrare produce efecte doar 
asupra utilizatorului final care a solicitat 
serviciul și nu afectează în mod negativ 
drepturile fundamentale ale altor 
utilizatori sau

(b) în cazul în care toți utilizatorii finali 
în cauză și-au dat consimțământul pentru 
prelucrarea conținutului comunicațiilor lor 
electronice pentru unul sau mai multe 
scopuri specifice care nu pot fi îndeplinite 
prin prelucrarea unor informații 
anonimizate, iar furnizorul a consultat 
autoritatea de supraveghere. Articolul 36 
alineatele (2) și (3) din Regulamentul (UE) 
2016/679 se aplică în ceea ce privește 
consultarea autorității de supraveghere.

(b) în cazul în care toți utilizatorii finali 
în cauză și-au dat consimțământul pentru 
prelucrarea conținutului comunicațiilor lor 
electronice pentru unul sau mai multe 
scopuri specifice care nu pot fi îndeplinite 
prin prelucrarea unor informații 
anonimizate, iar furnizorul a consultat 
autoritatea de supraveghere. Articolul 36 
alineatele (2) și (3) din Regulamentul (UE) 
2016/679 se aplică în ceea ce privește 
consultarea autorității de supraveghere.

__________________ __________________

28 Regulamentul (UE) 2015/2120 al 
Parlamentului European și al Consiliului
din 25 noiembrie 2015 de stabilire a unor 
măsuri privind accesul la internetul deschis 
și de modificare a Directivei 2002/22/CE 
privind serviciul universal și drepturile 

28 Regulamentul (UE) 2015/2120 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 25 noiembrie 2015 de stabilire a unor 
măsuri privind accesul la internetul deschis 
și de modificare a Directivei 2002/22/CE 
privind serviciul universal și drepturile 
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utilizatorilor cu privire la rețelele și 
serviciile electronice de comunicații și a 
Regulamentului (UE) nr. 531/2012 privind 
roamingul în rețelele publice de 
comunicații mobile în interiorul Uniunii 
(JO L 310, 26.11.2015, p. 1-18).

utilizatorilor cu privire la rețelele și 
serviciile electronice de comunicații și a 
Regulamentului (UE) nr. 531/2012 privind 
roamingul în rețelele publice de 
comunicații mobile în interiorul Uniunii 
(JO L 310, 26.11.2015, p. 1-18).

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7 Articolul 7

Stocarea și ștergerea datelor transmise în 
cadrul comunicațiilor electronice

Stocarea și ștergerea datelor transmise în 
cadrul comunicațiilor electronice

1. Fără a aduce atingere articolului 6 
alineatul (1) litera (b) și articolului 6 
alineatul (3) literele (a) și (b), furnizorul de 
servicii de comunicații electronice șterge 
conținutul comunicațiilor electronice sau 
anonimizează aceste date după primirea 
conținutului comunicațiilor electronice de 
către destinatarul sau destinatarii vizați. 
Aceste date pot fi înregistrate sau stocate 
de către utilizatorii finali sau o parte terță 
însărcinată de aceștia să efectueze 
înregistrarea, stocarea sau orice alt tip de 
prelucrare a datelor respective, în 
conformitate cu Regulamentul (UE) 
2016/679.

1. Fără a aduce atingere articolului 6 
alineatul (1) litera (b) și articolului 6 
alineatul (3) literele (a), (aa) și (b), 
furnizorul de servicii de comunicații 
electronice șterge conținutul comunicațiilor 
electronice sau anonimizează aceste date 
după primirea conținutului comunicațiilor 
electronice de către destinatarul sau 
destinatarii vizați. Aceste date pot fi 
înregistrate sau stocate de către utilizatorii 
finali sau o parte terță însărcinată de aceștia 
să efectueze înregistrarea, stocarea sau 
orice alt tip de prelucrare a datelor 
respective, în conformitate cu 
Regulamentul (UE) 2016/679.

2. Fără a aduce atingere articolului 6 
alineatul (1) litera (b) și articolului 6 
alineatul (2) literele (a) și (c), furnizorul de 
servicii de comunicații electronice șterge 
metadatele privind comunicațiile 
electronice sau anonimizează aceste date 
de îndată ce nu mai sunt necesare în scopul 
transmiterii comunicației.

2. Fără a aduce atingere articolului 6 
alineatul (1) litera (b) și articolului 6 
alineatul (2) literele (a), (c) și (ca), 
furnizorul de servicii de comunicații 
electronice șterge metadatele privind 
comunicațiile electronice sau anonimizează 
aceste date de îndată ce nu mai sunt 
necesare în scopul transmiterii 
comunicației.

3. În cazul în care prelucrarea 
metadatelor privind comunicațiile 
electronice are loc în scopul facturării, în 
conformitate cu articolul 6 alineatul (2) 
litera (b), metadatele relevante pot fi 

3. În cazul în care prelucrarea 
metadatelor privind comunicațiile 
electronice are loc în scopul facturării, în 
conformitate cu articolul 6 alineatul (2) 
litera (b), doar metadatele strict necesare 
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păstrate până la sfârșitul perioadei în care o 
factură poate fi contestată prin lege sau pot 
fi inițiate demersuri legale în vederea 
obținerii unei plăți în conformitate cu 
dreptul național.

în acest scop pot fi păstrate până la 
sfârșitul perioadei în care o factură poate fi 
contestată prin lege sau pot fi inițiate 
demersuri legale în vederea obținerii unei 
plăți în conformitate cu dreptul național.

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 8 Articolul 8

Protecția informațiilor stocate în 
echipamentele terminale ale utilizatorilor 
finali sau aferente acestora

Protecția informațiilor stocate în 
echipamentele terminale ale utilizatorilor 
finali, prelucrate de acestea sau aferente 
acestora

1. Utilizarea capacităților de 
prelucrare și stocare a echipamentelor 
terminale și colectarea de informații de la 
echipamentele terminale ale utilizatorilor 
finali, inclusiv privind software-ul și 
hardware-ul acestora, de către alte 
persoane decât utilizatorul final în cauză 
sunt interzise, cu excepția următoarelor 
situații:

1. Utilizarea capacităților de 
prelucrare și stocare a echipamentelor 
terminale și colectarea de informații de la 
echipamentele terminale ale utilizatorilor 
finali, inclusiv privind software-ul și 
hardware-ul acestora, de către alte 
persoane decât utilizatorul final în cauză 
sunt interzise, cu excepția următoarelor 
situații:

(a) dacă acest lucru este necesar cu 
unicul scop de a efectua transmisia unei 
comunicații electronice printr-o rețea de 
comunicații electronice; sau

(a) dacă acest lucru este necesar cu 
unicul scop de a efectua transmisia unei 
comunicații electronice printr-o rețea de 
comunicații electronice; sau

(b) dacă utilizatorul final și-a dat 
consimțământul; sau

(b) dacă utilizatorul final și-a dat 
consimțământul; sau

(b) dacă utilizatorul final și-a dat 
consimțământul; sau

(b) dacă utilizatorul final și-a dat 
consimțământul; sau

(c) dacă acest lucru este necesar pentru 
a furniza un serviciu al societății 
informaționale solicitat de utilizatorul final 
sau

(c) dacă acest lucru este necesar pentru 
a furniza un serviciu al societății 
informaționale solicitat de utilizatorul final 
pe durata de timp necesară pentru 
furnizarea serviciului respectiv sau

(d) pentru măsurarea audienței pe 
internet, cu condiția ca o astfel de 
măsurare să fie efectuată de către 
furnizorul serviciului societății 
informaționale solicitat de utilizatorul

(d) este necesar pentru a obține 
informații cu privire la calitatea sau 
eficacitatea unui serviciu al societății 
informaționale care a fost furnizat sau cu 
privire la funcționalitatea echipamentelor 
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final. terminale și are un impact redus sau nu 
are niciun impact asupra vieții private a 
utilizatorului final în cauză;

(da) este necesar pentru a asigura 
securitatea, confidențialitatea, 
integritatea, disponibilitatea și 
autenticitatea echipamentului terminal al 
utilizatorului final, în special prin 
actualizări sau pentru a detecta defecțiuni 
sau erori tehnice pe durata necesară în 
acest scop, cu condiția ca:

i) acest lucru să nu modifice în 
niciun mod funcționalitatea hardware-
ului sau a software-ului ori setările de 
confidențialitate alese de utilizator;

ii) utilizatorul să fie informat de 
fiecare dată înainte de instalarea unei 
actualizări; și

iii) utilizatorul să aibă posibilitatea de 
a amâna sau de a dezactiva instalarea 
automată a oricăror actualizări.

Colectarea informațiilor emise de 
echipamentele terminale care să le permită 
conectarea la un alt dispozitiv sau la alte 
echipamente de rețea este interzisă, cu 
excepția cazului în care:

Colectarea informațiilor emise de 
echipamentele terminale care să le permită 
conectarea la un alt dispozitiv sau la alte 
echipamente de rețea este interzisă, cu 
excepția cazului în care:

(a) aceasta se efectuează exclusiv în 
vederea și în scopul stabilirii unei 
conexiuni, atât timp cât este necesar; sau

(a) aceasta se efectuează exclusiv în 
vederea și în scopul stabilirii unei 
conexiuni, atât timp cât este necesar; sau

(b) este afișat un anunț clar și foarte 
vizibil în care se menționează, cel puțin, 
modalitățile de colectare, scopul colectării, 
persoana responsabilă în acest sens și 
celelalte informații necesare în temeiul 
articolului 13 din Regulamentul (UE) 
2016/679, în cazul în care sunt colectate 
date cu caracter personal, precum și orice 
măsură pe care o poate lua utilizatorul final 
al echipamentului terminal pentru a 
minimiza sau a opri colectarea 
informațiilor.

(b) utilizatorul final și-a dat 
consimțământul după ce a fost informat 
printr-o notificare la terminalul său cu 
privire la scopul colectării informațiilor,
inclusiv modalitățile de colectare, persoana 
responsabilă în acest sens și celelalte 
informații necesare în temeiul articolului 
13 din Regulamentul (UE) 2016/679, în 
cazul în care sunt colectate date cu caracter 
personal, precum și orice măsură pe care o 
poate lua utilizatorul final al 
echipamentului terminal pentru a minimiza 
sau a opri colectarea informațiilor sau

(ba) este strict necesar în scopul 
contabilizărilor statistice, este limitat în 
timp și spațiu în măsura strict necesară în 
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acest scop, iar datele sunt anonimizate 
sau șterse de îndată ce nu mai sunt 
necesare în acest scop, astfel încât acestea 
nu mai pot fi asociate cu echipamentul 
terminal sau utilizate pentru a identifica 
utilizatori finali pe baza echipamentului 
lor terminal și sunt prelucrate ulterior 
numai în scopuri statistice care generează 
informații agregate.

Colectarea unor astfel de informații este 
condiționată de aplicarea măsurilor tehnice 
și organizatorice adecvate pentru a se 
asigura un nivel de securitate care 
corespunde riscurilor, astfel cum se 
prevede la articolul 32 din Regulamentul 
(UE) 2016/679.

Colectarea unor astfel de informații este 
condiționată de aplicarea măsurilor tehnice 
și organizatorice adecvate pentru a se 
asigura un nivel de securitate care 
corespunde riscurilor, astfel cum se 
prevede la articolul 32 din Regulamentul 
(UE) 2016/679.

3. Informațiile care trebuie furnizate 
în temeiul alineatului (2) litera (b) pot fi 
furnizate în combinație cu pictograme 
standardizate pentru a oferi o imagine de 
ansamblu semnificativă asupra colectării 
într-un mod care să fie ușor de vizualizat, 
de înțeles și de citit.

4. Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 27 în care se stabilesc 
informațiile care urmează să fie 
prezentate de pictogramele standardizate 
și procedurile pentru furnizarea acestor 
pictograme.

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9 Articolul 9

Consimțământul Consimțământul

1. Se aplică definiția 
consimțământului și condițiile pentru 
acordarea acestuia prevăzute la articolul 4 
alineatul (11) și la articolul 7 din 

1. Se aplică definiția 
consimțământului în cunoștință de cauză 
și condițiile pentru acordarea acestuia 
prevăzute la articolul 4 punctul 11 și la 
articolul 7 din Regulamentul (UE) 
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Regulamentul (UE) 2016/679. 2016/679.

2. Fără a aduce atingere alineatului 
(1), în cazul în care este posibil din punct 
de vedere tehnic și fezabil, în sensul 
articolului 8 alineatul (1) litera (b), 
consimțământul poate fi exprimat prin 
utilizarea setărilor tehnice adecvate ale 
unei aplicații software care să permită 
accesul la internet.

2. Fără a aduce atingere alineatului 
(1), în cazul în care este posibil din punct 
de vedere tehnic și fezabil, în sensul 
articolului 8 alineatul (1) litera (b), 
consimțământul poate fi exprimat prin 
utilizarea setărilor tehnice adecvate ale 
unei aplicații software care să permită 
accesul la internet.

În cazul în care utilizatorul își exprimă 
consimțământul prin astfel de setări 
tehnice, respectivele setări au caracter 
obligatoriu pentru orice alte părți și sunt 
opozabile acestora. În cazul în care 
pentru accesul la un serviciu se solicită 
prelucrarea unor informații care nu sunt 
strict necesare pentru furnizarea 
serviciului, iar un utilizator final a refuzat 
să își dea consimțământul cu privire la o 
astfel de prelucrare, utilizatorului final i 
se oferă alte opțiuni echitabile și 
rezonabile pentru a avea acces la serviciu.

3. Utilizatorilor finali care și-au dat 
consimțământul pentru prelucrarea datelor 
transmise în cadrul comunicațiilor 
electronice, astfel cum se prevede la 
articolul 6 alineatul (2) litera (c) și la 
articolul 6 alineatul (3) literele (a) și (b), li 
se oferă posibilitatea de a-și retrage 
consimțământul în orice moment, astfel 
cum se prevede la articolul 7 alineatul (3) 
din Regulamentul (UE) 2016/679 și li se 
reamintește această posibilitate la 
intervale periodice de 6 luni, atât timp cât 
continuă prelucrarea datelor.

3. Utilizatorilor finali care și-au dat 
consimțământul pentru prelucrarea datelor 
transmise în cadrul comunicațiilor 
electronice, astfel cum se prevede la 
articolul 6 alineatul (2) litera (c) și la 
articolul 6 alineatul (3) literele (a), (aa) și 
(b), li se oferă posibilitatea de a-și retrage 
consimțământul în orice moment, astfel 
cum se prevede la articolul 7 alineatul (3) 
din Regulamentul (UE) 2016/679. 
Retragerea consimțământului se face la 
fel de simplu ca acordarea acestuia.

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 10 Articolul 10

Informații și opțiuni pentru setările de 
confidențialitate care trebuie furnizate

Informații și opțiuni pentru setările de 
confidențialitate care trebuie furnizate
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1. Software-ul introdus pe piață care 
permite efectuarea de comunicații 
electronice, inclusiv obținerea și 
prezentarea informațiilor pe internet, oferă 
posibilitatea de a împiedica părțile terțe să 
stocheze informații în echipamentele 
terminale ale unui utilizator final sau să 
prelucreze informații deja stocate în 
echipamentele respective.

1. Software-ul introdus pe piață care 
permite efectuarea de comunicații 
electronice, inclusiv obținerea și 
prezentarea informațiilor pe internet, oferă 
setările tehnice adecvate menționate la 
articolul 9 alineatul (2). Aceste setări 
oferă începând cu momentul conceperii 
posibilitatea de a împiedica alte părți să 
utilizeze capacitățile de prelucrare și de 
stocare ale echipamentului terminal al
unui utilizator final sau să colecteze
informații de la respectivul echipament, 
care nu sunt necesare pentru furnizarea 
serviciului specific solicitat de utilizatorul 
final.

Software-ul menționat la primul paragraf 
oferă posibilitatea de a renunța la 
urmărirea între dispozitive.

2. La instalare, software-ul
informează utilizatorul final cu privire la 
opțiunile legate de setările de 
confidențialitate și solicită acestuia, pentru 
a putea continua instalarea, să își dea 
consimțământul cu privire la una dintre 
setările disponibile.

2. Software-ul informează utilizatorul 
final cu privire la opțiunile legate de 
setările de confidențialitate, atât la 
instalare, cât și după fiecare actualizare 
care afectează stocarea informațiilor în 
echipamentul terminal al utilizatorului 
final sau prelucrarea informațiilor deja 
stocate în echipamentul respectiv.

Opțiunile pentru setările de 
confidențialitate sunt prezentate astfel 
încât să permită utilizatorilor finali să ia o 
decizie în deplină cunoștință de cauză.

Opțiunile pentru setările de 
confidențialitate sunt ușor accesibile și 
pot fi modificate pe durata utilizării 
echipamentului terminal sau a software-
ului.

Comitetul european pentru protecția 
datelor emite orientări cu privire la 
îndeplinirea condițiilor de acordare a 
consimțământului prin setări tehnice 
adecvate până la 25 noiembrie 2018.

3. În cazul unui software care este 
instalat înainte de 25 mai 2018, cerințele de 
la alineatele (1) și (2) trebuie îndeplinite la 
momentul primei actualizări a software-
ului, dar nu mai târziu de 25 august 2018.

3. În cazul unui software care este 
instalat înainte de 25 mai 2018, cerințele de 
la alineatele (1) și (2) trebuie îndeplinite la 
momentul primei actualizări a software-
ului, dar nu mai târziu de 25 noiembrie 
2018.
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Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 11 Articolul 11

Restricții Restricții 

1. Dreptul Uniunii sau al statului 
membru pot restrânge printr-o măsură 
legislativă domeniul de aplicare al 
obligațiilor și al drepturilor prevăzute la 
articolele 5-8, atunci când o astfel de 
restricție respectă esența drepturilor și 
libertăților fundamentale și constituie o 
măsură necesară, corespunzătoare și 
proporțională în cadrul unei societăți 
democratice pentru a proteja unul sau mai 
multe interese publice generale menționate 
la articolul 23 alineatul (1) literele (a)-(e) 
din Regulamentul (UE) 2016/679 sau o 
funcție de monitorizare, inspecție sau 
reglementare legată de exercitarea 
autorității oficiale pentru astfel de 
interese.

1. Dreptul Uniunii sau dreptul intern 
al statelor membre poate restrânge printr-o 
măsură legislativă domeniul de aplicare al 
obligațiilor și al drepturilor prevăzute la 
articolele 5-8, atunci când o astfel de 
restricție respectă esența drepturilor și 
libertăților fundamentale și constituie o 
măsură necesară, corespunzătoare și 
proporțională în cadrul unei societăți 
democratice, pentru a proteja unul sau mai 
multe dintre următoarele interese publice 
generale:

(a) securitatea națională;

(b) apărarea;

(c) prevenirea, investigarea, 
depistarea sau urmărirea penală a 
infracțiunilor grave sau punerea în 
executare a sancțiunilor penale, inclusiv 
protejarea împotriva amenințărilor la 
adresa securității publice și prevenirea 
acestora.

În special, orice măsură legislativă de 
restrângere a domeniului de aplicare al 
obligațiilor și al drepturilor prevăzute la 
articolul 5 conține dispoziții specifice, 
dacă este cazul, în temeiul articolului 23 
alineatul (2) din Regulamentul (UE) 
2016/679 și se aplică în baza unei hotărâri 
judecătorești.
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În conformitate cu articolul 17, nicio 
măsură legislativă menționată la alineatul 
(1) nu permite slăbirea metodelor 
criptografice utilizate sau securitatea și 
integritatea echipamentelor terminale sau 
a rețelelor și serviciilor de comunicații.

2. Furnizorii de servicii de 
comunicații electronice stabilesc proceduri 
interne pentru a răspunde solicitărilor de 
accesare a datelor transmise în cadrul 
comunicațiilor electronice ale utilizatorilor 
finali pe baza unei măsuri legislative 
adoptate în temeiul alineatului (1). La 
cerere, aceștia oferă autorității de 
supraveghere competente informații 
despre procedurile respective, numărul de 
solicitări primite, justificarea legală 
invocată și răspunsul acestora.

2. Furnizorii de servicii de 
comunicații electronice oferă, la cerere, 
autorității de supraveghere competente și 
publicului, informații cu privire la
solicitările de accesare a datelor transmise 
în cadrul comunicațiilor electronice ale 
utilizatorilor finali pe baza unei măsuri 
legislative adoptate în temeiul alineatului 
(1), în special numărul de solicitări 
primite, numărul de solicitări aprobate, 
precum și justificarea legală invocată.

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Chiar dacă utilizatorul final apelant 
a împiedicat prezentarea identificării liniei 
apelante, atunci când se efectuează un apel 
către serviciile de urgență, furnizorii de 
servicii de comunicații interpersonale 
bazate pe numere și accesibile publicului 
dezactivează opțiunea apelanților de a 
împiedica prezentarea identificării liniei 
apelante și opțiunea privind refuzul sau 
absența consimțământului unui utilizator 
final pentru prelucrarea metadatelor, 
pentru fiecare linie în parte, astfel încât 
organizațiile responsabile cu comunicațiile 
de urgență, inclusiv centrele de preluare a 
apelurilor de urgență, să poată lua măsurile 
necesare în urma acestor comunicații.

1. Chiar dacă utilizatorul final apelant 
a împiedicat prezentarea identificării liniei 
apelante, atunci când se efectuează un apel 
către serviciile de urgență, furnizorii de 
servicii de comunicații interpersonale 
bazate pe numere și accesibile publicului 
dezactivează opțiunea apelanților de a 
împiedica prezentarea identificării liniei 
apelante pentru fiecare linie în parte, astfel 
încât organizațiile responsabile cu 
comunicațiile de urgență, inclusiv centrele 
de preluare a apelurilor de urgență, să 
poată lua măsurile necesare în urma acestor 
comunicații.

Justificare

Eliminat și mutat la articolul 6 alineatul 2a (nou).



PE602.722v02-00 40/51 AD\1135572RO.docx

RO

Amendamentul 39

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

1 a. Prezentul regulament nu aduce 
atingere cerințelor de implementare a 
sistemului de eCall la bordul vehiculelor 
bazat pe serviciul 112 [Regulamentul 
(UE) 2015/758] și permite sistemului 
eCall să gestioneze situațiile de urgență și 
să își îndeplinească atribuțiile într-un 
mod cât mai eficient cu putință;

Amendamentul 40

Propunere de regulament
Articolul 14 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) blocarea apelurilor primite de la 
numere specifice sau de la surse anonime;

(a) blocarea apelurilor primite de la 
numere specifice sau de la numere care 
prezintă un cod sau prefix specific ce 
indică faptul că apelul este efectuat în 
scopuri de marketing, în conformitate cu 
articolul 16 alineatul (3) litera (b), sau de 
la surse anonime;

Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 15 Articolul 15

Liste de abonați accesibile publicului Liste de abonați accesibile publicului 

1. Furnizorii de liste de abonați 
accesibile publicului obțin consimțământul 
utilizatorilor finali care sunt persoane fizice 
privind includerea în listă a datelor cu 
caracter personal ale acestora și, prin 
urmare, obțin consimțământul acestor 

1. Furnizorii de servicii de 
comunicații electronice obțin 
consimțământul utilizatorilor finali care 
sunt persoane fizice privind partajarea
datelor cu caracter personal ale acestora cu 
furnizorii de liste de abonați disponibile 
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utilizatori finali privind includerea datelor 
pentru fiecare categorie de date cu caracter 
personal, în măsura în care aceste date sunt 
relevante pentru scopul listei, astfel cum 
este stabilit de către furnizorul acesteia. 
Furnizorii pun la dispoziția utilizatorilor 
finali care sunt persoane fizice mijloacele 
necesare pentru a verifica, a corecta și a 
șterge datele respective.

publicului și, prin urmare, oferă 
utilizatorilor finali informații cu privire la
includerea datelor pentru fiecare categorie 
de date cu caracter personal, în măsura în 
care aceste date sunt necesare pentru 
scopul listei. Furnizorii pun la dispoziția 
utilizatorilor finali care sunt persoane fizice 
mijloacele necesare pentru a verifica, a 
corecta și a șterge datele respective.

2. Furnizorii de liste de abonați 
accesibile publicului informează utilizatorii 
finali care sunt persoane fizice și ale căror 
date cu caracter personal sunt incluse în 
listă cu privire la funcțiile de căutare 
disponibile în lista respectivă și obțin 
consimțământul utilizatorilor finali înainte 
de a activa astfel de funcții de căutare în 
legătură cu datele acestora.

2. Furnizorii de liste de abonați 
accesibile publicului informează utilizatorii 
finali care sunt persoane fizice și ale căror 
date cu caracter personal sunt incluse în 
listă cu privire la funcțiile de căutare 
disponibile în lista respectivă și obțin 
consimțământul utilizatorilor finali înainte 
de a activa astfel de funcții de căutare în 
legătură cu datele acestora.

3. Furnizorii de liste de abonați 
accesibile publicului oferă utilizatorilor 
finali care sunt persoane juridice 
posibilitatea de a se opune includerii într-o 
listă a datelor care îi privesc. Furnizorii 
pun la dispoziția utilizatorilor finali care 
sunt persoane juridice mijloacele necesare
pentru a verifica, a corecta și a șterge 
datele respective.

3. Furnizorii de servicii de 
comunicații electronice sau furnizorii de 
liste de abonați accesibile publicului oferă 
utilizatorilor finali care sunt persoane 
juridice sau persoane fizice care 
acționează în calitate profesională 
posibilitatea de a se opune includerii într-o 
listă a datelor care îi privesc. Furnizorii 
pun la dispoziția utilizatorilor finali care 
sunt persoane juridice sau persoane fizice 
care acționează în calitate profesională 
mijloacele pentru a verifica, a corecta și a 
șterge datele respective.

4. Posibilitatea ca utilizatorii finali să 
nu fie incluși într-o listă de abonați 
accesibilă publicului sau de a verifica, a 
corecta și a șterge orice date legate de 
aceștia este furnizată în mod gratuit.

4. Posibilitatea ca utilizatorii finali să 
nu fie incluși într-o listă de abonați 
accesibilă publicului sau de a verifica, a 
corecta și a șterge orice date legate de 
aceștia este furnizată în mod gratuit și într-
un mod ușor accesibil de către furnizorul 
de servicii de comunicații electronice sau 
direct de către furnizorul de liste de 
abonați accesibile publicului. 

4 a. În cazul în care datele cu caracter 
personal ale utilizatorilor finali care sunt 
persoane fizice au fost incluse într-o listă 
de abonați accesibilă publicului înainte de 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament și în cazul în care obținerea 
consimțământului ar însemna o sarcină 
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disproporționată pentru furnizorul de liste 
de abonați sau furnizorul inițial al 
serviciului, datele cu caracter personal ale 
acestor utilizatori finali pot continua să 
figureze într-o listă de abonați accesibilă 
publicului, inclusiv în versiunile 
prevăzute cu funcții de căutare, cu 
excepția cazului în care utilizatorii finali 
și-au exprimat în mod explicit obiecția 
împotriva includerii datelor lor personale 
în respectiva listă de abonați sau 
împotriva punerii la dispoziție a unor 
funcții de căutare în legătură cu aceste 
date.

Amendamentul 42

Propunere de regulament
Articolul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 16 Articolul 16

Comunicațiile nesolicitate Comunicațiile nesolicitate 

1. Persoanele fizice sau juridice pot 
utiliza serviciile de comunicații electronice 
pentru trimiterea de comunicații în scopuri 
de marketing direct către utilizatorii finali 
care sunt persoane fizice și care și-au dat 
consimțământul în acest sens.

1. Persoanele fizice sau juridice pot 
utiliza serviciile de comunicații electronice 
pentru trimiterea de comunicații în scopuri 
de marketing direct către utilizatorii finali 
care sunt persoane fizice și și-au dat 
consimțământul în acest sens.

2. În cazul în care o persoană fizică 
sau juridică obține datele de contact pentru 
poștă electronică de la clientul său, în 
contextul vânzării unui produs sau a unui 
serviciu, în conformitate cu Regulamentul 
(UE) 2016/679, această persoană fizică sau 
juridică poate folosi respectivele date de 
contact pentru marketingul direct al 
propriilor produse sau servicii similare 
numai în cazul în care clienților li se oferă 
posibilitatea în mod clar și distinct de a se 
opune, în mod gratuit și facil, unei astfel de 
utilizări. Dreptul de a se opune este 
acordat la momentul colectării datelor de 
contact și de fiecare dată când este trimis 
un mesaj.

2. În cazul în care o persoană fizică 
sau juridică obține datele de contact pentru 
poștă electronică de la clientul său, în 
contextul vânzării unui produs sau a unui 
serviciu, în conformitate cu Regulamentul 
(UE) 2016/679, această persoană fizică sau 
juridică poate folosi respectivele date de 
contact pentru marketingul direct al 
propriilor produse sau servicii numai în 
cazul în care clienților li se oferă 
posibilitatea în mod clar și distinct de a se 
opune, în mod gratuit și facil, unei astfel de 
utilizări. Clientul este informat cu privire 
la dreptul de a se opune și i se oferă o 
modalitate ușoară de a își exercita acest 
drept la momentul colectării datelor de 
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contact și de fiecare dată când este trimis 
un mesaj.

3. Fără a aduce atingere alineatelor (1) 
și (2), persoanele fizice sau juridice care 
utilizează serviciile de comunicații 
electronice pentru efectuarea de apeluri în 
scopuri de marketing direct trebuie:

3. Fără a aduce atingere alineatelor (1) 
și (2), persoanele fizice sau juridice care 
utilizează serviciile de comunicații 
electronice pentru efectuarea de apeluri în 
scopuri de marketing direct trebuie:

(a) să prezinte identitatea unei linii 
unde pot fi contactate; sau

(a) să prezinte identitatea unei linii 
unde pot fi contactate; sau

(b) să prezinte un cod specific/prefix 
care identifică faptul că apelul este efectuat 
în scopuri de marketing.

(b) să prezinte un cod specific/prefix 
care identifică faptul că apelul este efectuat 
în scopuri de marketing.

4. Fără a aduce atingere alineatului 
(1), statele membre pot să prevadă prin 
lege că efectuarea de apeluri vocale în 
scopuri de marketing direct către 
utilizatorii finali care sunt persoane fizice 
nu este permisă decât în ceea ce privește 
utilizatorii finali care sunt persoane fizice 
și care nu s-au opus primirii unor astfel de 
comunicări.

4. Fără a aduce atingere alineatului 
(1), statele membre pot să prevadă prin 
lege că efectuarea de apeluri vocale în 
scopuri de marketing direct către 
utilizatorii finali care sunt persoane fizice 
nu este permisă decât în ceea ce privește 
utilizatorii finali care sunt persoane fizice 
și care nu s-au opus primirii unor astfel de 
comunicări. Statele membre se asigură că 
utilizatorii se pot opune primirii de 
comunicări nesolicitate prin intermediul 
unui registru național al numerelor care 
nu pot fi apelate („Do Not Call Register”), 
asigurând astfel și faptul că, pentru a se 
opune primirii acestor comunicări, este 
suficient ca utilizatorii să își exprime 
refuzul o singură dată.

5. Statele membre se asigură că, în 
temeiul legislației Uniunii și a legislației 
naționale aplicabile, interesele legitime ale 
utilizatorilor finali care sunt persoane 
juridice beneficiază de un nivel de 
protecție suficient în privința 
comunicațiilor nesolicitate trimise prin 
mijloacele prezentate la alineatul (1).

5. Statele membre se asigură că, în 
temeiul legislației Uniunii și a legislației 
naționale aplicabile, interesele legitime ale 
utilizatorilor finali care sunt persoane 
juridice beneficiază de un nivel de 
protecție suficient în privința 
comunicațiilor nesolicitate trimise prin 
mijloacele prezentate la alineatul (1).

6. Orice persoană fizică sau juridică 
ce utilizează servicii de comunicații 
electronice pentru transmiterea de 
comunicații în scopuri de marketing direct 
informează utilizatorii finali cu privire la 
caracterul comercial al comunicațiilor și la 
identitatea persoanei fizice sau juridice în 
numele căreia este transmisă comunicarea 
și furnizează informațiile necesare pentru 

6. Orice persoană fizică sau juridică 
ce utilizează servicii de comunicații 
electronice pentru transmiterea de 
comunicații în scopuri de marketing direct 
informează utilizatorii finali cu privire la 
caracterul comercial al comunicațiilor și la 
identitatea persoanei fizice sau juridice în 
numele căreia este transmisă comunicarea 
și furnizează informațiile necesare pentru 
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ca beneficiarii să își exercite dreptul de a-și 
retrage cu ușurință consimțământul
privind primirea în continuare de 
comunicații în scopuri de marketing.

ca beneficiarii să își exercite dreptul de a-și 
retrage consimțământul sau de a se opune 
în mod gratuit, în conformitate cu 
dispozițiile articolului 12 alineatul (5) din 
Regulamentul (UE) 2016/679, privind 
primirea în continuare de comunicații în 
scopuri de marketing. Folosirea în scopuri 
de marketing direct a identităților false, a 
informațiilor de contact false sau a 
adreselor sau numerelor de răspuns false 
este interzisă.

7. Comisia este împuternicită să 
adopte măsuri de punere în aplicare în 
conformitate cu articolul 26 alineatul (2) în 
vederea precizării codului/prefixului pentru 
identificarea apelurilor în scopuri de 
marketing, în temeiul alineatului (3) litera 
(b).

7. Comisia este împuternicită să 
adopte măsuri de punere în aplicare în 
conformitate cu articolul 26 alineatul (2) în 
vederea precizării codului/prefixului pentru 
identificarea apelurilor în scopuri de 
marketing, în temeiul alineatului (3) litera 
(b).

Amendamentul 43

Propunere de regulament
Articolul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 17 Articolul 17

Informații privind riscurile de securitate
detectate

Obligații în materie de securitate

În cazul unui risc specific care ar putea 
compromite securitatea rețelelor și a 
serviciilor de comunicații electronice, 
furnizorul unui serviciu de comunicații 
electronice informează utilizatorii finali 
cu privire la acest risc și, dacă măsurile pe 
care le poate lua furnizorul de servicii nu 
permit înlăturarea acestui risc, 
informează utilizatorii finali cu privire la 
soluțiile posibile, inclusiv prin indicarea 
costurilor implicate.

Furnizorii de servicii de comunicații 
electronice respectă obligațiile în materie 
de securitate, astfel cum sunt prevăzute în 
Regulamentul (UE) 2016/679 și în 
[Directiva Parlamentului European și a 
Consiliului de instituire a Codului 
european al comunicațiilor electronice].
Furnizorii de servicii de comunicații 
electronice se asigură că au fost instituite 
suficiente mijloace de protecție împotriva 
accesului neautorizat la datele transmise 
în cadrul comunicațiilor electronice și a 
modificării acestora, precum și că 
integritatea și confidențialitatea 
comunicației sunt garantate prin măsuri 
tehnice de ultimă generație, inclusiv 
metodele criptografice, cum ar fi criptarea 
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de la un capăt la altul.

În vederea furnizării de informații către 
utilizatorii finali cu privire la standardele 
de securitate, se promovează sisteme 
autocertificare sau de etichetare care 
precizează caracteristicile de siguranță și 
de calitate ale software-ului și ale 
echipamentelor terminale.

Amendamentul 44

Propunere de regulament
Articolul 19 – paragraful 1 – litera b a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) elaborează orientările destinate 
autorităților de supraveghere cu privire la 
aplicarea măsurilor menționate la 
articolul 9 alineatul (1) și la 
particularitățile specifice ale exprimării 
consimțământului de către persoanele 
juridice;

Amendamentul 45

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Un utilizator final sau un grup de 
utilizatori finali are dreptul de a mandata 
un organism, o organizație sau o asociație 
fără scop lucrativ, care a fost constituită 
în mod corespunzător în conformitate cu 
dreptul intern al unui stat membru, ale 
cărei obiective statutare sunt de interes 
public și este activă în domeniul protecției 
datelor lor cu caracter personal și al 
protecției vieții private, să depună 
plângerea în numele său, să exercite în 
numele său drepturile menționate la 
alineatele (1) și (2) din prezentul articol, 
precum și să exercite dreptul de a primi 
despăgubiri menționat la articolul 22 în 
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numele său, dacă acest lucru este 
prevăzut în dreptul intern al statului 
membru.

Amendamentul 46

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2b. Un organism, o organizație sau o 
asociație are dreptul, independent de 
mandatul acordat de utilizatorul final, să 
depună în statul membru în care este 
înregistrată o plângere la autoritatea de 
supraveghere care este competentă în 
temeiul alineatului (1) din prezentul 
articol și să exercite drepturile menționate 
la alineatul (2) din prezentul articol, în 
cazul în care consideră că au fost 
încălcate drepturile utilizatorului final, 
astfel cum sunt prevăzute în prezentul 
regulament.

Amendamentul 47

Propunere de regulament
Capitolul VI – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

ACTE DELEGATE ȘI ACTE DE 
PUNERE ÎN APLICARE

ACTE DE PUNERE ÎN APLICARE

Amendamentul 48

Propunere de regulament
Articolul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 25 eliminat

Exercitarea delegării
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1. Competența de a adopta acte 
delegate este conferită Comisiei în 
condițiile prevăzute la prezentul articol.

2. Se conferă Comisiei, pentru o 
perioadă de timp nedeterminată începând 
de la [data intrării în vigoare a 
prezentului regulament], competența de a 
adopta acte delegate menționată la 
articolul 8 alineatul (4).

3. Delegarea de competențe 
menționată la articolul 8 alineatul (4) 
poate fi revocată în orice moment de 
Parlamentul European sau de Consiliu. O 
decizie de revocare pune capăt delegării 
competenței specificate în decizia 
respectivă. Decizia produce efecte din ziua 
care urmează datei publicării în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene sau de la o 
dată ulterioară menționată în decizie. 
Aceasta nu aduce atingere validității 
actelor delegate aflate deja în vigoare.

4. Înainte de adoptarea unui act 
delegat, Comisia îi consultă pe experții 
desemnați de fiecare stat membru în 
conformitate cu principiile prevăzute în 
Acordul interinstituțional privind o mai 
bună legiferare din 13 aprilie 2016.

5. De îndată ce adoptă un act delegat, 
Comisia îl notifică simultan 
Parlamentului European și Consiliului.

6. Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 8 alineatul (4) intră în vigoare 
numai în cazul în care nici Parlamentul 
European, nici Consiliul nu a formulat 
obiecții în termen de două luni de la 
notificarea actului respectiv 
Parlamentului European și Consiliului 
sau dacă, înainte de expirarea acestui 
termen, Parlamentul European și 
Consiliul au informat Comisia că nu vor 
formula obiecții. Termenul respectiv se 
prelungește cu două luni la inițiativa 
Parlamentului European sau a 
Consiliului.
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Amendamentul 49

Propunere de regulament
Articolul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 27 Articolul 27

Abrogare Abrogare

1. Directiva 2002/58/CE se abrogă cu 
efect de la 25 mai 2018.

1. Directiva 2002/58/CE se abrogă cu 
efect de la 25 noiembrie 2018.

2. Trimiterile la directiva abrogată se 
interpretează ca trimiteri la prezentul 
regulament.

2. Trimiterile la directiva abrogată se 
interpretează ca trimiteri la prezentul 
regulament.

Amendamentul 50

Propunere de regulament
Articolul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 28 Articolul 28

Monitorizare și evaluare Monitorizare și evaluare

Până la 1 ianuarie 2018, Comisia stabilește 
un program detaliat pentru monitorizarea 
eficacității prezentului regulament.

Până la 1 iunie 2018, Comisia stabilește un 
program detaliat pentru monitorizarea
eficacității prezentului regulament.

În cel mult trei ani de la data aplicării 
prezentului regulament și, ulterior, o dată 
la trei ani, Comisia efectuează o evaluare a 
prezentului regulament și prezintă 
Parlamentului European, Consiliului și 
Comitetului Economic și Social European 
un raport conținând principalele constatări. 
În baza acestei evaluări, dacă este cazul, se 
elaborează o propunere de modificare sau 
abrogare a prezentului regulament, în 
funcție de evoluțiile juridice, tehnice sau 
economice.

În cel mult trei ani de la data aplicării 
prezentului regulament și, ulterior, o dată 
la trei ani, Comisia efectuează o evaluare a 
prezentului regulament și prezintă 
Parlamentului European, Consiliului și 
Comitetului Economic și Social European 
un raport conținând principalele constatări. 
În baza acestei evaluări, dacă este cazul, se 
elaborează o propunere de modificare sau 
abrogare a prezentului regulament, în 
funcție de evoluțiile juridice, tehnice sau 
economice. 

Amendamentul 51

Propunere de regulament
Articolul 29
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 29 Articolul 29

Intrare în vigoare și aplicare Intrare în vigoare și aplicare

1. Prezentul regulament intră în 
vigoare în a douăzecea zi de la data 
publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene.

1. Prezentul regulament intră în 
vigoare în a douăzecea zi de la data 
publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene.

2. Se aplică de la 25 mai 2018. 2. Se aplică de la 25 noiembrie 2018.



PE602.722v02-00 50/51 AD\1135572RO.docx

RO

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu Respectarea vieții private și protecția datelor cu caracter personal în 
comunicațiile electronice și abrogarea Directivei 2002/58/CE 
(Regulamentul privind viața privată și comunicațiile electronice)

Referințe COM(2017)0010 – C8-0009/2017 – 2017/0003(COD)

Comisia competentă
Data anunțului în plen

LIBE
16.2.2017

Aviz emis de către
Data anunțului în plen

ITRE
16.2.2017

Raportor/Raportoare pentru aviz:
Data numirii

Kaja Kallas
16.3.2017

Examinare în comisie 21.6.2017

Data adoptării 2.10.2017

Rezultatul votului final +:
–:
0:

50
5
7

Membri titulari prezenți la votul final Nikolay Barekov, Nicolas Bay, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, 
José Blanco López, David Borrelli, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu 
Bușoi, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Fredrick 
Federley, Adam Gierek, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Hans-Olaf 
Henkel, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, 
Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, 
Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, 
Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Csaba 
Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Aldo Patriciello, Miroslav Poche, 
Michel Reimon, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven 
Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen 
Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van 
Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna 
Záborská, Carlos Zorrinho

Membri supleanți prezenți la votul final Pilar Ayuso, Pervenche Berès, Michał Boni, Rosa D’Amato, Jens Geier, 
Françoise Grossetête, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Răzvan Popa, 
Dennis Radtke, Dominique Riquet

Membri supleanți [articolul 200 alineatul 
(2)] prezenți la votul final

Claudia Schmidt



AD\1135572RO.docx 51/51 PE602.722v02-00

RO

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

50 +

ALDE Fredrick Federley, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

ECR Nikolay Barekov, Edward Czesak, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen 
Tošenovský

ENF Nicolas Bay, Barbara Kappel, Christelle Lechevalier

PPE Pilar Ayuso, Bendt Bendtsen, Michał Boni, Cristian-Silviu Bușoi, Françoise Grossetête, 
Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, 
Aldo Patriciello, Dennis Radtke, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Claudia 
Schmidt, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Anna Záborská, Pilar 
del Castillo Vera

S&D Pervenche Berès, José Blanco López, Jens Geier, Adam Gierek, Theresa Griffin, Peter 
Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Csaba 
Molnár, Dan Nica, Miroslav Poche, Răzvan Popa, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, 
Martina Werner, Carlos Zorrinho

5 -

EFDD Jonathan Bullock

GUE Xabier Benito Ziluaga, Jaromír Kohlíček, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

7 0

EFDD David Borrelli, Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Verts/ALE Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Michel Reimon, Claude Turmes

Legenda simbolurilor utilizate:
+ : pentru
- : împotrivă
0 : abțineri


	1135572RO.docx

