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JUSTIFICARE SUCCINTĂ 

Punerea în aplicare cu succes a unui cadru de reglementare actualizat pentru comunicațiile 

electronice în UE ar trebui să implice și garantarea libertății de exprimare și de informare, 

pluralismul mijloacelor de informare în masă, diversitatea culturală, protecția consumatorilor, 

viața privată și protecția datelor cu caracter personal. Raportorul recomandă, prin urmare, 

modificarea în continuare a propunerii Comisiei pentru a atinge acest obiectiv, ținând seama 

și de legăturile și de interacțiunea cu noile propuneri de regulament privind viața privată și 

comunicațiile electronice. 
 

Raportorul consideră, în special, că directiva ar trebui să vizeze și garantarea unor standarde 

comune minime în materie de securitate a rețelelor și serviciilor, precum și viața privată a 

utilizatorilor finali, garantând, în același timp, condiții de concurență echitabile pentru toți 

furnizorii de servicii. Este, prin urmare, esențial să se includă toate tipurile de servicii de 

comunicații interpersonale, chiar și atunci când o funcționalitate de comunicare interpersonală 

și interactivă este o caracteristică pur auxiliară unui alt serviciu, ținând seama și de viitoarele 

evoluții și sinergii ale serviciilor. 

 

Conform poziției Parlamentului adoptate în cadrul Rezoluției sale din 14 martie 2017 

referitoare la implicațiile megadatelor asupra drepturilor fundamentale: viața privată, 

protecția datelor, nediscriminarea, securitatea și impunerea respectării legii, raportorul 

insistă și asupra faptului că, pentru a garanta protejarea securității și integrității rețelelor și a 

serviciilor, ar trebui promovată utilizarea criptării de la un capăt la celălalt și, dacă este cazul, 

aceasta ar trebui să fie obligatorie în conformitate cu principiile protecției datelor începând cu 

momentul conceperii și luării în considerare a vieții private începând cu momentul conceperii. 

În special, statele membre nu ar trebui să le impună nicio obligație furnizorilor de criptare, 

furnizorilor de servicii de comunicații și tuturor celorlalte organizații (la toate nivelurile 

lanțului de aprovizionare), care ar avea ca rezultat scăderea nivelului de securitate a rețelelor 

și serviciilor lor, cum ar fi permiterea sau facilitarea „ușilor secrete”. Deși această nouă 

dispoziție este legată de securitatea rețelelor și serviciilor, este esențial să se garanteze dreptul 

la protecția datelor cu caracter personal și confidențialitatea comunicațiilor electronice. 

 

Un alt element-cheie pentru consolidarea securității rețelelor și serviciilor și protecția 

drepturilor fundamentale sunt noile sarcini conferite OAREC pentru elaborarea de orientări în 

acest domeniu specific, care să asigure o punere în aplicare coerentă și conformă. Mai mult 

decât atât, independența OAREC se bazează și pe garanția că autoritățile naționale de 

reglementare sunt distincte din punct de vedere juridic și independente din punct de vedere 

funcțional față de sector și de guvern, prin faptul că nu solicită și nici nu acceptă instrucțiuni 

din partea niciunei entități, își desfășoară activitatea transparent și responsabil, conform legii, 

și dispun de suficiente competențe. 

 

Raportorul introduce formulări specifice cu privire la posibilele limitări impuse de statele 

membre din motive de ordine publică, securitate publică sau sănătate publică pentru a garanta 

că, în conformitate cu carta și jurisprudența CJUE, orice restrângere a exercitării drepturilor și 

libertăților recunoscute prin prezenta cartă trebuie să fie prevăzută de lege și să respecte 

substanța acestor drepturi și libertăți. Prin respectarea principiului proporționalității, pot fi 

impuse restricții numai în cazul în care acestea sunt necesare și numai dacă răspund efectiv 
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obiectivelor de interes general recunoscute de Uniune sau necesității de a proteja drepturile și 

libertățile celorlalți. 

 

AMENDAMENTE 

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne recomandă Comisiei pentru industrie, 

cercetare și energie, competentă în fond, să ia în considerare următoarele amendamente: 

Amendamentul  1 

Propunere de directivă 

Considerentul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) În Strategia privind piața unică 

digitală, Comisia a subliniat faptul că 

revizuirea cadrului de reglementare privind 

telecomunicațiile se va concentra pe măsuri 

care vizează stimularea investițiilor în 

rețele în bandă largă de mare viteză, va 

introduce o abordare mai coerentă a pieței 

unice în ceea ce privește politica în 

domeniul spectrului și gestionarea acestuia, 

va asigura condiții pentru o adevărată piață 

unică prin abordarea fragmentării în 

materie de reglementare, va garanta 

condiții de concurență echitabile pentru toți 

actorii de pe piață și aplicarea coerentă a 

normelor și, de asemenea, va oferi un cadru 

instituțional de reglementare mai eficace. 

(3) În Strategia privind piața unică 

digitală, Comisia a subliniat faptul că 

revizuirea cadrului de reglementare privind 

telecomunicațiile se va concentra pe măsuri 

care vizează stimularea investițiilor în 

rețele în bandă largă de mare viteză, va 

introduce o abordare mai coerentă a pieței 

unice în ceea ce privește politica în 

domeniul spectrului și gestionarea acestuia, 

va asigura condiții pentru o adevărată piață 

unică prin abordarea fragmentării în 

materie de reglementare, va garanta o 

protecție eficace a consumatorilor, 

condiții de concurență echitabile pentru toți 

actorii de pe piață și aplicarea coerentă a 

normelor și, de asemenea, va oferi un cadru 

instituțional de reglementare mai eficace. 

În Strategia sa privind piața unică 

digitală pentru Europa, Comisia a 

anunțat o revizuire a Directivei 

2002/58/CE în vederea asigurării unui 

nivel ridicat de protecție a vieții private a 

utilizatorilor de servicii de comunicații 

electronice și a unor condiții de 

concurență echitabile pentru toți actorii 

de pe piață. 

Justificare 

În conformitate cu articolul 104 din Regulamentul de procedură, prezentul amendament este 

necesar din motive imperioase ce țin de logica internă a textului, precum și din motive de 

coerență cu alte propuneri legislative conexe, în special propunerea de regulament privind 
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viața privată și comunicațiile electronice (COM(2017)10). 

 

Amendamentul  2 

Propunere de directivă 

Considerentul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) Prezenta directivă ar trebui să 

creeze un cadru juridic care să garanteze 

libertatea de a furniza rețele și servicii de 

comunicații electronice, sub rezerva doar a 

condițiilor prevăzute de prezenta directivă 

și a oricăror restricții în conformitate cu 

articolul 52 alineatul (1) din tratat, în 

special măsuri cu privire la ordinea 

publică, siguranța publică și sănătatea 

publică. 

(5) Prezenta directivă ar trebui să 

creeze un cadru juridic care să garanteze 

libertatea de a furniza rețele și servicii de 

comunicații electronice, sub rezerva doar a 

condițiilor prevăzute de prezenta directivă 

și a oricăror restricții în conformitate cu 

articolul 52 alineatul (1) din tratat, în 

special măsuri cu privire la ordinea 

publică, siguranța publică și sănătatea 

publică, și cu articolul 52 alineatul (1) din 

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 

Europene (carta). 

Justificare 

În conformitate cu articolul 104 din Regulamentul de procedură, prezentul amendament este 

necesar deoarece este legat în mod inextricabil de alte amendamente admisibile, în special de 

amendamentul 20 la articolul 12. 

 

Amendamentul  3 

Propunere de directivă 

Considerentul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) Dispozițiile prezentei directive nu 

aduc atingere posibilității fiecărui stat 

membru de a lua măsurile necesare , 

întemeiate pe motivele prevăzute la 

articolele 87 și 45 din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene, pentru a 

asigura protejarea intereselor sale esențiale 

în materie de securitate, pentru a garanta 

ordinea publică , moralitatea publică și 

securitatea publică și pentru a permite 

investigarea, detectarea și urmărirea penală 

a infracțiunilor. 

(6) Dispozițiile prezentei directive nu 

aduc atingere posibilității fiecărui stat 

membru de a lua măsurile necesare , 

întemeiate pe motivele prevăzute la 

articolele 87 și 45 din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene, pentru a 

asigura protejarea intereselor sale esențiale 

în materie de securitate, pentru a garanta 

ordinea publică și securitatea publică și 

pentru a permite investigarea, detectarea și 

urmărirea penală a infracțiunilor, ținând 

seama de faptul că aceste măsuri trebuie 
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prevăzute de lege, trebuie să respecte 

substanța drepturilor și libertăților 

recunoscute de cartă și să fie supuse 

principiului proporționalității, în 

conformitate cu articolul 52 alineatul (1) 

din cartă. 

Justificare 

În conformitate cu articolul 104 din Regulamentul de procedură, prezentul amendament este 

necesar deoarece este legat în mod inextricabil de alte amendamente admisibile, în special de 

amendamentul 20 la articolul 12. 

 

Amendamentul  4 

Propunere de directivă 

Considerentul 7 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(7) Convergența sectoarelor 

telecomunicațiilor, a mijloacelor de 

informare în masă și a tehnologiei 

informației înseamnă că toate rețelele și 

serviciile de comunicații electronice ar 

trebui să fie reglementate , în măsura 

posibilului, de un singur Cod european al 

comunicațiilor electronice, instituit printr-o 

singură directivă, cu excepția aspectelor 

care sunt mai bine gestionate prin 

intermediul unor norme direct aplicabile 

instituite prin regulamente. Este necesar să 

se separe reglementarea rețelelor și 

serviciilor de comunicații electronice de 

reglementarea conținutului. Prin urmare, 

prezentul cod nu reglementează conținutul 

serviciilor furnizate prin rețele de 

comunicații electronice folosind servicii de 

comunicații electronice, ca de exemplu 

conținutul emisiilor radio-TV, serviciile 

financiare și anumite servicii ale societății 

informaționale și, astfel, nu aduce atingere 

măsurilor privind aceste servicii luate la 

nivelul Uniunii sau la nivel național în 

conformitate cu dreptul Uniunii , cu scopul 

de a promova diversitatea culturală și 

lingvistică și de a asigura protecția 

pluralismului mijloacelor de informare în 

(7) Convergența sectoarelor 

telecomunicațiilor, a mijloacelor de 

informare în masă și a tehnologiei 

informației înseamnă că toate rețelele și 

serviciile de comunicații electronice ar 

trebui să fie reglementate , în măsura 

posibilului, de un singur Cod european al 

comunicațiilor electronice, instituit printr-o 

singură directivă, cu excepția aspectelor 

care sunt mai bine gestionate prin 

intermediul unor norme direct aplicabile 

instituite prin regulamente. Este necesar să 

se separe reglementarea rețelelor și 

serviciilor de comunicații electronice de 

reglementarea conținutului. Prin urmare, 

prezentul cod nu reglementează conținutul 

serviciilor furnizate prin rețele de 

comunicații electronice folosind servicii de 

comunicații electronice, ca de exemplu 

conținutul emisiilor radio-TV, serviciile 

financiare și anumite servicii ale societății 

informaționale și, astfel, nu aduce atingere 

măsurilor privind aceste servicii luate la 

nivelul Uniunii sau la nivel național în 

conformitate cu dreptul Uniunii , cu scopul 

de a promova diversitatea culturală și 

lingvistică și de a asigura protecția 

pluralismului mijloacelor de informare în 
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masă. Conținutul programelor de 

televiziune este reglementat de Directiva 

2010/13/UE a Parlamentului European și a 

Consiliului21. Reglementarea politicii în 

domeniul audiovizualului și reglementarea 

conținutului vizează realizarea unor 

obiective de interes general, cum ar fi 

libertatea de expresie, pluralismul 

mijloacelor de informare în masă, 

imparțialitatea, diversitatea culturală și 

lingvistică, incluziunea socială, protecția 

consumatorilor și protecția minorilor. 

Separarea dintre reglementarea 

comunicațiilor electronice și reglementarea 

conținutului nu aduce atingere luării în 

considerare a legăturilor care există între 

acestea, în special pentru a garanta 

pluralismul mijloacelor de informare în 

masă, diversitatea culturală și protecția 

consumatorilor. 

masă. Conținutul programelor de 

televiziune este reglementat de Directiva 

2010/13/UE a Parlamentului European și a 

Consiliului21. Reglementarea politicii în 

domeniul audiovizualului și reglementarea 

conținutului vizează realizarea unor 

obiective de interes general, cum ar fi 

libertatea de expresie, pluralismul 

mijloacelor de informare în masă, 

imparțialitatea, diversitatea culturală și 

lingvistică, incluziunea socială, protecția 

consumatorilor și protecția minorilor. 

Separarea dintre reglementarea 

comunicațiilor electronice și reglementarea 

conținutului nu aduce atingere luării în 

considerare a legăturilor care există între 

acestea, în special pentru a garanta 

libertatea de exprimare și de informare, 

pluralismul mijloacelor de informare în 

masă, diversitatea culturală, protecția 

consumatorilor, viața privată și protecția 

datelor cu caracter personal. 

__________________ __________________ 

21 Directiva 2010/13/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 10 martie 

2010 privind coordonarea anumitor 

dispoziții stabilite prin acte cu putere de 

lege sau acte administrative în cadrul 

statelor membre cu privire la furnizarea de 

servicii mass-media audiovizuale 

(Directiva serviciilor mass-media 

audiovizuale) (JO L 95, 15.4.2010, p. 1). 

21 Directiva 2010/13/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 10 martie 

2010 privind coordonarea anumitor 

dispoziții stabilite prin acte cu putere de 

lege sau acte administrative în cadrul 

statelor membre cu privire la furnizarea de 

servicii mass-media audiovizuale 

(Directiva serviciilor mass-media 

audiovizuale) (JO L 95, 15.4.2010, p. 1). 

Justificare 

În conformitate cu articolul 104 din Regulamentul de procedură, prezentul amendament este 

necesar din motive imperioase ce țin de logica internă a textului, precum și din motive de 

coerență cu alte instrumente legislative conexe, în special Regulamentul general privind 

protecția datelor și propunerea de regulament privind viața privată și comunicațiile 

electronice. 

 

Amendamentul  5 

Propunere de directivă 

Considerentul 15 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(15) Serviciile utilizate pentru 

comunicații și mijloacele tehnice de 

furnizare a acestora au evoluat în mod 

considerabil. Serviciile de telefonie vocală 

tradițională, de mesaje text (SMS-uri) și de 

transmisie prin poșta electronică sunt 

înlocuite tot mai mult de utilizatorii finali 

cu servicii online echivalente din punct de 

vedere funcțional, cum ar fi serviciile de 

telefonie prin internet, serviciile de 

mesagerie și serviciile de e-mail pe 

internet. În vederea asigurării faptului că 

utilizatorii finali sunt protejați în mod 

eficace și în egală măsură atunci când 

utilizează servicii echivalente din punct de 

vedere funcțional, o definiție orientată spre 

viitor a serviciilor de comunicații 

electronice nu ar trebui să se bazeze 

exclusiv pe parametrii tehnici, ci, mai 

degrabă, să se întemeieze pe o abordare 

funcțională. Domeniul de aplicare al 

reglementării necesare ar trebui să fie 

adecvat pentru atingerea obiectivelor sale 

de interes public. În timp ce „transmiterea 

de semnale” rămâne un parametru 

important pentru determinarea serviciilor 

care se încadrează în domeniul de aplicare 

al prezentei directive, definiția ar trebui să 

acopere și alte servicii care permit 

comunicarea. Din perspectiva 

utilizatorului final nu este relevant dacă un 

furnizor transmite el însuși semnale sau 

dacă respectiva comunicare este efectuată 

prin intermediul unui serviciu de acces la 

internet. Definiția modificată a serviciilor 

de comunicații electronice ar trebui, prin 

urmare, să conțină trei tipuri de servicii 

care se pot suprapune parțial, și anume 

serviciile de acces la internet, conform 

definiției de la articolul 2 alineatul (2) din 

Regulamentul (UE) 2015/2120, serviciile 

de comunicații interpersonale, astfel cum 

sunt definite în prezenta directivă, și 

serviciile care constau, în întregime sau în 

principal, în transmiterea de semnale. 

Definiția serviciului de comunicații 

(15) Serviciile utilizate pentru 

comunicații și mijloacele tehnice de 

furnizare a acestora au evoluat în mod 

considerabil. Serviciile de telefonie vocală 

tradițională, de mesaje text (SMS-uri) și de 

transmisie prin poșta electronică sunt 

înlocuite tot mai mult de utilizatorii finali 

cu servicii online echivalente din punct de 

vedere funcțional, cum ar fi serviciile de 

telefonie prin internet, serviciile de 

mesagerie și serviciile de e-mail pe 

internet. În vederea asigurării faptului că 

utilizatorii finali și drepturile lor sunt 

protejați în mod eficace și în egală măsură 

atunci când utilizează servicii echivalente 

din punct de vedere funcțional, o definiție 

orientată spre viitor a serviciilor de 

comunicații electronice nu ar trebui să se 

bazeze exclusiv pe parametrii tehnici, ci, 

mai degrabă, să se întemeieze pe o 

abordare funcțională. Domeniul de aplicare 

al reglementării necesare ar trebui să fie 

adecvat pentru atingerea obiectivelor sale 

de interes public. În timp ce „transmiterea 

de semnale” rămâne un parametru 

important pentru determinarea serviciilor 

care se încadrează în domeniul de aplicare 

al prezentei directive, definiția ar trebui să 

acopere și alte servicii care permit 

comunicarea. Din perspectiva utilizatorilor 

finali și a protecției drepturilor lor nu este 

relevant dacă un furnizor transmite el 

însuși semnale sau dacă respectiva 

comunicare este efectuată prin intermediul 

unui serviciu de acces la internet. Definiția 

modificată a serviciilor de comunicații 

electronice ar trebui, prin urmare, să 

conțină trei tipuri de servicii care se pot 

suprapune parțial, și anume serviciile de 

acces la internet, conform definiției de la 

articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul 

(UE) 2015/2120, serviciile de comunicații 

interpersonale, astfel cum sunt definite în 

prezenta directivă, și serviciile care 

constau, în întregime sau în principal, în 

transmiterea de semnale. Definiția 
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electronice ar trebui să elimine 

ambiguitățile observate în punerea în 

aplicare a definiției anterioare și să permită 

o aplicare calibrată, dispoziție cu 

dispoziție, a drepturilor și a obligațiilor 

specifice cuprinse în cadrul diferitelor 

tipuri de servicii. Prelucrarea datelor cu 

caracter personal de către serviciile de 

comunicații electronice, fie ca remunerație, 

fie din alt motiv, trebuie să fie conformă cu 

Directiva 95/46/CE, care va fi înlocuită de 

Regulamentul (UE) 2016/679 

(Regulamentul general privind protecția 

datelor) la data de 25 mai 201823. 

serviciului de comunicații electronice ar 

trebui să elimine ambiguitățile observate în 

punerea în aplicare a definiției anterioare și 

să permită o aplicare calibrată, dispoziție 

cu dispoziție, a drepturilor și a obligațiilor 

specifice cuprinse în cadrul diferitelor 

tipuri de servicii. Prelucrarea datelor cu 

caracter personal de către serviciile de 

comunicații electronice, fie ca remunerație, 

fie din alt motiv, trebuie să fie conformă cu 

Directiva 95/46/CE, care va fi înlocuită de 

Regulamentul (UE) 2016/679 

(Regulamentul general privind protecția 

datelor) la data de 25 mai 201823. 

__________________ __________________ 

23 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. 

23 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. 

Justificare 

În conformitate cu articolul 104 din Regulamentul de procedură, prezentul amendament este 

necesar deoarece este legat în mod inextricabil de alte amendamente admisibile, în special de 

amendamentul 13 la articolul 2. 

 

Amendamentul   6 

Propunere de directivă 

Considerentul 16 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(16) Pentru a se încadra în domeniul de 

aplicare al definiției serviciului de 

comunicații electronice, un serviciu trebuie 

să fie prestat în mod normal în schimbul 

unei remunerații. În economia digitală, 

participanții pe piață consideră din ce în ce 

mai mult că informațiile despre utilizatori 

au o valoare monetară. Serviciile de 

comunicații electronice sunt adesea 

(16) Pentru a se încadra în domeniul de 

aplicare al definiției serviciului de 

comunicații electronice, un serviciu trebuie 

să fie prestat în mod normal în schimbul 

unei remunerații. În economia digitală, 

participanții pe piață consideră din ce în ce 

mai mult că informațiile despre utilizatori 

au o valoare monetară. Serviciile de 

comunicații electronice sunt adesea 



 

PE601.042v02-00 10/35 AD\1127738RO.docx 

RO 

furnizate în schimbul unei contraprestații 

nepecuniare, de exemplu prin acordarea 

accesului la date cu caracter personal sau 

la alte date. Noțiunea de remunerație ar 

trebui, prin urmare, să includă situațiile în 

care furnizorul unui serviciu solicită și 

utilizatorul final oferă în mod activ 

furnizorului respectiv date cu caracter 

personal, cum ar fi numele sau adresa de 

e-mail, ori ale date, în mod direct sau 

indirect. De asemenea, această noțiune ar 

trebui să includă și situațiile în care 

furnizorul colectează informații fără ca 

utilizatorul final să le ofere în mod activ, 

cum ar fi datele cu caracter personal, 

inclusiv adresa IP, sau alte informații 

generate automat, cum ar fi informațiile 

colectate și transmise de un modul cookie. 

În conformitate cu jurisprudența Curții de 

Justiție a Uniunii Europene privind 

articolul 57 din TFUE24, există o 

remunerație în sensul tratatului și în cazul 

în care furnizorul serviciului este plătit de 

un terț, și nu de către destinatarul 

serviciului. Noțiunea de remunerație ar 

trebui, prin urmare, să includă și situațiile 

în care utilizatorul final este expus 

anunțurilor publicitare, ca o condiție pentru 

acordarea accesului la serviciu sau 

situațiile în care furnizorul serviciului 

stabilește un echivalent monetar pentru 

datele cu caracter personal pe care le-a 

colectat. 

furnizate utilizatorului final în schimbul 

unei contraprestații nepecuniare, în special 

în schimbul furnizării de date cu caracter 

personal sau a altor date. Noțiunea de 

remunerație ar trebui, prin urmare, să 

includă situațiile în care furnizorul unui 

serviciu solicită și utilizatorul final oferă în 

mod conștient furnizorului respectiv date 

cu caracter personal, conform articolului 4 

punctul (1) din Regulamentul (UE) 

2016/679, ori ale date, în mod direct sau 

indirect. De asemenea, această noțiune ar 

trebui să includă și situațiile în care 

utilizatorul final permite accesul la 

informații fără a le oferi în mod activ, 

cum ar fi datele cu caracter personal, 

inclusiv adresa IP, sau alte informații 

generate automat, cum ar fi informațiile 

colectate și transmise de un modul cookie). 

În conformitate cu jurisprudența Curții de 

Justiție a Uniunii Europene privind 

articolul 57 din TFUE24, există o 

remunerație în sensul tratatului și în cazul 

în care furnizorul serviciului este plătit de 

un terț, și nu de către destinatarul 

serviciului. Noțiunea de remunerație ar 

trebui, prin urmare, să includă și situațiile 

în care utilizatorul final este expus 

anunțurilor publicitare, ca o condiție pentru 

acordarea accesului la serviciu sau 

situațiile în care furnizorul serviciului 

stabilește un echivalent monetar pentru 

datele cu caracter personal pe care le-a 

colectat. 

_________________ _________________ 

24 Cauza C-352/85 Bond van 

Adverteerders și alții/statul neerlandez, 

EU:C:1988:196. 

24 Hotărârea Curții de Justiție din 26 

aprilie 1988, Bond van Adverteerders and 

Others v The Netherlands State, C-352/85, 

ECLI: EU:C:1988:196. 

 

 

Amendamentul  7 

Propunere de directivă 

Considerentul 17 



 

AD\1127738RO.docx 11/35 PE601.042v02-00 

 RO 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(17) Serviciile de comunicații 

interpersonale sunt servicii care permit 

schimbul interpersonal și interactiv de 

informații, acoperind servicii cum ar fi 

apelurile de voce tradiționale dintre două 

persoane, dar și toate tipurile de e-mail, 

servicii de mesagerie sau discuții de grup. 

Serviciile de comunicații interpersonale 

acoperă numai comunicațiile dintre un 

număr finit, și anume un număr care nu 

este potențial nelimitat, de persoane fizice 

care este determinat de către expeditorul 

comunicării. Comunicațiile care implică 

persoane juridice ar trebui să se încadreze 

în domeniul de aplicare al definiției în 

cazul în care persoanele fizice acționează 

în numele respectivelor persoane juridice 

sau sunt implicate cel puțin într-o parte a 

comunicării. Comunicarea interactivă 

implică faptul că serviciul permite 

destinatarului informației să răspundă. 

Serviciile care nu îndeplinesc aceste 

cerințe, cum ar fi radiodifuziunea liniară, 

serviciile video la cerere, site-urile internet, 

rețelele sociale, blogurile sau schimburile 

de informații între mașini, nu ar trebui să 

fie considerate servicii de comunicații 

interpersonale. În circumstanțe 

excepționale, un serviciu nu ar trebui să 

fie considerat ca fiind un serviciu de 

comunicații interpersonale dacă 

funcționalitatea de comunicare 

interpersonală și interactivă este o 

caracteristică pur auxiliară unui alt 

serviciu și, din motive tehnice obiective, 

nu poate fi utilizată fără respectivul 

serviciu principal și integrarea sa nu este 

un mijloc de a eluda aplicabilitatea 

normelor care reglementează serviciile de 

comunicații electronice. Un exemplu de 

astfel de excepție ar putea fi, în principiu, 

un canal de comunicare în cadrul 

jocurilor online, în funcție de 

caracteristicile funcționalității de 

comunicare a serviciului în cauză. 

(17) Serviciile de comunicații 

interpersonale sunt servicii care permit 

schimbul interpersonal și interactiv de 

informații, acoperind servicii cum ar fi 

apelurile de voce tradiționale dintre două 

persoane, dar și toate tipurile de e-mail, 

servicii de mesagerie sau discuții de grup. 

Serviciile de comunicații interpersonale 

acoperă numai comunicațiile dintre un 

număr finit, și anume un număr care nu 

este potențial nelimitat, de persoane fizice 

care este determinat de către expeditorul 

comunicării. Comunicațiile care implică 

persoane juridice ar trebui să se încadreze 

în domeniul de aplicare al definiției în 

cazul în care persoanele fizice acționează 

în numele respectivelor persoane juridice 

sau sunt implicate cel puțin într-o parte a 

comunicării. Comunicarea interactivă 

implică faptul că serviciul permite 

destinatarului informației să răspundă. 

Serviciile care nu îndeplinesc aceste 

cerințe, cum ar fi radiodifuziunea liniară, 

serviciile video la cerere, site-urile internet, 

rețelele sociale, blogurile sau schimburile 

de informații între mașini, nu ar trebui să 

fie considerate servicii de comunicații 

interpersonale. 
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Justificare 

Directiva ar trebui să vizeze și garantarea unor standarde comune minime în materie de 

securitate a rețelelor și serviciilor, precum și viața privată a utilizatorilor finali, garantând, 

în același timp, condiții de concurență echitabile pentru toți furnizorii de servicii. Este, prin 

urmare, esențial să se includă toate tipurile de servicii de comunicații interpersonale, chiar și 

atunci când o funcționalitate de comunicare interpersonală și interactivă este o caracteristică 

pur auxiliară unui alt serviciu, ținând seama și de viitoarele evoluții și sinergii ale serviciilor. 

 

Amendamentul  8 

Propunere de directivă 

Considerentul 36 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(36) Este necesar să se întărească și mai 

mult independența autorităților naționale 

de reglementare pentru a se asigura faptul 

că șefii și membrii acestora nu sunt 

influențați de presiuni externe, prin 

impunerea unor calificări minime pentru 

numire și o durată minimă a mandatului 

lor. De asemenea, limitarea posibilității de 

reînnoire a mandatului mai mult de o 

singură dată și cerința privind un sistem de 

rotație corespunzător pentru consiliu și 

personalul de conducere de nivel superior 

ar permite eliminarea riscului de deturnare 

a dispozițiilor legale, asigurarea 

continuității și consolidarea independenței. 

(36) Este necesar să se întărească și mai 

mult independența autorităților naționale 

de reglementare pentru a se asigura faptul 

că șefii și membrii acestora nu sunt 

influențați de presiuni externe, prin 

impunerea unor calificări minime pentru 

numire și o durată minimă a mandatului 

lor. De asemenea, limitarea posibilității de 

reînnoire a mandatului mai mult de o 

singură dată și cerința privind un sistem de 

rotație corespunzător pentru consiliu și 

personalul de conducere de nivel superior 

ar permite eliminarea riscului de deturnare 

a dispozițiilor legale, asigurarea 

continuității și consolidarea independenței. 

În acest scop, statele membre ar trebui să 

se asigure că autoritățile naționale de 

reglementare sunt distincte din punct de 

vedere juridic și independente din punct 

de vedere funcțional față de sector și de 

guvern, prin faptul că nu solicită și nici 

nu acceptă instrucțiuni din partea 

niciunei entități, își desfășoară activitatea 

într-un mod transparent și responsabil, în 

conformitate cu dreptul Uniunii și dreptul 

național și dispun de suficiente 

competențe. 

Justificare 

În conformitate cu articolul 104 din Regulamentul de procedură, prezentul amendament este 

necesar din motive imperioase ce țin de logica internă a textului, precum și din motive de 
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coerență cu alte propuneri legislative conexe, în special propunerea de regulament privind 

OAREC (COM(2016)0591). 

 

Amendamentul   9 

Propunere de directivă 

Considerentul 91 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (91a) Pentru a garanta protejarea 

securității și integrității rețelelor și a 

serviciilor, ar trebui promovată utilizarea 

criptării de la un capăt la celălalt și, dacă 

este posibil din punct de vedere tehnic, 

aceasta ar trebui să fie obligatorie în 

conformitate cu principiile protecției 

datelor începând cu momentul conceperii 

și luării în considerare a vieții private 

începând cu momentul conceperii. În 

special, statele membre nu ar trebui să le 

impună nicio obligație furnizorilor de 

criptare, furnizorilor de servicii de 

comunicații electronice și tuturor 

celorlalte organizații de la toate nivelurile 

lanțului de aprovizionare, care ar avea ca 

rezultat scăderea nivelului de securitate a 

rețelelor și serviciilor lor, cum ar fi 

permiterea sau facilitarea „ușilor 

secrete”. 

Justificare 

În conformitate cu articolul 104 din Regulamentul de procedură, acest amendament este 

necesar datorită anumitor aspecte urgente legate de conformitatea acestui text cu poziția 

Parlamentului European, în special Rezoluția din 12 martie 2014 referitoare la programul de 

supraveghere al Agenției Naționale de Securitate (NSA) a SUA, la organismele de 

supraveghere din diferite state membre și la impactul acestora asupra drepturilor 

fundamentale ale cetățenilor UE și asupra cooperării transatlantice în materie de justiție și 

de afaceri interne, precum și Rezoluția sa din 14 martie 2016 referitoare la implicațiile 

megadatelor asupra drepturilor fundamentale: viața privată, protecția datelor, 

nediscriminarea, securitatea și impunerea respectării legii. 

 

 

 

Amendamentul   10 
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Propunere de directivă 

Considerentul 111 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(111) În cazurile excepționale când 

statele membre decid să limiteze libertatea 

de a furniza rețele și servicii de comunicații 

electronice din motive de ordine publică, 

siguranță publică sau sănătate publică, 

statele membre ar trebui să explice 

motivele limitării respective. 

(111) În cazurile excepționale când 

statele membre decid să limiteze libertatea 

de a furniza rețele și servicii de comunicații 

electronice din motive de ordine publică, 

siguranță publică sau sănătate publică, 

aceste limitări ar trebui justificate 

corespunzător, ar trebui prevăzute de lege, 

ar trebui să respecte substanța drepturilor 

și libertăților recunoscute de cartă și ar 

trebui să fie supuse principiului 

proporționalității, în conformitate cu 

articolul 52 alineatul (1) din cartă. Mai 

mult decât atât, ar trebui să se considere 

că orice legislație națională care permite 

autorităților publice să obțină acces la 

rețele sau la conținutul comunicațiilor 

electronice în mod generalizat 

compromite esența dreptului fundamental 

la respectarea vieții private, astfel cum 

este garantat de articolul 7 din cartă și 

luând în considerare hotărârile Curții de 

Justiție în cauzele C-362/14 1a și cauzele 

conexate C-293/12 și C-594/12 1b, precum 

și Ordonanța Curții în cauza C-557/071c. 

 _________________ 

 1a Hotărârea Curții de Justiție din 6 

octombrie 2015, Maximilian 

Schrems/Comisarul însărcinat cu 

protecția datelor, C-362/14, 

ECLI:EU:C:2015:650. 

 1b Hotărârea Curții de Justiție din 8 

aprilie 2014, Digital Rights Ireland 

Ltd/Minister for Communications, 

Marine and Natural Resources and 

Others și Kärntner Landesregierung and 

Others, cauzele conexate C-293/12 and C-

594/12, ECLI:EU:C:2014:238. 

 1c Hotărârea Curții de Justiție din 19 

februarie 2009, LSG-Gesellschaft zur 

Wahrnehmung von 

Leistungsschutzrechten GmbH v Tele2 

Telecommunication GmbH, C-557/07, 
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ECLI:EU:C:2009:107. 

Justificare 

În afară de trimiterea la faptul că întreaga legislație adoptată trebuie să respecte libertățile și 

principiile consacrate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, se face, de 

asemenea, referire la cauzele Max Schrems/protecția datelor, Tele2 și Digital Rights Ireland, 

cauze care constituie temeiul juridic care stă la baza convingerii că o legislație care permite 

autorităților publice să aibă acces la o bază generalizată de conținut a comunicărilor 

electronice compromite în mod necesar esența dreptului fundamental de respectare a vieții 

private. 

 

 

Amendamentul   11 

Propunere de directivă 

Considerentul 227 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(227) Având în vedere aspectele 

particulare aferente semnalării cazurilor de 

copii dispăruți , statele membre ar trebui 

să-și mențină angajamentul de a se asigura 

că pe teritoriul lor este efectiv disponibil un 

serviciu care să funcționeze bine de 

semnalare a cazurilor de copii dispăruți la 

numărul „116000”. 

(227) Având în vedere aspectele 

particulare aferente semnalării cazurilor de 

copii dispăruți, statele membre ar trebui să-

și mențină angajamentul de a se asigura că 

pe teritoriul lor este efectiv disponibil un 

serviciu care să funcționeze bine și să fie 

adaptat copiilor, de semnalare a cazurilor 

de copii dispăruți la numărul „116000”, 

precum și o linie de asistență telefonică 

pentru copiii care au nevoie de grijă și 

protecție, la numărul „116111”. 

Justificare 

Punând accentul numai pe linia telefonică de urgență pentru copiii dispăruți pierdem 

trimiterile la liniile de asistență telefonică pentru copii 116111, care sunt importante pentru 

toți copiii care sunt vulnerabil sau în pericol, de exemplu, copiii care se confruntă cu 

violențe, aceștia reprezentând un grup-țintă mai mare decât copiii dispăruți. 

 

Amendamentul   12 

Propunere de directivă 

Considerentul 227 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (227a) Adesea, în timp ce cetățenii se 
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deplasează între state membre, aceștia 

trebuie să sune sau să utilizeze o linie de 

asistență telefonică sau o linie telefonică 

de urgență din statul membru de origine, 

lucru care nu este posibil în prezent. 

Cetățenii ar trebui să aibă acces la 

propriile linii telefonice de asistență și 

linii telefonice de urgență prin adăugarea 

codului de țară pentru a face față 

provocărilor urgente sau pentru a 

intermedia acordarea de ajutor oricărei 

persoane din statul lor membru de 

origine, atunci când serviciile operate în 

statul membru gazdă nu pot oferi un 

sprijin eficient din motive geografice sau 

lingvistice. 

Justificare 

Adăugarea unui nou considerent s-a făcut din motive care țin de conformitatea cu 

amendamentul privind articolul 90 alineatul 2a (nou). În timp ce cetățenii călătoresc între 

diferite state membre, aceștia au încă nevoie să contacteze diferite linii telefonice de urgență 

sau de asistență din țările lor de origine, sau să medieze chestiuni urgente. Accesul la aceste 

linii telefonice prin formarea unui număr de țară i-ar ajuta să aibă acces la ajutor sau 

sfaturi. 

 

 

Amendamentul  13 

Propunere de directivă 

Considerentul 254 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(254) În conformitate cu obiectivele 

Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii 

Europene și ale Convenției Organizației 

Națiunilor Unite privind drepturile 

persoanelor cu handicap, cadrul de 

reglementare ar trebui să asigure faptul că 

toți utilizatorii, inclusiv utilizatorii finali cu 

handicap, persoanele în vârstă și utilizatorii 

cu nevoi sociale speciale, au acces cu 

ușurință la servicii de calitate ridicată la 

prețuri accesibile. Declarația 22 anexată la 

Actul final al Tratatului de la Amsterdam 

prevede faptul că instituțiile Uniunii 

trebuie să ia în considerare nevoile 

(254) În conformitate cu obiectivele 

Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii 

Europene și ale Convenției Organizației 

Națiunilor Unite privind drepturile 

persoanelor cu handicap, cadrul de 

reglementare ar trebui să asigure faptul că 

toți utilizatorii, inclusiv utilizatorii finali cu 

handicap, persoanele în vârstă și utilizatorii 

cu nevoi sociale speciale, au acces cu 

ușurință la servicii de calitate ridicată la 

prețuri accesibile, indiferent de locul lor 

de reședință în interiorul Uniunii. 

Declarația 22 anexată la Actul final al 

Tratatului de la Amsterdam prevede faptul 
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persoanelor cu handicap în elaborarea 

măsurilor în temeiul articolului 114 din 

TFUE. 

că instituțiile Uniunii trebuie să ia în 

considerare nevoile persoanelor cu 

handicap în elaborarea măsurilor în temeiul 

articolului 114 din TFUE. 

Justificare 

În conformitate cu articolul 104 din Regulamentul de procedură, prezentul amendament este 

necesar din motive imperioase ce țin de logica internă a textului, precum și din motive de 

coerență cu alte instrumente legislative conexe, în special Regulamentul general privind 

protecția datelor și propunerea de regulament privind viața privată și comunicațiile 

electronice. 

 

Amendamentul  14 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – alineatul 2 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Scopul prezentei directive este, pe de o 

parte, de a realiza o piață internă în 

domeniul rețelelor și serviciilor de 

comunicații electronice care va avea ca 

rezultat implementarea și adoptarea 

rețelelor de foarte mare capacitate, 

concurența durabilă, interoperabilitatea 

serviciilor de comunicații electronice și 

beneficii pentru utilizatorii finali. 

Scopul prezentei directive este, pe de o 

parte, de a realiza o piață internă în 

domeniul rețelelor și serviciilor de 

comunicații electronice care va avea ca 

rezultat implementarea și adoptarea 

rețelelor de foarte mare capacitate 

securizate, concurența durabilă, 

interoperabilitatea serviciilor de 

comunicații electronice, accesibilitatea și 

beneficii pentru utilizatorii finali. 

Justificare 

În conformitate cu articolul 104 din Regulamentul de procedură, prezentul amendament este 

necesar din motive imperioase ce țin de logica internă a textului, precum și din motive de 

coerență cu alte instrumente legislative conexe, în special Regulamentul general privind 

protecția datelor și propunerea de regulament privind viața privată și comunicațiile 

electronice. 

 

Amendamentul  15 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – alineatul 3 – liniuța 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

- măsurilor luate la nivelul Uniunii - măsurilor luate la nivelul Uniunii 
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sau la nivel național , în conformitate cu 

dreptul Uniunii , care urmăresc obiective 

de interes general, în special în ceea ce 

privește reglementarea conținutului și 

politica în domeniul audiovizualului. 

sau la nivel național, în conformitate cu 

dreptul Uniunii, care urmăresc obiective de 

interes general, în special în ceea ce 

privește protecția datelor cu caracter 

personal și a vieții private, reglementarea 

conținutului și politica în domeniul 

audiovizualului. 

Justificare 

În conformitate cu articolul 104 din Regulamentul de procedură, prezentul amendament este 

necesar din motive imperioase ce țin de logica internă a textului, precum și din motive de 

coerență cu alte instrumente legislative conexe, în special Regulamentul general privind 

protecția datelor și propunerea de regulament privind viața privată și comunicațiile 

electronice. 

 

Amendamentul  16 

Propunere de directivă 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) „serviciu de comunicații 

interpersonale” înseamnă un serviciu 

furnizat de obicei contra cost care permite 

schimbul interpersonal și interactiv de 

informații prin intermediul rețelelor de 

comunicații electronice între un număr finit 

de persoane, în cadrul căruia persoanele 

care inițiază sau participă la comunicare își 

aleg destinatarul (destinatarii); acesta nu 

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; 

(5) „serviciu de comunicații 

interpersonale” înseamnă un serviciu 

furnizat de obicei contra cost care permite 

schimbul interpersonal și interactiv de 

informații prin intermediul rețelelor de 

comunicații electronice între un număr finit 

de persoane, în cadrul căruia persoanele 

care inițiază sau participă la comunicare își 

aleg destinatarul (destinatarii); 

Justificare 

Directiva ar trebui să vizeze și garantarea unor standarde comune minime în materie de 

securitate a rețelelor și serviciilor, precum și viața privată a utilizatorilor finali, garantând, 

în același timp, condiții de concurență echitabile pentru toți furnizorii de servicii. Este, prin 

urmare, esențial să se includă toate tipurile de servicii de comunicații interpersonale, chiar și 

atunci când o funcționalitate de comunicare interpersonală și interactivă este o caracteristică 

pur auxiliară unui alt serviciu, ținând seama și de viitoarele evoluții și sinergii ale serviciilor. 
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Amendamentul  17 

Propunere de directivă 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 22 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(22) „securitate” a rețelelor și serviciilor 

înseamnă capacitatea rețelelor și a 

serviciilor de comunicații electronice de a 

rezista, la un nivel de încredere dat, 

oricărei acțiuni care afectează 

disponibilitatea, autenticitatea, integritatea 

sau confidențialitatea datelor stocate, 

transmise sau prelucrate ori a serviciilor 

conexe oferite de rețelele sau serviciile 

respective ori accesibile prin intermediul 

acestora; 

(22) „securitate” a rețelelor și serviciilor 

înseamnă capacitatea tehnică și 

structurală a rețelelor și a serviciilor de 

comunicații electronice de a rezista, la un 

nivel de încredere dat, oricărei acțiuni care 

afectează disponibilitatea, autenticitatea, 

integritatea sau confidențialitatea datelor 

stocate, transmise sau prelucrate ori a 

serviciilor conexe oferite de rețelele sau 

serviciile respective ori accesibile prin 

intermediul acestora; 

Justificare 

În conformitate cu articolul 104 din Regulamentul de procedură, prezentul amendament este 

necesar deoarece este legat în mod inextricabil de alte amendamente admisibile, în special de 

amendamentul 22 la articolul 40. 

 

Amendamentul  18 

Propunere de directivă 

Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Autoritățile naționale de reglementare și 

alte autorități competente pot contribui, în 

limita competențelor lor, la asigurarea 

punerii în aplicare a politicilor care vizează 

promovarea diversității culturale și 

lingvistice, precum și pluralismul 

mijloacelor de informare în masă. 

Autoritățile naționale de reglementare și 

alte autorități competente pot contribui, în 

limita competențelor lor, la asigurarea 

punerii în aplicare a politicilor care vizează 

protecția datelor cu caracter personal și a 

vieții private, promovarea diversității 

culturale și lingvistice, precum și 

pluralismul mijloacelor de informare în 

masă. 

Justificare 

În conformitate cu articolul 104 din Regulamentul de procedură, prezentul amendament este 

necesar din motive imperioase ce țin de logica internă a textului, precum și din motive de 

coerență cu alte instrumente legislative conexe, în special Regulamentul general privind 

protecția datelor și propunerea de regulament privind viața privată și comunicațiile 
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electronice. 

 

Amendamentul  19 

Propunere de directivă 

Articolul 4 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Statele membre cooperează între 

ele și cu Comisia cu privire la planificarea 

strategică, coordonarea și armonizarea 

utilizării spectrului radio în Uniune. În 

acest scop, țin seama, printre altele , de 

aspectele economice, de siguranță, de 

sănătate, de interes public, de securitate 

publică și apărare, de libertate de 

exprimare, culturale, științifice, sociale și 

tehnice ale politicilor UE, precum și de 

diversele interese ale comunităților de 

utilizatori ai spectrului radio, în scopul 

optimizării utilizării acestuia și al evitării 

interferențelor dăunătoare. 

1. Statele membre cooperează între 

ele și cu Comisia cu privire la planificarea 

strategică, coordonarea și armonizarea 

utilizării spectrului radio în Uniune. În 

acest scop, țin seama, printre altele, de 

aspectele economice, de siguranță, de 

sănătate, de interes public, de securitate 

publică și apărare, de protecția datelor cu 

caracter personal și viața privată, de 

libertate de exprimare, culturale, științifice, 

sociale și tehnice ale politicilor UE, 

precum și de diversele interese ale 

comunităților de utilizatori ai spectrului 

radio, în scopul optimizării utilizării 

acestuia și al evitării interferențelor 

dăunătoare. 

Justificare 

În conformitate cu articolul 104 din Regulamentul de procedură, prezentul amendament este 

necesar din motive imperioase ce țin de logica internă a textului, precum și din motive de 

coerență cu alte instrumente legislative conexe, în special Regulamentul general privind 

protecția datelor și propunerea de regulament privind viața privată și comunicațiile 

electronice. 

 

Amendamentul  20 

Propunere de directivă 

Articolul 7 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Șeful unei autorități naționale de 

reglementare sau, după caz, membrii 

organismului colectiv care îndeplinește 

această funcție în cadrul unei autorități 

naționale de reglementare ori înlocuitorii 

acestora sunt numiți pentru un mandat de 

1. Șeful unei autorități naționale de 

reglementare sau, după caz, membrii 

organismului colectiv care îndeplinește 

această funcție în cadrul unei autorități 

naționale de reglementare ori înlocuitorii 

acestora sunt numiți pentru un mandat de 
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cel puțin patru ani, din rândul unor 

persoane cu autoritate și experiență 

profesională recunoscute, pe bază de merit, 

competențe, cunoștințe și experiență și în 

urma unei proceduri de selecție deschise. 

Aceștia nu pot avea mai mult de două 

mandate, consecutive sau nu. Statele 

membre asigură continuitatea procesului de 

luare a deciziilor, prevăzând un sistem de 

rotație corespunzător pentru membrii 

organismului colectiv sau pentru 

personalul de conducere de nivel superior, 

de exemplu prin numirea primilor membri 

ai organismului colectiv pe durata unor 

perioade diferite, astfel încât mandatele 

acestora, precum și cele ale succesorilor 

lor, să nu se încheie în același moment. 

cel puțin patru ani, din rândul unor 

persoane cu autoritate și experiență 

profesională recunoscute, pe bază de merit, 

competențe, cunoștințe și experiență și în 

urma unei proceduri de selecție deschise și 

transparente. Aceștia nu pot avea mai mult 

de două mandate, consecutive sau nu. 

Statele membre asigură continuitatea 

procesului de luare a deciziilor, prevăzând 

un sistem de rotație corespunzător pentru 

membrii organismului colectiv sau pentru 

personalul de conducere de nivel superior, 

de exemplu prin numirea primilor membri 

ai organismului colectiv pe durata unor 

perioade diferite, astfel încât mandatele 

acestora, precum și cele ale succesorilor 

lor, să nu se încheie în același moment. 

Justificare 

În conformitate cu articolul 104 din Regulamentul de procedură, prezentul amendament este 

necesar din motive imperioase ce țin de logica internă a textului, precum și din motive de 

coerență cu alte propuneri legislative conexe, în special propunerea de regulament privind 

OAREC. 

 

Amendamentul  21 

Propunere de directivă 

Articolul 8 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Fără a aduce atingere dispozițiilor 

prevăzute la articolul 10 , autoritățile 

naționale de reglementare acționează în 

mod independent și obiectiv și nu solicită 

și nici nu primesc instrucțiuni de la niciun 

alt organism în legătură cu îndeplinirea 

sarcinilor care le revin în temeiul dreptului 

național de punere în aplicare a dreptului 

Uniunii. Acest lucru nu exclude 

supravegherea în conformitate cu dreptul 

constituțional național. Numai organismele 

de soluționare a căilor de atac, instituite în 

conformitate cu articolul 31, au competența 

de a suspenda sau de a revoca deciziile 

luate de autoritățile naționale de 

reglementare. 

1. Fără a aduce atingere dispozițiilor 

prevăzute la articolul 10, autoritățile 

naționale de reglementare acționează în 

mod independent și obiectiv, sunt distincte 

din punct de vedere juridic și 

independente din punct de vedere 

funcțional față de guvern, își desfășoară 

activitatea transparent și responsabil, în 

conformitate cu dreptul Uniunii și dreptul 

național, dispun de suficiente competențe 
și nu solicită și nici nu primesc instrucțiuni 

de la niciun alt organism în legătură cu 

îndeplinirea sarcinilor care le revin în 

temeiul dreptului național de punere în 

aplicare a dreptului Uniunii. Acest lucru nu 

exclude supravegherea în conformitate cu 
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dreptul constituțional național. Numai 

organismele de soluționare a căilor de atac, 

instituite în conformitate cu articolul 31, au 

competența de a suspenda sau de a revoca 

deciziile luate de autoritățile naționale de 

reglementare. 

Justificare 

În conformitate cu articolul 104 din Regulamentul de procedură, prezentul amendament este 

necesar din motive imperioase ce țin de logica internă a textului, precum și din motive de 

coerență cu alte instrumente legislative conexe, în special Regulamentul general privind 

protecția datelor, propunerea de regulament privind viața privată și comunicațiile electronice 

și propunerea privind OAREC. Este legat, de asemenea, de AM 19, deoarece încearcă să 

garanteze independența organismelor de supraveghere. 

 

Amendamentul  22 

Propunere de directivă 

Articolul 11 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Autoritățile naționale de 

reglementare , alte autorități competente în 

temeiul prezentei directive și autoritățile 

naționale în materie de concurență își 

furnizează reciproc informațiile necesare 

pentru aplicarea dispozițiilor prezentei 

directive. În ceea ce privește schimbul de 

informații, autoritatea care le primește 

asigură același nivel de confidențialitate ca 

și autoritatea care le furnizează. 

1. Autoritățile naționale de 

reglementare , alte autorități competente în 

temeiul prezentei directive și autoritățile 

naționale în materie de concurență își 

furnizează reciproc informațiile necesare 

pentru aplicarea dispozițiilor prezentei 

directive. În ceea ce privește schimbul de 

informații, se aplică normele Uniunii 

privind protecția datelor, iar autoritatea 

care le primește asigură același nivel de 

confidențialitate ca și autoritatea care le 

furnizează. 

Justificare 

În conformitate cu articolul 104 din Regulamentul de procedură, prezentul amendament este 

necesar din motive imperioase ce țin de logica internă a textului, precum și din motive de 

coerență cu alte instrumente legislative conexe, în special Regulamentul general privind 

protecția datelor și propunerea de regulament privind viața privată și comunicațiile 

electronice. 
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Amendamentul  23 

Propunere de directivă 

Articolul 12 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Statele membre garantează 

libertatea de a furniza rețele și servicii de 

comunicații electronice sub rezerva 

condițiilor stabilite în prezenta directivă. În 

acest scop, statele membre nu împiedică o 

întreprindere să furnizeze rețele sau servicii 

de comunicații electronice, cu excepția 

cazului în care acest lucru este necesar pe 

baza motivelor stabilite la articolul 52 

alineatul (1) din tratat. Orice astfel de 

limitare a libertății de a furniza rețele și 

servicii de comunicații electronice se 

motivează în mod corespunzător și este 

notificată Comisiei. 

1. Statele membre garantează 

libertatea de a furniza rețele și servicii de 

comunicații electronice sub rezerva 

condițiilor stabilite în prezenta directivă. În 

acest scop, statele membre nu împiedică o 

întreprindere să furnizeze rețele sau servicii 

de comunicații electronice, cu excepția 

cazului în care acest lucru este necesar pe 

baza motivelor stabilite la articolul 52 

alineatul (1) din tratat. Orice astfel de 

limitare a libertății de a furniza rețele și 

servicii de comunicații electronice se 

motivează în mod corespunzător, este 

prevăzută de lege, respectă substanța 

drepturilor și libertăților recunoscute de 

cartă și este supusă principiului 

proporționalității, în conformitate cu 

articolul 52 alineatul (1) din cartă și este 

notificată Comisiei. 

Justificare 

În conformitate cu carta și cu jurisprudența CJUE, orice restrângere a exercitării drepturilor 

și libertăților recunoscute prin prezenta cartă trebuie să fie prevăzută de lege și să respecte 

substanța acestor drepturi și libertăți. Prin respectarea principiului proporționalității, pot fi 

impuse restricții numai în cazul în care acestea sunt necesare și numai dacă răspund efectiv 

obiectivelor de interes general recunoscute de Uniune sau necesității de a proteja drepturile 

și libertățile celorlalți. 

 

Amendamentul  24 

Propunere de directivă 

Articolul 20 – alineatul 3 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 3a. În cazul în care informațiile conțin 

date cu caracter personal, Comisia, 

OAREC și autoritățile în cauză asigură 

conformitatea prelucrării datelor cu 

normele Uniunii în materie de protecție a 
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datelor. 

Justificare 

În conformitate cu articolul 104 din Regulamentul de procedură, prezentul amendament este 

necesar din motive imperioase ce țin de logica internă a textului, precum și din motive de 

coerență cu alte instrumente legislative conexe, în special Regulamentul general privind 

protecția datelor și propunerea de regulament privind viața privată și comunicațiile 

electronice. Propunerea reformată include procesarea datelor în mai multe cazuri și nu 

există nicio dispoziție care să prevadă respectarea legislației Uniunii în materie de protecție 

a datelor. 

 

 

Amendamentul   25 

Propunere de directivă 

Articolul 39 – alineatul 2 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Statele membre încurajează utilizarea 

standardelor și/sau a specificațiilor 

prevăzute la alineatul (1) privind furnizarea 

de servicii, interfețe tehnice și/sau funcții 

de rețele, în măsura strict necesară pentru a 

asigura interoperabilitatea serviciilor și a 

crește libertatea de alegere a utilizatorilor. 

Statele membre încurajează utilizarea 

standardelor și/sau a specificațiilor 

prevăzute la alineatul (1) privind furnizarea 

de servicii, interfețe tehnice și/sau funcții 

de rețele, în măsura strict necesară pentru a 

asigura interoperabilitatea și 

interconectivitatea serviciilor pentru a 

crește libertatea de alegere a utilizatorilor 

și pentru a facilita comutarea. 

Justificare 

Raportorul alternativ consideră că acest amendament este necesar, deoarece va consolida 

libertatea de alegere pentru utilizatori și va contribui la Strategia privind o piață unică 

digitală pentru UE. 

 

Amendamentul   26 

Propunere de directivă 

Articolul 40 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Statele membre se asigură că 

întreprinderile care furnizează rețele de 

comunicații publice sau servicii de 

comunicații electronice accesibile 

1. Statele membre se asigură că 

întreprinderile care furnizează rețele de 

comunicații publice sau servicii de 

comunicații electronice accesibile 
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publicului iau măsurile tehnice și 

organizaționale corespunzătoare pentru a 

gestiona în mod corespunzător riscurile la 

adresa securității rețelelor și serviciilor. 

Ținând seama de stadiul actual al 

tehnologiei, aceste măsuri asigură un nivel 

de securitate adecvat riscului existent. În 

special, se iau măsuri pentru a preveni și a 

reduce la minimum impactul incidentelor 

de securitate asupra utilizatorilor și asupra 

altor rețele și servicii. 

publicului iau măsurile tehnice și 

organizaționale corespunzătoare pentru a 

gestiona în mod corespunzător riscurile la 

adresa securității rețelelor și serviciilor. 

Ținând seama de stadiul actual al 

tehnologiei, aceste măsuri asigură un nivel 

de securitate adecvat riscului existent. În 

special, se iau măsuri pentru a garanta că 

conținutul comunicațiilor electronice este 

criptat de la un capăt la celălalt în mod 

implicit, atunci când este posibil din punct 

de vedere tehnic, pentru a preveni și a 

reduce la minimum impactul incidentelor 

de securitate asupra utilizatorilor și asupra 

altor rețele și servicii. 

Justificare 

În conformitate cu articolul 104 din Regulamentul de procedură, acest amendament este 

necesar datorită anumitor aspecte urgente legate de conformitatea acestui text cu poziția 

Parlamentului European, în special Rezoluția din 12 martie 2014 referitoare la programul de 

supraveghere al Agenției Naționale de Securitate (NSA) a SUA, la organismele de 

supraveghere din diferite state membre și la impactul acestora asupra drepturilor 

fundamentale ale cetățenilor UE și asupra cooperării transatlantice în materie de justiție și 

de afaceri interne, precum și Rezoluția sa din 14 martie 2016 referitoare la implicațiile 

megadatelor asupra drepturilor fundamentale: viața privată, protecția datelor, 

nediscriminarea, securitatea și impunerea respectării legii. 

 

Amendamentul   27 

Propunere de directivă 

Articolul 40 – alineatul 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1a. Statele membre nu impun nicio 

obligație furnizorilor de rețele publice de 

comunicații sau servicii de comunicații 

electronice disponibile publicului care ar 

avea ca efect o scădere a nivelului de 

securitate a rețelelor și serviciilor 

acestora. 

 În cazul în care statele membre impun 

cerințe suplimentare de securitate 

furnizorilor de rețele de comunicații 

publice sau servicii de comunicații 

electronice accesibile publicului în mai 

multe state membre, acestea vor informa 
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Comisia și ENISA cu privire la aceste 

măsuri. ENISA sprijină statelor membre 

în ceea ce privește coordonarea măsurile 

adoptate, pentru a evita duplicarea sau 

divergența cerințelor, care ar putea crea 

riscuri de securitate și bariere pe piața 

internă. 

Justificare 

În conformitate cu articolul 104 din Regulamentul de procedură, acest amendament este 

necesar datorită anumitor aspecte urgente legate de conformitatea acestui text cu poziția 

Parlamentului European, în special Rezoluția din 12 martie 2014 referitoare la programul de 

supraveghere al Agenției Naționale de Securitate (NSA) a SUA, la organismele de 

supraveghere din diferite state membre și la impactul acestora asupra drepturilor 

fundamentale ale cetățenilor UE și asupra cooperării transatlantice în materie de justiție și 

de afaceri interne, precum și Rezoluția sa din 14 martie 2016 referitoare la implicațiile 

megadatelor asupra drepturilor fundamentale: viața privată, protecția datelor, 

nediscriminarea, securitatea și impunerea respectării legii. 

 

Amendamentul   28 

Propunere de directivă 

Articolul 40 – alineatul 3 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Statele membre se asigură că 

întreprinderile care furnizează rețele de 

comunicații publice sau servicii de 

comunicații electronice accesibile 

publicului notifică ,fără întârziere 

nejustificată, autorității competente orice 

încălcare a securității care a avut un 

impact semnificativ asupra funcționării 

rețelelor sau a serviciilor. 

Statele membre se asigură că 

întreprinderile care furnizează rețele de 

comunicații publice sau servicii de 

comunicații electronice accesibile 

publicului notifică, fără întârziere 

nejustificată, autorității competente orice 

incident de securitate sau pierdere a 

integrității care a avut un impact 

semnificativ asupra funcționării rețelelor 

sau a serviciilor. 

Justificare 

În conformitate cu articolul 104 din Regulamentul de procedură, prezentul amendament este 

necesar deoarece este legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile la articolul 

40. Prima parte este necesară deoarece este în conformitate cu amendamentul la alineatul 3. 

 

Amendamentul   29 

Propunere de directivă 
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Articolul 40 – alineatul 3 – paragraful 2 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) numărul de utilizatori afectați de 

încălcare; 

(a) numărul de utilizatori afectați de 

incident; 

 

Amendamentul   30 

Propunere de directivă 

Articolul 40 – alineatul 3 – paragraful 2 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) durata încălcării; (b) durata incidentului; 

 

Amendamentul   31 

Propunere de directivă 

Articolul 40 – alineatul 3 – paragraful 2 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) extinderea geografică a zonei 

afectate de încălcare; 

(c) extinderea geografică a zonei 

afectate de incident; 

 

Amendamentul   32 

Propunere de directivă 

Articolul 40 – alineatul 3 – paragraful 2 – litera d 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) măsura în care funcționarea 

serviciului este perturbată; 

(d) măsura în care funcționarea rețelei 

sau a serviciului este afectată; 

 

Amendamentul   33 

Propunere de directivă 

Articolul 40 – alineatul 3 – paragraful 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

După caz, autoritatea competentă în cauză 

informează autoritățile competente din 

După caz, autoritatea competentă în cauză 

informează autoritățile competente din 
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celelalte state membre și Agenția Uniunii 

Europene pentru Securitatea Rețelelor și a 

Informațiilor (ENISA). Autoritatea 

competentă respectivă poate informa 

publicul sau poate solicita întreprinderilor 

să facă acest lucru, în cazul în care 

consideră că dezvăluirea încălcării 

servește interesului public. 

celelalte state membre și Agenția Uniunii 

Europene pentru Securitatea Rețelelor și a 

Informațiilor (ENISA). Autoritatea 

competentă respectivă poate informa 

publicul sau poate solicita furnizorilor să 

facă acest lucru, în cazul în care consideră 

că dezvăluirea incidentului servește 

interesului public. 

Justificare 

Prima parte a acestui amendament este necesară datorită anumitor aspecte urgente legate de 

conformitatea acestui text cu poziția PE, în special Rezoluția din 12 martie 2014 referitoare 

la programul de supraveghere al Agenției Naționale de Securitate (NSA) a SUA, la 

organismele de supraveghere din diferite state membre și la impactul acestora asupra 

drepturilor fundamentale ale cetățenilor UE și asupra cooperării transatlantice în materie de 

JAI, precum și Rezoluția sa din 14 martie 2016 referitoare la implicațiile megadatelor asupra 

drepturilor fundamentale: viața privată, protecția datelor, nediscriminarea, securitatea și 

impunerea respectării legii. A doua parte a prezentului amendament este necesară deoarece 

este legată în mod indisolubil de alte amendamente admisibile la articolul 40. 

 

Amendamentul  34 

Propunere de directivă 

Articolul 40 – alineatul 5 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 5a. Până la [...], pentru a contribui la 

punerea în aplicare coerentă a măsurilor 

de asigurare a securității rețelelor și 

serviciilor, OAREC elaborează, după 

consultarea părților interesate și în 

strânsă cooperare cu Comisia și alte 

agenții ale Uniunii, orientări privind 

criteriile minime și abordările comune 

pentru asigurarea securității rețelelor și 

serviciilor și promovarea utilizării 

criptării de la un capăt la celălalt. 

Justificare 

În conformitate cu articolul 104 din Regulamentul de procedură, prezentul amendament este 

necesar din motive imperioase ce țin de logica internă a textului, precum și din motive de 

coerență cu alte propuneri legislative conexe, în special propunerea de regulament privind 

OAREC. Amendamentul consolidează securitatea rețelelor și a serviciilor de informare. 
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Amendamentul   35 

Propunere de directivă 

Articolul 41 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Statele membre se asigură că, 

pentru a pune în aplicare articolul 40, 

autoritățile competente au competența de a 

emite instrucțiuni obligatorii, inclusiv în 

legătură cu măsurile necesare în scopul 

remedierii unei încălcări și termenele de 

punere în aplicare, pentru întreprinderile 

care furnizează rețele de comunicații 

publice sau servicii de comunicații 

electronice accesibile publicului. 

1. Statele membre se asigură că, 

pentru a pune în aplicare articolul 40, 

autoritățile competente au competența de a 

emite instrucțiuni obligatorii, inclusiv în 

legătură cu măsurile necesare în scopul 

prevenirii sau remedierii unui incident și 

termenele de punere în aplicare, pentru 

întreprinderile care furnizează rețele de 

comunicații publice sau servicii de 

comunicații electronice accesibile 

publicului. 

 

Amendamentul   36 

Propunere de directivă 

Articolul 90 – titlu 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Numărul liniei telefonice de urgență 

pentru copiii dispăruți 

Numerele liniilor de asistență telefonică 

pentru copiii dispăruți și pentru copii 

 

Amendamentul   37 

Propunere de directivă 

Articolul 90 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Statele membre se asigură că 

cetățenii au acces la un serviciu de operare 

a unei linii telefonice de urgență pentru a 

semnala cazurile de copii dispăruți. Linia 

telefonică de urgență este disponibilă la 

numărul „116000”. 

1. Statele membre se asigură că 

cetățenii au acces la un serviciu de operare 

a unei linii telefonice de urgență pentru 

copiii dispăruți. Linia telefonică de urgență 

va fi adaptată copiilor, fiind disponibilă la 

numărul „116000”. 

 

Amendamentul   38 

Propunere de directivă 
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Articolul 90 – alineatul 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1a. Statele membre se asigură că 

copiii au acces la servicii de operare a 

unei linii de asistență adaptate copiilor. 

Linia telefonică de asistență este 

disponibilă la numărul „116111”. 

Justificare 

Liniile de asistență sunt servicii esențiale, având inclusiv o funcție consultativă. Copiii s-ar 

putea simți mai în siguranță contactând linia de asistență 116111 decât contactând persoane 

necunoscute sau în care nu au încredere. Dacă un copil (sau o altă persoană) sună la linia de 

asistență pentru copii și indică un copil aflat în pericol, există situații în care acest lucru 

trebuie raportat autorităților de protecție a copiilor/poliției. Liniile de asistență sprijină sute 

de mii de copii care se află în dificultate sau au nevoie de sprijin. 

 

Amendamentul   39 

Propunere de directivă 

Articolul 90 – alineatul 1 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1b. Statele membre se asigură că 

cetățenii sunt informați, în cea mai mare 

măsură posibilă, cu privire la existența și 

utilizarea și la posibilitatea de acces a 

serviciilor furnizate la numerele 

„116000” și „116111”. 

Justificare 

Liniile de urgență pentru copiii dispăruți au fost stabilite prin Decizia 2007/116/CE, fiind 

accesibile în întreaga Europă la același număr, 116 000. În prezent, numai 13 % din 

populația UE este conștientă de serviciul 116 000, potrivit unui sondaj Eurobarometru. UE se 

confruntă cu aceeași problemă în cazul numărului 116 111, care a fost creat prin Directiva 

2009/136/CE (Directiva privind serviciul universal). Garantarea faptului că cetățenii sunt 

informați cu privire la existența și disponibilitatea acestor servicii contribuie la punerea în 

aplicare a legii. 

 

Amendamentul   40 

Propunere de directivă 

Articolul 90 – alineatul 2 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Statele membre se asigură că 

utilizatorii finali cu handicap pot avea 

acces în cea mai mare măsură posibilă la 

serviciile furnizate de seria de numere 

„116000”. Măsurile luate pentru a facilita 

accesul utilizatorilor finali cu handicap la 

astfel de servicii atunci când călătoresc în 

alt stat membru se bazează pe respectarea 

standardelor sau a specificațiilor relevante 

publicate în conformitate cu articolul 39. 

2. Statele membre se asigură că copiii 

și utilizatorii finali cu handicap sunt 

informați, în cea mai mare măsură 

posibilă, cu privire la existența și 

utilizarea și la posibilitatea de acces a 

serviciilor furnizate la numerele „116000” 

și „116111”. Măsurile luate pentru a 

facilita accesul larg al utilizatorilor finali 

la astfel de servicii și atunci când 

călătoresc în alt stat membru se bazează pe 

respectarea standardelor sau a 

specificațiilor relevante publicate în 

conformitate cu articolul 39. 

 

Amendamentul   41 

Propunere de directivă 

Articolul 90 – alineatul 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2a. Statele membre asigură accesul 

cetățenilor la linii telefonice de urgență și 

de asistență operate în statul lor membru 

de origine prin adăugarea codului de țară 

în timp ce se deplasează între statele 

membre. 

Justificare 

În timp ce cetățenii călătoresc între diferite state membre, aceștia au încă nevoie să 

contacteze diferite linii telefonice de urgență sau de asistență din țările lor de origine, sau să 

medieze chestiuni urgente. Accesul la aceste linii telefonice prin formarea unui număr de țară 

i-ar ajuta să aibă acces la ajutor sau sfaturi. 

 

Amendamentul  42 

Propunere de directivă 

Articolul 92 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Furnizorii de rețele sau servicii de 

comunicații electronice nu aplică 

Furnizorii de rețele sau servicii de 

comunicații electronice nu aplică 
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utilizatorilor finali cerințe sau condiții de 

acces ori de utilizare discriminatorii, pe 

baza naționalității sau a locului lor de 

reședință, cu excepția cazului în care astfel 

de diferențe se justifică în mod obiectiv. 

utilizatorilor finali cerințe sau condiții de 

acces ori de utilizare discriminatorii, pe 

baza naționalității sau a locului lor de 

reședință, cu excepția cazului în care astfel 

de diferențe se justifică în mod obiectiv și 

în conformitate cu domeniul de aplicare și 

interpretarea drepturilor fundamentale 

enunțate la articolul 52 din cartă. 

Justificare 

În conformitate cu carta și cu jurisprudența CJUE, orice restrângere a exercitării drepturilor 

și libertăților recunoscute prin prezenta cartă trebuie să fie prevăzută de lege și să respecte 

substanța acestor drepturi și libertăți. Prin respectarea principiului proporționalității, pot fi 

impuse restricții numai în cazul în care acestea sunt necesare și numai dacă răspund efectiv 

obiectivelor de interes general recunoscute de Uniune sau necesității de a proteja drepturile 

și libertățile celorlalți. 

 

Amendamentul  43 

Propunere de directivă 

Articolul 93 – alineatul 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2a. Până la ... [data], pentru a 

contribui la punerea în aplicare coerentă 

a garanțiilor privind drepturile 

fundamentale, OAREC elaborează, după 

consultarea părților interesate și în 

strânsă cooperare cu Comisie și Agenția 

pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii 

Europene (FRA), orientări privind 

abordările comune pentru a se asigura că 

măsurile luate la nivel național cu privire 

la accesul utilizatorilor finali la servicii și 

aplicații prin intermediul rețelelor de 

comunicații electronice și utilizarea lor de 

către aceștia respectă drepturile și 

libertățile fundamentale garantate de 

cartă și de principiile generale ale 

dreptului Uniunii. 

Justificare 

În conformitate cu articolul 104 din Regulamentul de procedură, prezentul amendament este 

necesar din motive imperioase ce țin de logica internă a textului, precum și din motive de 

coerență cu alte propuneri legislative conexe, în special propunerea de regulament privind 
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OAREC. 

 

Amendamentul  44 

Propunere de directivă 

Articolul 114 – alineatul 3 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 3a. Până la ... [5 ani de la data punerii 

în aplicare menționate la articolul 115 

alineatul (1) al doilea paragraf] și, 

ulterior, o dată la cinci ani, Comisia 

revizuiește punerea în aplicare a garanției 

privind drepturile fundamentale la care se 

face referire la articolul 93. 

 



 

PE601.042v02-00 34/35 AD\1127738RO.docx 

RO 

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ 

Titlu Codul european al comunicațiilor electronice (reformare) 

Referințe COM(2016)0590 – C8-0379/2016 – 2016/0288(COD) 

Comisie competentă în fond 

 Data anunțului în plen 

ITRE 

24.10.2016 
   

Aviz emis de către 

 Data anunțului în plen 

LIBE 

15.12.2016 

Raportor/Raportoare pentru aviz: 

 Data numirii 

Morten Helveg Petersen 

14.12.2016 

Examinare în comisie 25.4.2017 8.6.2017   

Data adoptării 8.6.2017    

Rezultatul votului final +: 

–: 

0: 

26 

14 

1 

Membri titulari prezenți la votul final Jan Philipp Albrecht, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, 

Rachida Dati, Monika Flašíková Beňová, Kinga Gál, Ana Gomes, 

Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice 

Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, 

Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan 

Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József 

Nagy, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, 

Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Josef Weidenholzer, 

Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra 

Membri supleanți prezenți la votul final Pál Csáky, Gérard Deprez, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, 

Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault 

D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli 

 



 

AD\1127738RO.docx 35/35 PE601.042v02-00 

 RO 

 

VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINAL 
ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ 

26 + 

ALDE Group Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, 

Sophia in 't Veld 

ECR Group Helga Stevens, Branislav Škripek 

GUE/NGL 

Group 

Malin Björk, Barbara Spinelli 

S&D Group Caterina Chinnici, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Cécile 

Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, 

Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit 

Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer 

Verts/ALE 

Group 

Jan Philipp Albrecht, Jan Keller, Bodil Valero 

 

14 - 

EFDD Group Kristina Winberg 

ENF Group Auke Zijlstra 

PPE Group Pál Csáky, Rachida Dati, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa 

Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, József Nagy, Csaba 

Sógor, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský 

 

1 0 

PPE Group Michał Boni 

 

Legenda simbolurilor utilizate: 

+ : pentru 

- : împotrivă 

0 : abțineri 

 

 


