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Amendamentul 23
Reino Paasilinna

Propunere de directivă - act de modificare
Considerentul 6a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(6a) Dezvoltarea unei societăți
informaționale omniprezente și eficiente 
necesită furnizarea universală de 
tehnologie fără fir și în bandă largă, ceea 
ce presupune în continuare o susținere la 
nivel de stat membru și comunitar. Ca 
atare, Comisia ar trebui, cu ocazia 
redefinirii viitoare a serviciului universal, 
să propună ca internetul în bandă largă 
să fie inclus în sfera serviciilor universale.

Or. en

Justificare

The development of an efficient, ubiquitous information society calls for the universal 
provision of broadband and wireless technology.

Amendamentul 24
Renato Brunetta, Gabriele Albertini

Propunere de directivă - act de modificare
Considerentul 12

Text propus de Comisie Amendament

(12) Furnizorii de comunicații electronice 
trebuie să asigure informarea adecvată a 
clienților lor cu privire la asigurarea sau nu 
a accesului la servicii de urgență, furnizând 
informații clare și transparente în 
contractul inițial al clientului și la intervale 
regulate după încheierea acestuia, de 

(12) Furnizorii de comunicații electronice 
trebuie să asigure informarea adecvată a 
clienților lor cu privire la asigurarea sau nu 
a accesului la servicii de urgență, furnizând 
informații clare și transparente în 
contractul inițial al clientului și la intervale 
regulate după încheierea acestuia, de 
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exemplu informații referitoare la sistemul 
de facturare a clientului. Clienții trebuie să 
fie ținuți la curent și cu posibilele acțiuni 
pe care furnizorul de comunicații 
electronice le-ar putea întreprinde pentru 
soluționarea violării securității sau ca 
răspuns la un incident privind securitatea 
sau integritatea, întrucât astfel de acțiuni ar 
putea avea un impact direct sau indirect 
asupra datelor personale ale clientului, 
asupra confidențialității sau asupra altor 
aspecte ale serviciului furnizat.

exemplu informații referitoare la sistemul 
de facturare a clientului. De asemenea, în 
cazul în care nu se adoptă un sistem de 
excludere voluntară într-un anumit stat 
membru, în vederea asigurării unor 
servicii de informații telefonice 
cuprinzătoare, clienții ar trebuie cel puțin 
informați corespunzător despre drepturile 
lor de a fi incluși în bazele de date de 
abonați și ar trebui să dispună de 
posibilitatea efectivă de a-și exercita acest 
drept, atât la începutul, cât și în cursul 
relației contractuale. Astfel, clienții ar 
trebui consultați explicit la momentul 
solicitării unui serviciu, iar mai apoi la 
intervale regulate, dacă și în ce mod 
doresc ca informațiile relevante să fie 
introduse în bazele de date de abonați. 
Întrucât există metode de înregistrare a 
informației în bazele de date de abonați, 
fără ca aceasta să fie divulgată 
utilizatorilor serviciilor  de informații 
abonați, asigurându-se astfel liste 
cuprinzătoare de abonați, fără ca 
protecția datelor personale să fie 
periclitată, ar trebui ca această opțiune să 
fie oferită clienților și de către operatorii 
de acces. Clienții trebuie să fie ținuți la 
curent și cu posibilele acțiuni pe care 
furnizorul de comunicații electronice le-ar 
putea întreprinde pentru soluționarea 
violării securității sau ca răspuns la un 
incident privind securitatea sau integritatea, 
întrucât astfel de acțiuni ar putea avea un 
impact direct sau indirect asupra datelor 
personale ale clientului, asupra 
confidențialității sau asupra altor aspecte 
ale serviciului furnizat.

Or. en

Justificare

Directory Enquiry services are a critical service for disabled and elderly users and for users 
in general (as recognised by the Universal Service Directive). It is necessary to put in place 
mechanisms which guarantee the exercise of the right of end-users to be included in directory 
databases in these ways and thereby ensure the comprehensiveness of directory services in 
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accordance with Recital 11 of the Universal Service Directive.

Amendamentul 25
Renato Brunetta, Gabriele Albertini

Propunere de directivă - act de modificare
Considerentul 14

Text propus de Comisie Amendament

O piață competitivă ar trebui să asigure că 
utilizatorii finali pot accesa și distribui 
orice conținut legal și pot folosi la alegere 
orice aplicații și/sau servicii legale, astfel 
cum se stabilește la articolul 8 din 
Directiva 2002/21/CE. Având în vedere 
importanța din ce în ce mai mare a 
comunicațiilor electronice pentru 
consumatori și afaceri, utilizatorii ar trebui 
să fie bine informați în permanență cu 
privire la orice restricții și/sau limitări 
impuse utilizării de servicii de comunicații 
electronice de către furnizorul de serviciu 
și/sau rețea. În cazul în care nu există o 
concurență reală, autoritățile naționale de 
reglementare ar trebui să facă apel la 
măsurile accesibile în temeiul Directivei 
2002/19/CE pentru a asigura că accesul 
utilizatorilor la anumite tipuri de conținut 
sau aplicații nu este restricționat fără 
justificare.

O piață competitivă ar trebui să asigure că 
utilizatorii finali pot accesa și distribui 
orice conținut legal și pot folosi la alegere 
orice aplicații și/sau servicii legale, astfel 
cum se stabilește la articolul 8 din 
Directiva 2002/21/CE. Având în vedere 
importanța din ce în ce mai mare a 
comunicațiilor electronice pentru 
consumatori și afaceri, utilizatorii ar trebui 
să fie bine informați în permanență cu 
privire la orice restricții și/sau limitări 
impuse utilizării de servicii de comunicații 
electronice de către furnizorul de serviciu 
și/sau rețea. În cazul în care nu există o 
concurență reală, autoritățile naționale de 
reglementare ar trebui să facă apel la 
măsurile accesibile în temeiul Directivei 
2002/19/CE pentru a asigura că accesul 
utilizatorilor la anumite tipuri de conținut, 
servicii sau aplicații nu este restricționat 
fără justificare și că, de exemplu, condițiile 
nerezonabile privind accesul în masă sunt 
abordate.

Or. en

Justificare

Currently unregulated access operators charge exorbitant prices for connecting directory 
enquiry calls and also impede the ability of the directory enquiry providers to set their own 
retail prices (see, for instance, page 41 of the Commission’s new Markets Recommendation). 
These problems need to be addressed in order to permit the end users the full benefits of 
competition in directory enquiry services and allow the complete removal of retail regulation 
(USO).
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Amendament 26
Renato Brunetta

Propunere de directivă - act de modificare
Considerentul 15

Text propus de Comisie Amendament

Accesibilitatea la tarife transparente, 
actualizate și comparabile este un element 
cheie pentru consumatorii de pe piețele 
competitive însumând mai mulți furnizori 
care să ofere servicii. Consumatorii de 
servicii de comunicații electronice trebuie 
să poată compara cu ușurință prețurile 
diferitelor servicii oferite pe piață pe baza 
informațiilor publicate într-o formă ușor 
accesibilă. Pentru a permite consumatorilor 
să compare cu ușurință prețul, autoritățile 
naționale de reglementare trebuie să aibă 
capacitatea de a solicita operatorilor o mai 
mare transparență a tarifelor și de a se 
asigura că terții au dreptul să utilizeze 
gratis tarifele accesibile publicului 
publicate de către întreprinderile care 
furnizează servicii de comunicații 
electronice. Autoritățile naționale de 
reglementare ar trebui să pună la dispoziția 
consumatorilor ghiduri privind prețurile în 
cazul în care acestea nu au fost furnizate de 
piață. Operatorii nu ar trebui să aibă 
dreptul la nicio remunerație pentru o astfel 
de utilizare a tarifelor care au fost deja 
publicate și aparțin, prin urmare, 
domeniului public. În plus, utilizatorii 
trebuie să fie informați în mod adecvat cu 
privire la prețul sau tipul de serviciu oferit 
pe piață înainte de cumpărarea unui 
serviciu, în special dacă un număr de 
telefon liber este supus unor costuri 
suplimentare. Comisia trebuie să poată 
adopta măsuri tehnice de punere în 
aplicare pentru a se asigura că utilizatorii 
finali beneficiază de o abordare 
consecventă privind transparența tarifelor 
în Comunitate.

Accesibilitatea la tarife transparente, 
actualizate și comparabile este un element 
cheie pentru consumatorii de pe piețele 
competitive însumând mai mulți furnizori 
care să ofere servicii. Consumatorii de 
servicii de comunicații electronice trebuie 
să poată compara cu ușurință prețurile 
diferitelor servicii oferite pe piață pe baza 
informațiilor publicate într-o formă ușor 
accesibilă. Pentru a permite consumatorilor 
să compare cu ușurință prețul, autoritățile 
naționale de reglementare trebuie să aibă 
capacitatea de a solicita operatorilor o mai 
mare transparență a tarifelor și de a se 
asigura că terții au dreptul să utilizeze 
gratis tarifele accesibile publicului 
publicate de către întreprinderile care 
furnizează servicii de comunicații 
electronice. Autoritățile naționale de 
reglementare ar trebui să pună la dispoziția 
consumatorilor ghiduri privind prețurile în 
cazul în care acestea nu au fost furnizate de 
piață. Operatorii nu ar trebui să aibă 
dreptul la nicio remunerație pentru o astfel 
de utilizare a tarifelor care au fost deja 
publicate și aparțin, prin urmare, 
domeniului public. Un număr de telefon 
liber nu ar trebui să fie supus unor costuri 
suplimentare. Comisia ar trebui să adopte 
măsuri pentru a se asigura că operatorii de 
acces oferă condiții rezonabile de acces 
care să garanteze că utilizatorii finali 
beneficiază pe deplin de pe urma 
concurenței în domeniul serviciilor, 
îndeosebi serviciile de informații abonați.

Or. en
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Justificare

Currently unregulated access operators charge exorbitant prices for connecting directory 
enquiry calls and also impede the ability of the directory enquiry providers to set their own 
retail prices (see, for instance, page 41 of the Commission’s new Markets Recommendation). 
These problems need to be addressed in order to permit the end users the full benefits of 
competition in directory enquiry services and allow the complete removal of retail regulation 
(USO).

Amendamentul 27
Paul Rübig

Propunere de directivă - act de modificare
Considerentul 16

Text propus de Comisie Amendament

(16) O piață competitivă ar trebui să 
asigure faptul că utilizatorii pot beneficia 
de calitatea dorită a serviciului, însă, în 
cazuri particulare, ar putea fi necesar să se 
asigure că rețelele de comunicații publice 
ating un nivel minim de calitate pentru a se 
preveni degradarea serviciului, blocarea 
accesului și încetinirea traficului din cadrul 
rețelelor. În special, Comisia ar trebui să 
poată adopta măsuri de punere în aplicare 
cu scopul de a identifica standardele de 
calitate care să fie aplicate de către
autoritățile naționale de reglementare.

(16) O piață competitivă ar trebui să 
asigure faptul că utilizatorii pot beneficia 
de calitatea dorită a serviciului, însă, în 
cazuri particulare, ar putea fi necesar să se 
asigure că rețelele de comunicații publice 
ating un nivel minim de calitate pentru a se 
preveni degradarea serviciului, blocarea 
accesului și încetinirea traficului din cadrul 
rețelelor. Autoritățile naționale de 
reglementare ar trebui să poată emite 
norme privind standarde de calitate 
adecvate.

Or. de

Justificare

Die einzelstaatlichen NRB sind am ehesten in der Lage, hier sachgerechte Standards zu 
etablieren, und verfügen im Wege der Zusammenarbeit im Rahmen der ERG über das 
notwendige Fachwissen, um auch der gemeinschaftsweiten Dimension dieser Frage 
Rechnung tragen zu können.
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Amendamentul 28
Renato Brunetta

Propunere de directivă - act de modificare
Considerentul 18 a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(18a) Serviciile de informații telefonice ar 
trebui să fie și adeseori sunt furnizate în 
condiții de concurență, în conformitate cu 
articolul 5 din Directiva 2002/77/CE a 
Comisiei din 16 septembrie 2002 privind 
concurența pe piețele de rețele și servicii 
de comunicații electronice1. Ar trebui 
prevăzute măsuri aplicabile pieței de gros, 
care să prevadă includerea datelor 
utilizatorilor finali (atât pentru servicii 
fixe, cât și mobile) în bazele de date, 
furnizarea bazată pe costuri a acestor date 
către furnizorii de servicii, precum și 
furnizarea de acces la rețea în condiții 
orientate spre costuri, transparente și 
rezonabile,  în vederea asigurării de 
beneficii maxime pentru utilizatorii finali 
de pe urma concurenței, având ca obiectiv 
final eliminarea legislației pentru piața en 
detail a acestui serviciu.
JO L 249, 17.9.2002, p. 21. 

Or. en

Justificare

The imposition of wholesale obligations on operators controlling access are justified in order 
to ensure users the full benefit of competition in directory enquiry services and would permit 
the removal of heavy retail universal service regulation.
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Amendamentul 29
Erika Mann

Propunere de directivă - act de modificare
Considerentul 20 a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(20a) Directiva 2000/31/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte 
juridice ale serviciilor societății 
informaționale, în special ale comerțului 
electronic, pe piața internă1, stipulează că 
transmiterea de informații prin 
intermediul unei rețele de comunicații 
furnizate de un destinatar de servicii, nu 
incumbă responsabilitatea furnizorului de 
servicii pentru informațiile transmise. 
Furnizorul de servicii de comunicații 
electronice este, prin urmare, obligat să 
notifice abonații și autoritățile naționale 
de reglementare numai pentru încălcările 
condițiilor de securitate în relație cu 
furnizarea serviciului, care ar putea 
consta în date privind abonații, informații 
privind traficul sau cu conținut personal, 
în cazul în care furnizorii oferă servicii de 
conținut.
JO L 178, 17.7.2000, p. 1. 

Or. en

Amendamentul 30
Ivo Belet

Propunere de directivă - act de modificare
Considerentul 23

Text propus de Comisie Amendament

Pentru a profita pe deplin de mediul 
competitiv, consumatorii ar trebui să poată 
face alegeri bine informate și să își 
schimbe furnizorii atunci când acest lucru 
este în interesul lor. Este esențial să se 

Pentru a profita pe deplin de mediul 
competitiv, consumatorii ar trebui să poată 
face alegeri bine informate și să își 
schimbe furnizorii atunci când acest lucru 
este în interesul lor. Este esențial să se 



PE404.785v01-00 10/55 AM\718824RO.doc

RO

asigure că aceștia pot face aceste lucruri 
fără a fi stânjeniți de obstacole juridice, 
tehnice sau practice, inclusiv de condiții, 
proceduri, obligații contractuale etc. 
Aceasta nu exclude posibilitatea de a 
impune perioade contractuale minime 
rezonabile în contractele consumatorilor. 
Transferabilitatea numărului este un factor 
cheie de facilitare a alegerii 
consumatorului și a concurenței reale pe 
piețele competitive pentru comunicații 
electronice și ar trebui pusă în aplicare cât 
mai repede posibil. Pentru a putea adapta 
transferabilitatea numărului la progresele 
tehnologiei și ale pieței, inclusiv la 
posibilitatea portabilității informațiilor 
telefonice personale ale abonatului și ale 
informațiilor de identificare stocate în 
rețea, Comisia ar trebui să poată lua măsuri 
tehnice de punere în aplicare în acest 
domeniu. În evaluarea condițiilor pieței și a 
condițiilor tehnologice pentru a stabili dacă 
acestea permit transferabilitatea numerelor 
între rețelele care furnizează servicii de 
telefonie fixă și rețelele de telefonie mobilă 
ar trebui să se țină cont în special de 
prețurile pentru utilizatori și de costurile de 
transfer pentru întreprinderile furnizoare de 
servicii de telefonie fixă și rețele de 
telefonie mobilă.

asigure că aceștia pot face aceste lucruri 
fără a fi stânjeniți de obstacole juridice, 
tehnice sau practice, inclusiv de condiții, 
proceduri, obligații contractuale etc. 
Aceasta nu exclude posibilitatea de a 
impune perioade contractuale minime 
rezonabile (care să nu depășească un an)
în contractele consumatorilor. 
Transferabilitatea numărului este un factor 
cheie de facilitare a alegerii 
consumatorului și a concurenței reale pe 
piețele competitive pentru comunicații 
electronice și ar trebui pusă în aplicare cât 
mai repede posibil. Pentru a putea adapta 
transferabilitatea numărului la progresele 
tehnologiei și ale pieței, inclusiv la 
posibilitatea portabilității informațiilor 
telefonice personale ale abonatului și ale 
informațiilor de identificare stocate în 
rețea, Comisia ar trebui să poată lua măsuri 
tehnice de punere în aplicare în acest 
domeniu. În evaluarea condițiilor pieței și a 
condițiilor tehnologice pentru a stabili dacă 
acestea permit transferabilitatea numerelor 
între rețelele care furnizează servicii de 
telefonie fixă și rețelele de telefonie mobilă 
ar trebui să se țină cont în special de 
prețurile pentru utilizatori și de costurile de 
transfer pentru întreprinderile furnizoare de 
servicii de telefonie fixă și rețele de 
telefonie mobilă.

Or. en

Amendamentul 31
Herbert Reul

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 24

Text propus de Comisie Amendament

(24) O transmisie TV este un serviciu 
media audo-vizual liniar astfel cum este 
definit în Directiva Parlamentului 
European și a Consiliului din [….] 2007 

(24) Obligațiile juridice de difuzare „must-
carry” pot fi aplicate, însă numai anumitor 
servicii de difuzare, servicii audiovizuale, 
precum și anumitor servicii 
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privind serviciile media audiovizuale, care 
este furnizată de un furnizor de servicii 
media pentru vizionarea simultană de 
programe pe baza unei grile de programe; 
un furnizor de servicii media poate 
furniza un număr de programe audio sau 
audio-vizuale (canale). Obligațiile juridice 
de difuzare „must-carry” pot fi aplicate, 
însă numai anumitor canale furnizate de un 
anumit furnizor de servicii media. Statele 
membre ar trebui să ofere o justificare clară 
pentru obligațiile „must-carry” în legislația 
națională pentru a asigura că astfel de 
obligații sunt transparente, proporționale și 
clar definite. În acest scop, regulile „must-
carry” ar trebui stabilite într-un mod care 
să stimuleze investițiile eficiente în 
infrastructură. Regulile „must-carry” ar 
trebui revizuite în mod periodic în vederea 
actualizării acestora în ceea ce privește 
progresele tehnologice și ale pieței pentru a 
se asigura că aceste reguli continuă să fie 
proporționale cu obiectivele urmărite. 
Având în vedere schimbările rapide ale 
condițiilor tehnologice și ale condițiilor 
pieței, o astfel de revizuire globală ar 
trebui efectuată cel puțin o dată la trei ani 
și ar presupune o consultare publică a 
tuturor părților interesate. Unul sau mai 
multe canale de difuzare pot fi completate 
de servicii în vederea îmbunătățirii 
accesibilității pentru utilizatorii cu 
deficiențe, precum serviciul video-text, 
serviciul de subtitrare, descrierea audio sau 
limbajul semnelor.

complementare furnizate de un anumit 
furnizor de servicii media. Serviciile 
audiovizuale sunt definite în Directiva 
2007/65/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului din 11 decembrie 2007 de 
modificare a Directivei 89/552/CEE a 
Consiliului privind coordonarea anumitor 
acte cu putere de lege și acte 
administrative ale statelor membre cu 
privire la desfășurarea activităților de 
difuzare a programelor de televiziune1. 
Statele membre ar trebui să ofere o 
justificare clară pentru obligațiile „must-
carry” în legislația națională pentru a 
asigura că astfel de obligații sunt 
transparente, proporționale și clar definite. 
În acest scop, regulile „must-carry” ar 
trebui stabilite într-un mod care să 
stimuleze investițiile eficiente în 
infrastructură. Regulile „must-carry” ar 
trebui revizuite în mod periodic în vederea 
actualizării acestora în ceea ce privește 
progresele tehnologice și ale pieței pentru a 
se asigura că aceste reguli continuă să fie 
proporționale cu obiectivele urmărite. 
Serviciile complementare pot fi servicii în 
vederea îmbunătățirii accesibilității pentru 
utilizatorii cu deficiențe, precum serviciul 
video-text, serviciul de subtitrare, 
descrierea audio sau limbajul semnelor.

--------------------------------------------
JO L 332, 18.12.2007, p. 27. 

Or. de

Justificare

Der Anwendungsbereich muss mit der FernsehRL vereinbart sein. Der Anwendungsbereich 
der Must Carry Regeln in Art 31 ist zu eng und geht gegen das erklärte Ziel des 
Telekommunikations-Pakets: die Verstärkung der Verbraucher und Nutzerrechte. Es ist die 
Rede von zugangserleichternden Diensten nur für behinderte Menschen. Dabei müssten auch 
Must carry Regeln für andere Gruppen wie z.B. Sprachminderheiten oder ergänzende Dienste 
für die Öffentlichkeit (Radiotext, Teletext, Programminformation) gelten.
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Amendamentul 32
Herbert Reul

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 26a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(26a) În conformitate cu principiul 
subsidiarității, modelul de reglementare al 
prezentei directive are la bază principiul 
reglementării descentralizate în statele 
membre, care conferă autorităților 
naționale responsabilitatea de a 
supraveghea piețele naționale în 
concordanță cu anumite obiective 
comune. Protecția consumatorilor și, în 
special, protecția intereselor persoanelor 
cu handicap sunt marcate pe piețele cu 
orientare predominant națională de 
condiții cum ar fi legislația existentă, 
coreglementarea și autoreglementarea în 
statele respective. Orientările propuse de 
Comisie contribuie la un nivel înalt al 
protecției consumatorilor în statele 
membre.

Or. de

Justificare

Die Verbrauchermärkte im elektronischen Kommunikationsmarkt sind auch unter dem neuen 
Rahmen nationale Märkte. Die Schaffung des Binnenmarktes kann also keine Berechtigung 
dafür sein, dass der Verbraucherschutz erhöht wird. Deshalb sollten die Maßnahmen, die den 
Verbraucherschutz in diesem Markt treffen, hauptsächlich von den Mitgliedstaaten getroffen 
werden.
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Amendamentul 33
Paul Rübig

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 29

Text propus de Comisie Amendament

(29) O încălcarea a securității care ar avea 
ca rezultat pierderea sau compromiterea de 
date personale ale unui utilizator 
individual, dacă nu este soluționată la timp 
și într-un mod adecvat, ar putea conduce la 
pierderi economice substanțiale și la daune 
sociale, inclusiv la fraudă de identitate. De 
aceea, abonații afectați de astfel de 
incidente privind securitatea ar trebui 
înștiințați fără întârziere și informați pentru 
a-și lua măsurile de precauție necesare. 
Notificarea ar trebui să includă informații 
privind măsurile luate de către furnizor 
pentru a soluționa violarea securității, 
precum și recomandări pentru utilizatorii 
afectați.

(29) O încălcarea a securității care ar avea 
ca rezultat pierderea sau compromiterea de 
date personale ale unui utilizator 
individual, dacă nu este soluționată la timp 
și într-un mod adecvat, ar putea conduce la 
pierderi economice substanțiale și la daune 
sociale, inclusiv la fraudă de identitate. De 
aceea, abonații afectați de astfel de 
incidente privind securitatea ar trebui 
înștiințați fără întârziere și informați pentru 
a-și lua măsurile de precauție necesare, în 
cazul în care autoritatea națională de 
reglementare, după ce fost sesizată de 
către furnizor și a consultat alte autorități 
competente, consideră acest lucru 
necesar. O notificare care are loc în 
asemenea circumstanțe ar trebui să 
includă informații privind măsurile luate de 
către furnizor pentru a soluționa violarea 
securității, precum și recomandări pentru 
utilizatorii afectați, în funcție de fiecare 
caz în parte.

Or. de

Justificare

Nicht jede Sicherheitsverletzung, die zum Verlust personenbezogener Daten führt, ist 
geeignet, erhebliche wirtschaftliche und soziale Nachteile nach sich zu ziehen; die unbedingte 
Mitteilung der Beeinträchtigung des Datenbestandes des Betreibers kann auf Endkundenseite 
daher mitunter auch zu Verunsicherung führen, die jedoch oft unbegründet sein wird. Daher 
sind dem jeweiligen Einzelfall angemessene, von den Betreibern jeweils in Abstimmung mit 
der zuständigen NRB und weiteren sachzuständigen Behörden zu erarbeitende, flexible 
Vorgehensweisen zu bevorzugen.
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Amendamentul 34
Erika Mann

Propunere de directivă - act de modificare
Considerentul 31 a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(31a) Calitatea prestării serviciului nu ar 
trebui să afecteze posibilitatea 
întreprinderilor ce oferă rețele de 
comunicații publice de a furniza servicii 
diferențiate și diferite nivele de calitate. 
Aceasta este cea mai bună modalitate de a 
oferi consumatorilor libertate de alegere 
și stimulează creșterea beneficiilor 
consumatorilor și cererea.

Or. en

Justificare

The proposed new recital clarifies  that network providers should be able to offer different 
quality of service levels, as supported in the Staff Working Document and Impact Assessment, 
and clarifies the nature of blocking and service degradation.

Amendamentul 35
Erika Mann

Propunere de directivă - act de modificare
Considerentul 31b (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(31b) Blocarea accesului și degradarea 
gravă a serviciului reprezintă o 
manifestare a comportamentului anti-
concurențial, menit să împiedice accesul 
la serviciile concurenților. Acesta nu 
include furnizarea de servicii limitate, cu 
condiția ca aceste informații să fie 
comunicate utilizatorului final, iar acesta 
poate alege între mai multe opțiuni. De 
asemenea, nu include gestionarea 
rezonabilă a rețelei, destinată să reducă 
congestionările, să amelioreze 
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caracteristicile de capacitate și să permită 
oferirea de noi servicii. 

Or. en

Justificare

See justification to recital 31a.

Amendamentul 36
Erika Mann

Propunere de directivă - act de modificare
Considerentul 39 a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(39a) Obiectivul directivei privind 
serviciul universal este de a asigura un 
nivel înalt al protecției consumatorilor și 
al utilizatorilor individuali în furnizarea 
de servicii de telecomunicații. O astfel de 
protecție nu este necesară în cazul 
serviciilor de telecomunicații globale. 
Astfel de servicii constau în date 
comerciale și servicii de voce oferite ca 
pachete globale unor mari companii, 
localizate în diferite țări, în interiorul și în 
exteriorul Uniunii, pe bază de contracte 
negociate individual de către companii de 
dimensiuni comparabile.

Or. en

Justificare

Global telecommunications services (GTS) consist of business data and voice services 
provided to multinational companies with locations across multiple countries, and often 
different continents. First, against the backdrop of the Universal Service Directive's goal, 
these services are not provided to mass market consumers or small businesses, but rather to 
large enterprises.
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Amendamentul 37
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
Directiva 2002/22/CE
Articolul 1 – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

(1) În cadrul definit de Directiva
2002/21/CE (directiva cadru), prezenta 
directivă se referă la furnizarea de rețele și 
servicii de comunicații electronice 
utilizatorilor finali. Scopul îl constituie 
asigurarea de servicii de bună calitate 
accesibile publicului din întreaga 
Comunitate printr-o reală concurență și 
posibilitate de alegere, precum și tratarea 
circumstanțelor în care necesitățile 
utilizatorilor finali nu sunt îndeplinite în 
mod satisfăcător de către piață. Prezenta 
directivă prevede, de asemenea, dispoziții 
privind echipamentul terminal de la locația 
clientului.

În cadrul definit de Directiva 2002/21/CE 
(directiva cadru), prezenta directivă se 
referă la furnizarea de rețele și servicii de 
comunicații electronice utilizatorilor finali. 
Scopul îl constituie asigurarea de servicii
de bună calitate accesibile publicului din 
întreaga Comunitate printr-o reală 
concurență și posibilitate de alegere, 
precum și tratarea circumstanțelor în care 
necesitățile utilizatorilor finali nu sunt 
îndeplinite în mod satisfăcător de către 
piață. Prezenta directivă prevede, de 
asemenea, dispoziții privind echipamentul 
terminal de la locația clientului, acordând 
atenție specială echipamentului terminal 
destinat persoanelor cu handicap.

Or. es

Amendamentul 38
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
Directiva 2002/22/CE
Articolul 1 – alineatul 2a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(2a) Prevederile prezentei directive 
referitoare la drepturile utilizatorilor și 
consumatorilor se aplică fără a aduce 
atingere legislației comunitare în acest 
domeniu, în special directivele 93/13/CE 
și 97/7/CE, și nici dispozițiilor naționale 
de punere în aplicare a legislației 
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comunitare.

Or. es

Justificare

The text would make it possible to adopt a similar approach regarding other entitlements 
currently only recognised in respect of telephone services such as cost control, service quality 
or transparency and public availability of information.

Amendment 39
Herbert Reul

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
Directiva 2002/22/CE
Articolul 1 – alineatul 2a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(2a) Statele membre sprijină 
coreglementarea și autoreglementarea la 
nivel național în domeniile armonizate 
prin prezenta directivă, în măsura în care 
legislația lor permite acest lucru.

Or. de

Justificare

Für die Bereiche Verbraucherschutz und Rechte für behinderte Nutzer wird in mehreren 
Mitgliedstaaten der Selbst und Co-Regulierung gegenüber der klassischen Gesetzgebung den 
Vorzug gegeben. Selbst- und Co-Regulierungscodex ermöglicht  eine schnellere Umsetzung 
und flexiblere Anpassungen, was im Telekommunikationsmarkt wichtig ist.  Die Co- und 
Selbstregulierung sollte nicht durch eine klassische Gesetzgebung ersetzt werden. Der 
verabschiedete Text der Richtlinie für audiovisuelle Mediendienste könnte als Textvorschlag  
genommen werden.
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Amendamentul 40
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2 – litera b
Directiva 2002/22/CE
Articolul 2 – litera c

Text propus de Comisie Amendament

(b) litera (c) se înlocuiește cu următorul 
text:

eliminat

(c) «serviciu telefonic accesibil 
publicului» înseamnă un serviciu pus la 
dispoziția publicului pentru efectuarea și 
primirea, în mod direct sau indirect, prin 
selectarea transportatorului sau 
preselecție sau revindere, de apeluri 
naționale și/sau internaționale prin 
tastarea unui număr sau a mai multor 
numere din planul de numerotare 
național sau internațional;

Or. es

Amendamentul 41
Nikolaos Vakalis

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2002/22/CE
Articolul 7 – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

(1) Statele membre adoptă măsuri specifice 
pentru utilizatorii finali cu handicap pentru 
a asigura accesibilitatea și tarife 
convenabile pentru serviciile telefonice 
accesibile publicului, inclusiv accesul la 
serviciile de urgență, serviciile de 
informații telefonice și la lista abonaților 
telefonici, echivalente celor de care 
beneficiază alți utilizatori finali.

(1) Statele membre adoptă măsuri specifice 
utilizând ajutoare de stat pentru utilizatorii 
finali cu handicap pentru a asigura 
accesibilitatea și tarife convenabile pentru 
serviciile telefonice accesibile publicului, 
inclusiv accesul la serviciile de urgență, 
serviciile de informații telefonice și la lista 
abonaților telefonici, echivalente celor de 
care beneficiază alți utilizatori finali.

Or. el
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Justificare

Providing equal access to such services for disabled end-users requires high investment by 
companies with no certainty of being able to write it off against profits. Therefore if the 
provision of such services is made compulsory this must be accompanied by specific 
provisions regarding state subsidies.

Amendamentul 42
Herbert Reul

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2002/22/CE
Articolul 7 – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

(2) Statele membre iau măsuri specifice, 
luând în considerare condițiile naționale, 
pentru a asigura faptul că utilizatorii finali 
cu handicap, de asemenea, pot beneficia de 
oferta de întreprinderi și de furnizori de 
servicii disponibilă majorității utilizatorilor 
finali.

(2) Statele membre iau măsuri specifice, 
luând în considerare condițiile naționale, 
precum și normele de coreglementare și 
autoreglementare adoptate de sector, 
pentru a asigura faptul că utilizatorii finali 
cu handicap, de asemenea, pot beneficia de 
oferta de întreprinderi și de furnizori de 
servicii disponibilă majorității utilizatorilor 
finali.

Or. de

Justificare

Die Regelung zu den besonderen Maßnahmen für behinderte Nutzer greift nur dann, wenn die 
Selbst- und Co-Regulierungsmaßnahmen nicht ausreichend sind.

Amendamentul 43
Paul Rübig

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7
Directiva 2002/22/CE
Articolul 9 – alineatul 2
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Text propus de Comisie Amendament

(2) Statele membre pot cere, având în 
vedere condițiile naționale, ca 
întreprinderile desemnate să propună 
consumatorilor opțiuni tarifare sau pachete 
tarifare diferite de cele oferite în condiții 
comerciale normale, în special pentru a 
garanta că persoanele cu venituri mici sau 
cu nevoi sociale speciale nu sunt 
împiedicate să acceseze sau să utilizeze 
accesul la rețea la care se face referire la 
articolul 4 alineatul (1), sau la serviciile 
identificate la articolele 4 alineatul (3), 
alineatul (5), alineatul (6) și alineatul (7) ca 
fiind sub incidența obligațiilor de serviciu 
universal și ca fiind furnizate de către 
întreprinderi desemnate.

(2) Statele membre pot cere, având în 
vedere condițiile naționale, ca 
întreprinderile desemnate să propună 
consumatorilor opțiuni tarifare sau pachete 
tarifare diferite de cele oferite în condiții 
comerciale normale, în special pentru a 
garanta că persoanele cu venituri mici sau 
cu nevoi sociale speciale nu sunt 
împiedicate să acceseze sau să utilizeze 
accesul la rețea la care se face referire la 
articolul 4 alineatul (1), sau la serviciile 
identificate la articolele 4 alineatul (3), 
alineatul (5), alineatul (6) și alineatul (7) ca 
fiind sub incidența obligațiilor de serviciu 
universal și ca fiind furnizate de către 
întreprinderi desemnate. Întreprinderilor 
desemnate li se rambursează costurile 
nete suplimentare rezultate, care pot fi 
justificate.

Or. de

Justificare

Die Bereitstellung derartiger Tarife ist in aller Regel nicht kostendeckend möglich. Jenen 
Unternehmen, denen diese spezifische gemeinwohlorientierte Verpflichtung auferlegt wird, ist 
von Seiten des beauftragenden Staates ein angemessener Ersatz für die dadurch nachweislich 
entstehenden Mehrkosten zu gewähren, um zu verhindern, dass diese im Wettbewerb mit 
anderen Anbietern durch Mehrbelastungen keine Schlechterstellung erfahren.

Amendamentul 44
Paul Rübig

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7
Directiva 2002/22/CE
Articolul 9 – alineatul 3

Text propus de Comisie Amendament

(3) Statele membre pot, pe lângă dispoziții 
care stabilesc ca întreprinderile desemnate 
să ofere opțiuni tarifare speciale sau să 

(3) Statele membre pot, pe lângă dispoziții 
care stabilesc ca întreprinderile desemnate 
să ofere opțiuni tarifare speciale sau să 
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respecte o încadrare a tarifelor, o 
echilibrare geografică sau alte mecanisme 
similare, să garanteze acordarea de sprijin 
consumatorilor identificați ca având 
venituri mici, ca fiind persoane cu 
handicap sau ca având nevoi sociale 
speciale.”

respecte o încadrare a tarifelor, o 
echilibrare geografică sau alte mecanisme 
similare, să garanteze acordarea de sprijin 
consumatorilor identificați ca având 
venituri mici, ca fiind persoane cu 
handicap sau ca având nevoi sociale 
speciale. Statele membre se asigură că 
acelor întreprinderi cărora le impun 
asemenea obligații li se rambursează 
costurilor nete suplimentare rezultate, 
care pot fi justificate.

Or. de

Justificare

Wie die Bereitstellung der genannten Tarife, ist auch die Einhaltung der erwähnten 
Obergrenzen in aller Regel nicht kostendeckend möglich. Jenen Unternehmen, denen 
spezifische gemeinwohlorientierte Verpflichtungen dieser Art auferlegt werden, ist von Seiten 
des beauftragenden Staates ein angemessener Ersatz für die dadurch nachweislich 
entstehenden Mehrkosten zu gewähren, um zu verhindern, dass diese im Wettbewerb mit 
anderen Anbietern durch Mehrbelastungen keine Schlechterstellung erfahren.

Amendamentul 45
Herbert Reul

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 10 – litera a
Directiva 2002/22/CE
Articolul 17 – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

(a) alineatul (1) se înlocuiește cu 
următorul text:

eliminat

„1. Statele membre asigură faptul că 
autoritățile naționale de reglementare 
impun obligații de reglementare 
corespunzătoare întreprinderilor 
identificate ca având putere semnificativă 
pe piață pe o piață cu amănuntul dată în 
conformitate cu articolul 14 din 
Directiva 2002/21/CE (Directiva-cadru):
(a) în cazul în care, în urma unei analize 
a pieței efectuate în conformitate cu 
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articolul 16 din Directiva 2002/21/EC 
(directiva-cadru), o autoritate națională 
de reglementare constată că o piață cu 
amănuntul dată stabilită în conformitate 
cu articolul 15 din Directiva 2002/21/CE 
(Directiva-cadru), nu este efectiv 
competitivă și
(b) în cazul în care autoritatea națională 
de reglementare ajunge la concluzia că 
obligațiile impuse în conformitate cu 
Directiva 2002/19/CE (Directiva privind 
accesul) nu ar permite realizarea 
obiectivelor prevăzute la articolul 8 din 
Directiva 2002/21/CE (Directiva-cadru).”

Or. de

Justificare

Die Deregulierung der Endkundenmärkte ist ein wichtiger Schritt bei der Überführung in das 
allgemeine Wettbewerbsrecht. Durch die gleichzeitige Preis- und Zugangsregulierung von 
Vorleistung- und Endkundenebene würde diese Doppelregulierung bestehen bleiben, die die 
Entwicklung neuer Produkte etwa im Breitband-Bereich für Unternehmen unnötig erschwert.

Amendamentul 46
Herbert Reul

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 10 – litera aa (nouă)
Directiva 2002/22/CE
Articolul 17 – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

(aa) alineatul (2) se elimină. 

Or. de

Justificare

Die Deregulierung der Endkundenmärkte ist ein wichtiger Schritt bei der Überführung in das 
allgemeine Wettbewerbsrecht. Durch die gleichzeitige Preis- und Zugangsregulierung von 
Vorleistung- und Endkundenebene würde diese Doppelregulierung bestehen bleiben, die die 
Entwicklung neuer Produkte etwa im Breitband-Bereich für Unternehmen unnötig erschwert.
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Amendamentul 47
Paul Rübig

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2002/22/CE
Articolul 20 – alineatul 4

Text propus de Comisie Amendament

(4) Statele membre se asigură că, în cazul 
în care sunt încheiate contracte între 
abonați și întreprinderile care furnizează 
servicii de comunicații electronice care 
permit comunicații vocale, abonații sunt 
informați clar dacă se asigură sau nu acces 
la serviciile de urgență. Furnizorii de 
servicii de comunicații electronice 
garantează că abonații sunt informați clar 
cu privire la lipsa accesului la serviciile de 
urgență înainte de încheierea contractului și 
în mod regulat după încheierea acestuia.

(4) Statele membre se asigură că, în cazul 
în care sunt încheiate contracte între 
abonați și întreprinderile care furnizează 
servicii de comunicații electronice care 
permit comunicații vocale, abonații sunt 
informați clar dacă se asigură sau nu acces 
la serviciile de urgență. Furnizorii de 
servicii de comunicații electronice 
garantează că abonații sunt informați clar 
cu privire la lipsa accesului la serviciile de 
urgență înainte de încheierea contractului și 
după încheierea acestuia.

Or. de

Justificare

Das Erfordernis der "regelmäßigen" Information wirft die Frage auf: "Wie häufig ist 
regelmäßig?" und führt damit zu Rechtsunsicherheit. Die Information sollte hier vielmehr nur 
anlassfallbezogen erfolgen, auch um hier ein Zuviel an Information zu vermeiden, das 
endverbraucherseitig auch nicht begrüßt würde.

Amendamentul 48
Ivo Belet

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2002/22/CE
Articolul 20 – alineatul 5

Text propus de Comisie Amendament

(5) Statele membre se asigură că, în cazul 
în care sunt încheiate contracte între 

Statele membre se asigură că și iau 
măsurile necesare pentru a se asigura că, 
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abonați și întreprinderile care furnizează 
servicii și/sau rețele de comunicații 
electronice, abonații sunt informați clar 
înainte de și, în mod regulat, după 
încheierea contractului cu privire la orice 
limitare impusă de furnizor la posibilitatea 
de a accesa și distribui conținuturi licite sau 
de a folosi la alegere orice aplicații și 
servicii legale.

în cazul în care sunt încheiate contracte 
între abonați și întreprinderile care 
furnizează servicii și/sau rețele de 
comunicații electronice, abonații sunt 
informați clar înainte de și, în mod regulat, 
după încheierea contractului cu privire la 
orice limitare rezonabilă impusă de 
furnizor la posibilitatea de a accesa și 
distribui orice conținuturi licite sau de a 
folosi la alegere orice aplicații și servicii 
legale. Asemenea informații sunt 
publicate într-o formă clară, completă și 
ușor accesibilă.

Or. en

Justificare

Limitations posed by undertaking providing electronic communications services and/or 
networks should be reasonable and information should be clearly provided. If it has been 
demonstrated that an undertaking imposes any limitation of which it has not informed 
subscribers, Member States should swiftly enforce the information obligation.

Amendamentul 49
Paul Rübig

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2002/22/CE
Articolul 20 – alineatul 5

Text propus de Comisie Amendament

(5) Statele membre se asigură că, în cazul 
în care sunt încheiate contracte între 
abonați și întreprinderile care furnizează 
servicii și/sau rețele de comunicații 
electronice, abonații sunt informați clar 
înainte de și, în mod regulat, după 
încheierea contractului cu privire la orice 
limitare impusă de furnizor la posibilitatea 
de a accesa și distribui conținuturi licite sau 
de a folosi la alegere orice aplicații și 
servicii legale.

(5) Statele membre se asigură că, în cazul 
în care sunt încheiate contracte între 
abonați și întreprinderile care furnizează 
servicii și/sau rețele de comunicații 
electronice, abonații sunt informați clar 
înainte de și după încheierea contractului 
cu privire la orice limitare impusă de 
furnizor la posibilitatea de a accesa și 
distribui conținuturi sau de a folosi la 
alegere orice aplicații și servicii.
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Or. de

Justificare

Das Erfordernis "regelmäßiger" Information wirft die Frage nach deren Häufigkeit auf und 
führt damit zu Rechtsunsicherheit. Information sollte nur anlassfallbezogen erfolgen. Der 
Verweis auf die Qualität der Inhalte als "rechtmäßig" impliziert den in aller Regel 
unzulässigen Schluss, dass Dienstanbieter Kommunikationsinhalte prüfen und überwachen 
und entsprechende Kategorisierungen vornehmen könnten. Dies ist unzutreffend, weil 
gesetzlich grundsätzlich verboten. Um hier Fehlinterpretationen zu vermeiden, sollten die 
genannten Adjektive entfernt werden.

Amendamentul 50
Herbert Reul

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2002/22/CE
Articolul 20 – alineatul 6

Text propus de Comisie Amendament

(6) Statele membre se asigură că, în cazul 
în care sunt încheiate contracte între 
abonați și întreprinderile care furnizează 
servicii și/sau rețele de comunicații 
electronice, abonații sunt informați clar 
înainte de încheierea contractului și, în 
mod regulat, după încheierea acestuia, cu 
privire la obligațiile lor de a respecta 
dreptul de proprietate intelectuală și 
drepturile asociate acestuia. Fără a aduce 
atingere Directivei 2000/31/EC privind 
comerțul electronic, aceasta include 
obligația de a informa abonații cu privire 
la cele mai frecvent întâlnite acte de 
încălcare și cu privire la consecințele 
acestora.

eliminat

Or. de

Justificare

Es ist nicht Aufgabe der Telefongesellschaften, die Verbraucher auf die Strafbarkeit bei nicht 
Einhaltung von Urheberrechten und bei widerrechtlichen Verstößen zu informieren.
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Amendamentul 51
Paul Rübig

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2002/22/CE
Articolul 20 – alineatul 6

Text propus de Comisie Amendament

(6) Statele membre se asigură că, în cazul 
în care sunt încheiate contracte între 
abonați și întreprinderile care furnizează 
servicii și/sau rețele de comunicații 
electronice, abonații sunt informați clar 
înainte de încheierea contractului și, în 
mod regulat, după încheierea acestuia, cu 
privire la obligațiile lor de a respecta 
dreptul de proprietate intelectuală și 
drepturile asociate acestuia. Fără a aduce 
atingere Directivei 2000/31/EC privind 
comerțul electronic, aceasta include 
obligația de a informa abonații cu privire 
la cele mai frecvent întâlnite acte de 
încălcare și cu privire la consecințele 
acestora.

(6) Statele membre se asigură că, în cazul 
în care sunt încheiate contracte între 
abonați și întreprinderile care furnizează 
servicii și/sau rețele de comunicații 
electronice, abonații sunt informați clar 
înainte de încheierea contractului și după 
încheierea acestuia, cu privire la obligațiile 
lor de a respecta dreptul de proprietate 
intelectuală și drepturile asociate acestuia.

Or. de

Justificare

Das Erfordernis der "regelmäßigen" Information wirft die Frage auf: "Wie häufig ist 
regelmäßig?" und führt damit zu Rechtsunsicherheit. Die Information sollte hier vielmehr nur 
anlassfallbezogen erfolgen, auch um hier ein Zuviel an Information zu vermeiden, das 
endverbraucherseitig auch nicht begrüßt würde. Die im letzten Satz genannte Verpflichtung 
würde in ihrer Detailliertheit eine unzumutbare Belastung für die betroffenen Anbieter 
darstellen und sie im äußersten Fall in Konflikt mit professionellen Rechtsberatern bringen 
und sollte daher gestrichen werden.



AM\718824RO.doc 27/55 PE404.785v01-00

RO

Amendamentul 52
Herbert Reul

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2002/22/CE
Articolul 20 – alineatul 7

Text propus de Comisie Amendament

(7) Abonații au dreptul de a anula 
contractul fără penalități din momentul în 
care sunt informați cu privire la un proiect 
de modificare a condițiilor contractuale 
propus de către operatori. Abonații sunt 
notificați în timp util, cu cel puțin o lună 
înainte, de aceste modificări, precum și 
informați asupra dreptului lor de a anula 
contractul, fără penalități, în cazul în care 
nu acceptă noile condiții.

(7) Abonații au dreptul de a anula 
contractul fără penalități din momentul în 
care sunt informați cu privire la un proiect 
de modificare a condițiilor contractuale 
propus de către operatori. Abonații sunt 
notificați în timp util, cu cel puțin o lună 
înainte, de aceste modificări, precum și 
informați asupra dreptului lor de a anula 
contractul, fără penalități, în cazul în care 
nu acceptă noile condiții. Acest drept poate 
fi exercitat doar în cazul în care 
modificările prezintă dezavantaje pentru 
abonați.

Or. de

Justificare

Das Kündigungsrecht ohne Geldstrafe sollte nur dann Anwendung finden, wenn die Änderung 
zum Nachteil des Kunden kommt. Anders könnten die Kunden auch bei einer positiven 
Änderungen ihren Vertrag fristlos kündigen.

Amendamentul 53
Paul Rübig

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2002/22/CE
Articolul 20 – alineatul 7

Text propus de Comisie Amendament

(7) Abonații au dreptul de a anula 
contractul fără penalități din momentul în 
care sunt informați cu privire la un 
proiect de modificare a condițiilor 

(7) Abonații au dreptul de a anula 
contractul fără penalități în caz de 
modificare a condițiilor contractuale 
propusă de către operatori, în măsura în 
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contractuale propus de către operatori. 
Abonații sunt notificați în timp util, cu cel 
puțin o lună înainte, de aceste modificări, 
precum și informați asupra dreptului lor de 
a anula contractul, fără penalități, în cazul 
în care nu acceptă noile condiții.”

care modificările respective prezintă în 
ansamblu dezavantaje pentru aceștia. 
Abonații sunt notificați în timp util, cu cel 
puțin o lună înainte, de aceste modificări, 
precum și informați asupra dreptului lor de 
a anula contractul, fără penalități, în cazul 
în care nu acceptă noile condiții.”

Or. de

Justificare

Das Recht auf Änderungskündigung darf nicht bereits mit der Bekanntgabe beabsichtigter 
Änderungen bestehen, sondern muss mit dem Zeitpunkt deren Wirksamwerdens 
zusammenfallen. Ferner sollte es nicht als grundsätzlich in jedem Falle zustehende Prämie 
dafür eingeräumt werden, dass der Endverbraucher Kunde eines Anbieters ist, der sein 
Bedingungen dem geänderten Umfeld anpasst, sondern vielmehr nur dann bestehen, wenn 
durch die neuen Bedingungen insgesamt tatsächlich eine Verschlechterung der Stellung des 
Endkunden gegenüber den ursprünglichen Bedingungen eintritt.

Amendament 54
Renato Brunetta

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2002/22/CE
Articolul 20 – alineatul 7 a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(7a) Statele membre se asigură că în cazul 
încheierii de contracte între abonați și 
întreprinderi ce oferă servicii de 
comunicare electronică, informațiile 
relative la abonat se includ în mod 
automat în bazele de date de abonați, cu 
excepția unei cereri exprese a acestora de 
excludere a unor anumite date, sau că 
clienții sunt consultați explicit la 
momentul solicitării unui serviciu, iar mai 
apoi la intervale regulate, dacă și în ce 
mod doresc ca informațiile relevante să 
fie introduse în bazele de date de abonați, 
și dacă doresc să exercite opțiunea de a 
include anumite date în baza de date, care 
să nu fie divulgate utilizatorilor serviciilor 
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de informații abonați.

Or. en

Justificare

Directory enquiry providers can, in this way, facilitate communications with ECS customers 
without compromising privacy concerns and hence the dual goals of inclusion and privacy 
are better fulfilled. It is necessary to put in place mechanisms which guarantee the exercise of 
the right of end-users to be included in directory databases in these ways and thereby ensure 
the comprehensiveness of directory services in accordance with Recital 11 of the Universal 
Service Directive.

Amendamentul 55
Herbert Reul

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2002/22/CE
Articolul 21 – alineatul 4

Text propus de Comisie Amendament

(4) Statele membre asigură că autoritățile 
naționale de reglementare pot obliga 
întreprinderile furnizoare de servicii de 
comunicații publice să ofere clienților la 
momentul și la locul tranzacției informații 
despre tarifele aplicate pentru a garanta că 
clienții sunt pe deplin informați cu privire 
la condițiile de tarifare.

(4) Statele membre asigură că autoritățile 
naționale de reglementare pot obliga 
întreprinderile furnizoare de servicii de 
comunicații electronice ca, în cazul 
ineficienței măsurilor de coreglementare 
și autoreglementare, să ofere clienților la 
momentul și la locul tranzacției informații 
despre tarifele aplicate pentru a garanta că 
clienții sunt pe deplin informați cu privire 
la condițiile de tarifare.

Or. de

Justificare

Die Regelung zur Transparenz und Veröffentlichung der Informationen greift nur dann, wenn 
die Selbst- und Co-Regulierungsmaßnahmen nicht ausreichend sind.
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Amendamentul 56
Herbert Reul

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2002/22/CE
Articolul 21 – alineatul 6

Text propus de Comisie Amendament

(6) Pentru a asigura că utilizatorii finali pot 
beneficia de o abordarea continuă a 
transparenței tarifelor, precum și de 
informații în conformitate cu articolul 20 
alineatul (5) în cadrul Comunității, 
Comisia poate, după consultarea 
Autorității europene de reglementare a 
pieței de comunicații electronice 
(denumită în continuare „Autoritatea”), 
să ia măsurile tehnice de punere în 
aplicare corespunzătoare în domeniu, 
cum ar fi să specifice metodologia sau 
procedurile. Măsurile de modificare a 
elementelor neesențiale ale prezentei 
directive prin completarea acesteia sunt 
adoptate în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 37 alineatul (2). În caz de 
urgență majoră, Comisia poate folosi 
procedura de urgență prevăzută la 
articolul 37 alineatul (3).

(6) Pentru a asigura că utilizatorii finali pot 
beneficia de o abordare continuă a 
transparenței tarifelor, precum și de 
informații în conformitate cu articolul 20 
alineatul (5) în cadrul Comunității, 
Comisia poate stabili orientări, cum ar fi 
să specifice metodologia sau procedurile.

Or. de

Justificare

Im jetzigen Rechtsrahmen wird der Kommunikationsausschuss für technische Anpassungen zu 
den Anhängen gemäß Art 35 RL 2002/22/EG eingesetzt. Es sollte im neuen Rechtsrahmen 
dabei bleiben. Der Einsatz der Komitologie nach Art 37 Absatz 2 und Art 37 Absatz 3 könnte 
zur Folge haben, dass jenseits des Gesetzgebungsverfahrens viele Bereiche doch geregelt 
werden. Die Kommission kann Leitlinien verfassen, die zum Austausch von Best Practices 
helfen können. Die Behörde, wie sie im Kommissionsvorschlag COM(2007)699 vorgesehen 
ist, ist nicht erwünscht.
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Amendamentul 57
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 13 – litera b
Directiva 2002/22/CE
Articolul 22 – alineatul 3

Text propus de Comisie Amendament

(b) Se introduce următorul alineat (3): eliminat
(3) Pentru a preveni degradarea 
serviciului și încetinirea traficului de-a 
lungul rețelelor, Comisia poate, după 
consultarea Autorității, să adopte măsuri 
tehnice de punere în aplicare pentru ca 
cerințele privind calitatea minimă a 
serviciului să fie stabilite de către 
autoritatea națională de reglementare 
pentru întreprinderile furnizoare de rețele 
de comunicații publice. Măsurile menite 
să modifice elementele neesențiale ale 
prezentei directive prin completarea 
acesteia sunt adoptate în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
prevăzută la articolul 37 alineatul (2). În 
caz de urgență majoră, Comisia poate 
folosi procedura de urgență prevăzută la 
articolul 37 alineatul (3). 

Or. es

Amendamentul 58
Erika Mann

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 13 – litera b
Directiva 2002/22/CE
Articolul 22 – alineatul 3

Text propus de Comisie Amendament

(3) Pentru a preveni degradarea serviciului 
și încetinirea traficului de-a lungul 
rețelelor, Comisia poate, după consultarea 
Autorității, să adopte măsuri tehnice de 

(3) Pentru a preveni blocarea 
anticoncurențială a accesului și 
degradarea gravă a serviciului, autoritățile 
naționale de reglementare pot impune 
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punere în aplicare pentru ca cerințele
privind calitatea minimă a serviciului să fie 
stabilite de către autoritatea națională de 
reglementare pentru întreprinderile 
furnizoare de rețele de comunicații publice. 
Măsurile menite să modifice elementele 
neesențiale ale prezentei directive prin 
completarea acesteia sunt adoptate în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 37 alineatul (2). În caz de 
urgență majoră, Comisia poate folosi 
procedura de urgență prevăzută la 
articolul 37 alineatul (3).”

cerințe privind calitatea minimă a 
serviciului pentru întreprinderile furnizoare 
de rețele de comunicații publice. 
Întreprinderile care furnizează rețele de 
comunicații publice au dreptul să 
gestioneze în mod rezonabil  rețelele. 
Impunerea de cerințe de calitate minimă 
nu ar trebui să rezulte în consecințe 
nedorite în detrimentul alegerii 
consumatorilor și al inovației. 

Or. en

Justificare

A distinction has to be made between blocking and degradation, which should not be allowed, 
and reasonable management of networks which may imply in some circumstances slowing 
down of traffic to ensure an average quality to all end-users.

Amendamentul 59
Herbert Reul

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 13 – litera b
Directiva 2002/22/CE
Articolul 22 – alineatul 3

Text propus de Comisie Amendament

„(3) Pentru a preveni degradarea 
serviciului și încetinirea traficului de-a 
lungul rețelelor, Comisia poate, după 
consultarea Autorității, să adopte măsuri 
tehnice de punere în aplicare pentru ca 
cerințele privind calitatea minimă a 
serviciului să fie stabilite de către 
autoritatea națională de reglementare 
pentru întreprinderile furnizoare de rețele 
de comunicații publice. Măsurile de 
modificare a elementelor neesențiale ale 
prezentei directive prin completarea 

(3) Pentru a preveni degradarea serviciului 
și încetinirea traficului de-a lungul 
rețelelor, Comisia și autoritatea națională 
de reglementare pot să propună cerințe 
minime privind calitatea pentru o cât mai 
bună prestare de servicii, cum ar fi 
serviciile „Voice-Over-IP”. Propunerile 
ar trebui să țină seama de standardele 
recunoscute pe plan mondial.
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acesteia sunt adoptate în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
prevăzută la articolul 37 alineatul (2). În 
caz de urgență majoră, Comisia poate 
folosi procedura de urgență prevăzută la 
articolul 37 alineatul (3).

Or. de

Justificare

Um eine Verschlechterung oder Verlangsamung von Diensten für den Endkunden zu 
verhindern, insbesondere im Bereich Voice Over IP, sollten die Kommission und der 
nationale Regulierer Mindestanforderungen für die best mögliche Diensterbringung falls 
erforderlich vorschlagen können. Die Vorschläge sollten aber internationale Standards 
berücksichtigen, um vergleichbare Wettbewerbsbedingungen  für die europäische Industrie zu 
garantieren. Darüber hinaus dürften diese Maßnahmen nicht im Rahmen des 
Komitologieverfahrens nach Art 37 Absatz 2 oder nach dem Dringlichkeitsverfahren 
genommen werden, da es sich nicht um nicht wesentliche Bestimmungen handelt, sondern 
diese Vorschläge hätten wichtige Konsequenzen für die Qualität der Diensterbringung.

Amendamentul 60
Ivo Belet

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 13 – litera b
Directiva 2002/22/CE
Articolul 22 – alineatul 3

Text propus de Comisie Amendament

(3) Pentru a preveni degradarea serviciului 
și încetinirea traficului de-a lungul 
rețelelor, Comisia poate, după consultarea 
Autorității, să adopte măsuri tehnice de 
punere în aplicare pentru ca cerințele
privind calitatea minimă a serviciului să fie 
stabilite de către autoritatea națională de 
reglementare pentru întreprinderile 
furnizoare de rețele de comunicații publice.
Măsurile menite să modifice elementele 
neesențiale ale prezentei directive prin 
completarea acesteia sunt adoptate în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 

(3) Pentru a preveni degradarea serviciului 
și încetinirea traficului de-a lungul 
rețelelor, statele membre se asigură că 
autoritățile naționale de reglementare pot 
stabili cerințe privind calitatea minimă a 
serviciului pentru întreprinderile furnizoare 
de rețele de comunicații publice.
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articolul 37 alineatul (2). În caz de 
urgență majoră, Comisia poate folosi 
procedura de urgență prevăzută la 
articolul 37 alineatul (3).

Or. en

Justificare

Since situations in Member States can widely differ, it is important that national regulatory 
are able to act.

Amendamentul 61
Ivo Belet

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 13 – litera b a (nouă)
Directiva 2002/22/CE
Articolul 22 – alineatul 3 a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(ba) Se inserează următorul alineat 3a:
„(3a) Pentru a se asigura că posibilitatea 
utilizatorilor de a accesa și distribui 
conținuturi licite sau de a folosi la alegere 
orice aplicații și servicii legale nu este 
restricționată în mod nejustiicat, statele 
membre iau măsurile necesare pentru ca 
autoritățile naționale de reglementare să 
poată garanta că orice restricții impuse de 
societățile ce furnizează rețele privind 
posibilitatea utilizatorilor de a accesa și 
distribui conținuturi licite sunt justificate 
corespunzător.”

Or. en

Justificare

National authorities should be able to monitor whether discriminatory practices by 
undertaking providing electronic communication services are duly justified.
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Amendamentul 62
Renato Brunetta

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 15 – litera aa (nouă)
Directiva 2002/22/CE
Articolul 25 – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

(aa) La articolul 25, alineatul (1) se 
înlocuiește cu următorul text:
„(1) Statele membre se asigură că, în 
ceea ce privește toți utilizatorii finali de 
servicii și rețele de comunicații 
electronice, informațiile acestora sunt 
incluse în mod automat în bazele de date 
de abonați, sau că clienții sunt consultați 
explicit la momentul solicitării unui 
serviciu, iar mai apoi la intervale 
regulate, dacă și în ce mod doresc ca 
informațiile relevante să fie introduse în 
bazele de date de abonați. Utilizatorilor 
finali li se oferă și opțiunea de a include 
anumite date în baza de date, care să nu 
fie divulgate utilizatorilor serviciilor de 
informații abonați.”

Or. en

Justificare

The imposition of wholesale obligations on operators controlling access are justified in order 
to ensure users the full benefit of competition in directory enquiry services and would permit 
the removal of heavy retail universal service regulation. The ability for a European citizen to 
travel to other Member states and be able to access its usual directory enquiry services 
provider, in order to obtain information in his or her national language, is essential to 
promoting the single market.
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Amendamentul 63
Renato Brunetta

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 15 – litera b
Directiva 2002/22/CE
Articolul 25 – alineatul 3

Text propus de Comisie Amendament

(3) Statele membre se asigură că toți 
utilizatorii finali conectați la rețeaua de 
telefonie publică pot avea acces la 
serviciile de informații telefonice în 
conformitate cu articolul 5 alineatul (1) 
litera (b).”

(3) Statele membre se asigură că toți 
utilizatorii finali conectați la rețeaua de 
comunicații electronice pot avea acces la 
serviciile de informații abonați în 
conformitate cu articolul 5 alineatul (1) 
litera (b) și că operatorii ce controlează 
accesul la astfel de servicii furnizează 
servicii de acces în condiții echitabile, 
orientate către costuri, nediscriminatorii 
și transparente.

Or. en

Justificare

The imposition of wholesale obligations on operators controlling access are justified in order 
to ensure users the full benefit of competition in directory enquiry services and would permit 
the removal of heavy retail universal service regulation. The ability for a European citizen to 
travel to other Member states and be able to access its usual directory enquiry services 
provider, in order to obtain information in his or her national language, is essential to 
promoting the single market.

Amendamentul 64
Renato Brunetta

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 15 – litera b a (nouă)
Directiva 2002/22/CE
Articolul 25 – alineatul 4

Text propus de Comisie Amendament

(ba) La articolul 25, alineatul (4) se 
înlocuiește cu următorul text:
„(4) Statele membre nu mențin nici o 
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restricție de reglementare care să 
împiedice utilizatorii finali dintr-un stat 
membru să acceseze direct serviciile de 
informații telefonice dintr-un alt stat 
membru, prin apeluri voce sau SMS, și 
iau măsurile necesare pentru a garanta 
un astfel de acces, în conformitate cu 
articolul 28 al prezentie directive.”

Or. en

Justificare

The imposition of wholesale obligations on operators controlling access are justified in order 
to ensure users the full benefit of competition in directory enquiry services and would permit 
the removal of heavy retail universal service regulation. The ability for a European citizen to 
travel to other Member states and be able to access its usual directory enquiry services 
provider, in order to obtain information in his or her national language, is essential to 
promoting the single market.

Amendament 65
Erika Mann

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 16
Directiva 2002/22/CE
Articolul 26 – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

(2) Statele membre se asigură că 
întreprinderile care furnizează un serviciu 
de efectuare de apeluri naționale și/sau 
internaționale prin formarea unui număr 
sau a mai multor numere din planul de 
numerotare național sau internațional oferă 
acces la serviciile de urgență.

(2) Statele membre se asigură că 
întreprinderile care furnizează un serviciu 
de efectuare sau de primire de apeluri 
naționale și/sau internaționale prin 
formarea unui număr sau a mai multor 
numere din planul de numerotare național 
sau internațional oferă acces la serviciile de 
urgență.

Or. en

Justificare

The proposed definition would apply emergency calling obligations too widely and will 
capture services that were not envisaged to be regulated under the existing framework and 
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are not intended as a replacement for telephony service (e.g. outbound calling series to only 
international telephone numbers). I would like to caution against this approach as it may 
discourage the launch of some innovative services by imposing too burdensome conditions 
before the technology is being fully developed.

Amendamentul 66
Nikolaos Vakalis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 16
Directiva 2002/22/CE
Articolul 26 – alineatul 4

Text propus de Comisie Amendament

(4) Statele membre asigură că utilizatorii 
finali cu handicap pot accesa serviciile de 
urgență. În vederea garantării faptului că 
utilizatorii finali cu handicap pot accesa 
serviciile de urgență atunci când călătoresc 
în alt stat membru, măsurile luate pot 
include asigurarea conformității cu 
standardele sau specificațiile relevante 
publicate în conformitate cu dispozițiile 
prevăzute la articolul 17 din Directiva 
2002/21/CE (Directiva-cadru). 

(4) Statele membre asigură că utilizatorii 
finali cu handicap pot accesa serviciile de 
urgență în conformitate cu prevederile 
articolului 7.. În vederea garantării faptului 
că utilizatorii finali cu handicap pot accesa 
serviciile de urgență atunci când călătoresc 
în alt stat membru, măsurile luate pot 
include asigurarea conformității cu 
standardele sau specificațiile relevante 
publicate în conformitate cu dispozițiile 
prevăzute la articolul 17 din Directiva 
2002/21/CE (Directiva-cadru). 

Or. el

Justificare

These measures may include the provision of special terminal equipment for disabled users 
particularly those suffering from deafness or weak hearing, speech problems or combined 
deafness and blindness, together with data transmission services or other special equipment, 
which should be provided by the Member States.

Amendamentul 67
Nikolaos Vakalis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 16
Directiva 2002/22/CE
Articolul 26 – alineatul 5 – paragraful 1



AM\718824RO.doc 39/55 PE404.785v01-00

RO

Text propus de Comisie Amendament

(5) Statele membre asigură că informațiile 
privind localizarea apelantului sunt puse în 
mod gratuit la dispoziția autorităților care 
intervin în cazuri de urgență pentru toate 
apelurile la numărul de apel de urgență 
unic european „112”. 

(5) Statele membre asigură că informațiile 
privind localizarea apelantului sunt puse la 
dispoziția autorităților care intervin în 
cazuri de urgență pentru toate apelurile la 
numărul de apel de urgență unic european 
„112”. Costul transmiterii acestor 
informații se stabilește în conformitate cu 
prevederile naționale referitoare la 
numerele de apel de urgență naționale.

Or. el

Justificare

It is necessary to bring arrangements for meeting the cost of caller location information using 
the emergency call number 112 into line with Member State provisions regarding public 
safety.

Amendamentul 68
Herbert Reul

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 16
Directiva 2002/22/CE
Articolul 26 – alineatul 7

Text propus de Comisie Amendament

(7) Pentru a asigura punerea în aplicare 
eficientă a serviciilor „112” în statele 
membre, inclusiv accesul pentru utilizatorii 
finali cu handicap atunci când aceștia 
călătoresc în alte state membre, Comisia,
după consultarea Autorității, poate adopta 
măsuri tehnice de punere în aplicare.

(7) Pentru a asigura punerea în aplicare 
eficientă a serviciilor „112” în statele 
membre, inclusiv accesul pentru utilizatorii 
finali cu handicap atunci când aceștia 
călătoresc în alte state membre, Comisia 
poate stabili orientări.

Măsurile de modificare a elementelor 
neesențiale ale prezentei directive prin 
completarea acesteia sunt adoptate în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 



PE404.785v01-00 40/55 AM\718824RO.doc

RO

articolul 37 alineatul (2). În caz de 
urgență majoră, Comisia poate folosi 
procedura de urgență prevăzută la 
articolul 37 alineatul (3).”

Or. de

Justificare

Im jetzigen Rechtsrahmen wird der Kommunikationsausschuss für technische Anpassungen zu 
den Anhängen gemäß Art 35 RL 2002/22/EG eingesetzt. Es sollte im neuen Rechtsrahmen 
dabei bleiben. Der Einsatz der Komitologie nach Art 37 Absatz 2 und Art 37 Absatz 3 könnte 
zur Folge haben, dass jenseits des Gesetzgebungsverfahrens viele Bereiche doch geregelt 
werden. Die Kommission kann Leitlinien verfassen, die zum Austausch von Best Practices 
helfen können. Die Behörde, wie sie im Kommissionsvorschlag COM(2007)699 vorgesehen 
ist, ist nicht erwünscht.

Amendamentul 69
Herbert Reul

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 16
Directiva 2002/22/CE
Articolul 28 – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

(2) Pentru a se asigura că utilizatorii finali 
au acces efectiv la numerele sau serviciile 
din Comunitate, Comisia poate, după 
consultarea Autorității, să adopte măsuri 
tehnice de punere în aplicare. Măsurile de 
modificare a elementelor neesențiale ale 
prezentei directive prin completarea 
acesteia sunt adoptate în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
prevăzută la articolul 37 alineatul (2). În 
caz de urgență majoră, Comisia poate 
folosi procedura de urgență prevăzută la 
articolul 37 alineatul (3).

(2) Pentru a se asigura că utilizatorii finali 
au acces efectiv la numerele și serviciile 
din Comunitate, Comisia poate stabili 
orientări.

Oricare astfel de măsură tehnică de 
punere în aplicare poate fi revizuită în 
mod periodic pentru a se ține cont de 
progresele tehnologice și ale pieței.
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Or. de

Justificare

Im jetzigen Rechtsrahmen wird der Kommunikationsausschuss für technische Anpassungen zu 
den Anhängen gemäß Art 35 RL 2002/22/EG eingesetzt. Es sollte im neuen Rechtsrahmen 
dabei bleiben. Der Einsatz der Komitologie nach Art 37 Absatz 2 und Art 37 Absatz 3 könnte 
zur Folge haben, dass jenseits des Gesetzgebungsverfahrens viele Bereiche doch geregelt 
werden. Die Kommission kann Leitlinien verfassen, die zum Austausch von Best Practices 
helfen können. Die Behörde, wie sie im Kommissionsvorschlag COM(2007)699 vorgesehen 
ist, ist nicht erwünscht.

Amendamentul 70
Herbert Reul

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 18
Directiva 2002/22/CE
Articolul 30 – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

(1) Statele membre asigură că toți 
abonații care au numere din planul 
național de numerotare își pot păstra 
numărul (numerele), la cerere, indiferent 
de întreprinderea care furnizează 
serviciul, în conformitate cu dispozițiile 
din anexa I partea C.

eliminat

Or. de

Justificare

Maßnahmen zur Rufnummerportierung müssten vom Gesetzgeber beschlossen werden, da es 
sich nicht um eine erforderliche Anpassung nach technologischen oder Marktveränderungen 
handelt.
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Amendamentul 71
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 18
Directiva 2002/22/EC
Articolul 30 – alineatul 4

Text proposed by the Commission Amendment

(4) Transferabilitatea numerelor și 
activarea ulterioară a acestora sunt 
executate cu cea mai mică întârziere, nu 
mai târziu de o zi lucrătoare de la 
momentul depunerii cererii inițiale de către 
abonat.

(4) Transferabilitatea numerelor și 
activarea ulterioară a acestora sunt 
executate cu cea mai mică întârziere, nu 
mai târziu de o zi lucrătoare de la 
momentul depunerii cererii inițiale de către 
abonat, pentru abonații de telefonie 
mobilă și nu mai târziu de trei zile 
lucrătore de la momentul depunerii 
cererii inițiale de către abonat, pentru 
abonații la operatorii de telefonie fixă.

Or. ro

Justification

Este important sa se faca aceasta diferentiere deoarece portarea poate sa implice manevre 
tehnice mai complicate functie de infrastructura existenta.

Amendamentul 72
Ivo Belet

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 18
Directiva 2002/22/CE
Articolul 30 – alineatul 6

Text propus de Comisie Amendament

(6) Fără a aduce atingere niciunei perioade 
contractuale minime, autoritățile naționale 
de reglementare asigură că procedurile și 
condițiile de încetare a contractului nu 
acționează ca un mijloc de constrângere în 
ceea ce privește schimbarea furnizorilor de 
servicii.

Fără a aduce atingere niciunei perioade 
contractuale minime rezonabile, 
autoritățile naționale de reglementare 
asigură că procedurile și condițiile de 
încetare a contractului nu acționează ca un 
mijloc de constrângere în ceea ce privește 
schimbarea furnizorilor de servicii.



AM\718824RO.doc 43/55 PE404.785v01-00

RO

Or. en

Justificare

Minimum contractual periods should be reasonable and not hamper competition.

Amendamentul 73
Herbert Reul

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 19
Directiva 2002/22/CE
Articolul 31 – alineatul 1 – primul paragraf

Text propus de Comisie Amendament

(1) Statele membre pot impune obligații 
rezonabile de difuzare („must carry”), 
pentru transmiterea unor anumite canale 
sau servicii de radio și televiziune, 
întreprinderilor aflate în jurisdicția lor care 
administrează rețele de comunicații 
electronice pentru difuzarea publică a 
emisiunilor de radio sau televiziune, în 
cazul în care un număr mare de utilizatori 
finali ai acestor rețele le folosesc ca 
mijloace principale de recepție a 
emisiunilor de radio sau televiziune. 
Obligațiile în cauză se impun numai în 
cazul în care acestea sunt necesare pentru 
îndeplinirea obiectivelor de interes general 
stabilite pe cât de clar și specific de către 
toate statele membre în legislațiile 
naționale și sunt proporționate și 
transparente.

(1) Statele membre pot impune obligații 
rezonabile de difuzare („must carry”), 
pentru transmiterea unor anumite servicii 
media audiovizuale și servicii 
complementare, întreprinderilor aflate în 
jurisdicția lor care administrează rețele de 
comunicații electronice pentru difuzarea 
publică a serviciilor de radio sau a 
serviciilor media audiovizuale, în cazul în 
care un număr mare de utilizatori finali ai 
acestor rețele le folosesc ca mijloace 
principale de recepție a serviciilor de radio 
sau a serviciilor media audiovizuale. 
Obligațiile în cauză se impun numai în 
cazul în care acestea sunt necesare pentru 
îndeplinirea obiectivelor de interes general 
stabilite pe cât de clar și specific de către 
toate statele membre în legislațiile 
naționale și sunt proporționale și 
transparente.

Or. de

Justificare

Der Anwendungsbereich muss mit der FernsehRL vereinbart sein. Der Anwendungsbereich 
der Must Carry Regeln in Art 31 ist zu eng und geht gegen das erklärte Ziel des 
Telekommunikations-Pakets: die Verstärkung der Verbraucher und Nutzerrechte. Es ist die 
Rede von  zugangserleichternden Diensten nur für behinderte Menschen. Dabei müssten auch 
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must carry Regeln für andere Gruppen wie z.B. Sprachminderheiten oder ergänzende Dienste 
für die Öffentlichkeit (Radiotext, Teletext, Programinformation) gelten.

Amendamentul 74
Herbert Reul

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 19
Directiva 2002/22/CE
Articolul 31 – alineatul 1 – al treilea paragraf

Text propus de Comisie Amendament

Statele membre vor revizui obligațiile de 
difuzare „must carry” cel puțin o dată la 
trei ani.

Statele membre vor revizui obligațiile de 
difuzare „must carry” la intervale regulate.

Or. de

Justificare

Im Hinblick aud die unterschiedlichen rechtlichen Intrusmentarien in den Mitgliedstaaten 
muss es keine EU-weite Vorgabe darüber geben, wie oft die Überprüfung der 
Überprüfungspflichten stattfinden soll.

Amendamentul 75
Herbert Reul

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 20
Directiva 2002/22/CE
Articolul 33 – alineatul 4

Text propus de Comisie Amendament

(4) Fără a aduce atingere aplicării 
Directivei 1999/5/CE, în special cerințelor 
privind handicapul în temeiul articolului 3 
alineatul (3) litera (f) din directivă, și 
pentru a ameliora accesibilitatea la 
serviciile și echipamentele de comunicații 
pentru utilizatorii finali cu handicap, 
Comisia poate, după consultarea 
Autorității, să ia măsurile tehnice de 

(4) Fără a aduce atingere aplicării 
Directivei 1999/5/CE, în special cerințelor 
privind handicapul în temeiul articolului 3 
alineatul (3) litera (f) din directivă, și 
pentru a ameliora accesibilitatea la 
serviciile și echipamentele de comunicații 
pentru utilizatorii finali cu handicap, 
Comisia poate să stabilească orientări și 
să ia măsurile tehnice de punere în aplicare 
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punere în aplicare corespunzătoare în 
vederea soluționării problemelor ridicate în 
raportul la care se face referire la alineatul 
(3), după realizarea unei consultări publice.
Măsurile de modificare a elementelor 
neesențiale ale prezentei directive prin 
completarea acesteia sunt adoptate în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 37 alineatul (2). În caz de 
urgență majoră, Comisia poate folosi 
procedura de urgență prevăzută la 
articolul 37 alineatul (3).

corespunzătoare în vederea soluționării 
problemelor ridicate în raportul la care se 
face referire la alineatul (3), după 
realizarea unei consultări publice.

Or. de

Justificare

Im jetzigen Rechtsrahmen wird der Kommunikationsausschuss für technische Anpassungen zu 
den Anhängen gemäß Art 35 RL 2002/22/EG eingesetzt. Es sollte im neuen Rechtsrahmen 
dabei bleiben. Der Einsatz der Komitologie nach Art 37 Absatz 2 und Art 37 Absatz 3 könnte 
zur Folge haben, dass jenseits des Gesetzgebungsverfahrens viele Bereiche doch geregelt 
werden. Die Kommission kann Leitlinien verfassen, die zum Austausch von Best Practices 
helfen können. Die Behörde, wie sie im Kommissionsvorschlag COM(2007)699 vorgesehen 
ist, ist nicht erwünscht.

Amendamentul 76
Herbert Reul

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 24
Directiva 2002/22/CE
Articolul 37 – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

(2) În cazul în care se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolul 5a 
alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 
1999/468/CE, având în vedere dispozițiile 
articolului 8.

eliminat

Or. de
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Justificare

Im jetzigen Rechtsrahmen wird der Kommunikationsausschuss für technische Anpassungen zu 
den Anhängen gemäß Art 35 RL 2002/22/EG eingesetzt. Es sollte im neuen Rechtsrahmen 
dabei bleiben. Der Einsatz des Komitologieverfahrens mit Kontrollrechten des Europäischen 
Parlaments könnte zur Folge haben, dass jenseits des klassischen Gesetzgebungsverfahrens -
also ohne Impact Assement Studie und ohne öffentliche Debatte- viele Bereiche doch geregelt 
werden. Dennoch kann die Kommission Leitlinien verfassen, die zum Austausch von Best 
Practices helfen können.

Amendamentul 77
Herbert Reul

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 24
Directiva 2002/22/CE
Articolul 37 – alineatul 3

Text propus de Comisie Amendament

(3) În cazul în care se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolul 5a 
alineatele (1), (2), (4) și (6), și articolul 7 
din Decizia 1999/468/CE, având în vedere 
dispozițiile articolului 8.

eliminat

Or. de

Justificare

Im jetzigen Rechtsrahmen wird der Kommunikationsausschuss für technische Anpassungen zu 
den Anhängen gemäß Art 35 RL 2002/22/EG eingesetzt. Es sollte im neuen Rechtsrahmen 
dabei bleiben. Der Einsatz der Komitologie im Dringlichkeitsverfahren könnte zur Folge 
haben, dass jenseits des klassischen Gesetzgebungsverfahrens - also ohne Impact Assement 
Studie und ohne öffentliche Debatte- viele Bereiche doch geregelt werden. Dennoch kann die 
Kommission Leitlinien verfassen, die zum Austausch von Best Practices helfen können.

Amendamentul 78
Reino Paasilinna

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 2 – punctul 3 – litera b
Directiva 2002/58/CE
Articolul 4 – alineatul 3
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Text propus de Comisie Amendament

(3) În cazul unei încălcări a securității 
având ca rezultat distrugerea accidentală 
sau ilegală, pierderea, alterarea, divulgarea 
neautorizată sau accesul neautorizat 
privind datele personale transmise, stocate 
sau prelucrate în alt mod în legătură cu 
furnizarea de servicii de comunicații 
accesibile publicului în cadrul Comunității, 
furnizorul de servicii de comunicații 
accesibile publicului informează fără 
întârziere abonatul în cauză și autoritățile 
naționale de reglementare cu privire la o 
astfel de încălcare. Notificarea adresată 
abonatului descrie cel puțin natura 
încălcării și recomandă măsuri de 
diminuare a posibilelor efecte negative ale 
acesteia. Notificarea adresată autorităților 
naționale de reglementare va descrie, în 
plus, consecințele încălcării și măsurile 
luate de furnizor în vederea soluționării 
problemei.”

(3) În cazul unei încălcări a securității de 
către furnizorul de servicii de comunicații 
electronice, având ca rezultat distrugerea 
accidentală sau ilegală, pierderea, alterarea, 
divulgarea neautorizată sau accesul 
neautorizat privind datele personale 
transmise, stocate sau prelucrate în alt mod 
în legătură cu furnizarea de servicii de 
comunicații accesibile publicului în cadrul 
Comunității, furnizorul de servicii de 
comunicații accesibile publicului 
informează fără întârziere autoritățile 
naționale de reglementare cu privire la o 
astfel de încălcare. Notificarea descrie 
natura încălcării și consecințele acesteia și 
măsurile luate de furnizor în vederea 
soluționării problemei și recomandă, de 
asemenea, măsuri de diminuare a 
posibilelor efecte negative ale acesteia. 
Autoritatea națională de reglementare 
decide dacă furnizorul de servicii de 
comunicații accesibile publicului 
informează abonatul în cauză cu privire 
la o astfel de încălcare. Comisia poate, 
după consultarea [xxx], să adopte 
măsurile de coordonare adecvate pentru a 
asigura o abordare coerentă la nivel 
comunitar. Atunci când este cazul, 
autoritatea națională de reglementare în 
cauză informează autoritățile naționale de 
reglementare din celelalte state membre și 
[xxx] cu privire la această încălcare. 
Atunci când divulgarea unei încălcări este 
în interes public, autoritatea națională de 
reglementare poate informa publicul. La 
fiecare trei luni, autoritatea națională de 
reglementare prezintă Comisiei un raport 
de sinteză privind notificările primite și 
măsurile luate în conformitate cu 
prezentul alineat.

Or. en
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Justificare

Providers of electronic communications services are responsible for security breach 
notifications only if the breach was caused by their own actions and not by a third party. 
Furthermore, informing all subscribers about every single breach can create unnecessary 
confusion. It shall be left for the NRAs to decide whether the security risk and its potential 
consequences are serious enough for preventive actions. The Commission shall monitor 
security breaches and actions taken by the NRAs to prevent any harmful consequences that 
the breaches may or could have caused.

Amendamentul 79
Erika Mann

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 2 – punctul 3 – litera b
Directiva 2002/58/CE
Articolul 4 – alineatul 3

Text propus de Comisie Amendament

(3) În cazul unei încălcări a securității 
având ca rezultat distrugerea accidentală 
sau ilegală, pierderea, alterarea, divulgarea 
neautorizată sau accesul neautorizat 
privind datele personale transmise, stocate 
sau prelucrate în alt mod în legătură cu 
furnizarea de servicii de comunicații 
accesibile publicului în cadrul Comunității, 
furnizorul de servicii de comunicații 
accesibile publicului informează fără 
întârziere abonatul în cauză și autoritățile 
naționale de reglementare cu privire la o 
astfel de încălcare. Notificarea adresată 
abonatului descrie cel puțin natura 
încălcării și recomandă măsuri de 
diminuare a posibilelor efecte negative ale 
acesteia. Notificarea adresată autorităților 
naționale de reglementare va descrie, în 
plus, consecințele încălcării și măsurile 
luate de furnizor în vederea soluționării 
problemei.”

(3) În cazul unei încălcări a securității 
având ca rezultat distrugerea accidentală 
sau ilegală, pierderea, alterarea, divulgarea 
neautorizată sau accesul neautorizat 
privind datele personale transmise, stocate 
sau prelucrate în alt mod în legătură cu 
furnizarea de servicii de comunicații 
accesibile publicului în cadrul Comunității, 
furnizorul de servicii de comunicații 
accesibile publicului informează fără 
întârziere abonatul în cauză și autoritățile 
naționale de reglementare cu privire la o 
astfel de încălcare. Notificarea adresată 
abonatului descrie cel puțin natura 
încălcării și recomandă măsuri de 
diminuare a posibilelor efecte negative ale 
acesteia. Notificarea adresată autorităților 
naționale de reglementare va descrie, în 
plus, consecințele încălcării și măsurile 
luate de furnizor în vederea soluționării 
problemei.”

O încălcare a securității ar trebui 
considerată prejudiciabilă în mod 
semnificativ doar în cazul în care se 
raportează la o infracțiune specifică.
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În cazul în care datele au fost corupte 
prin mijloace tehnice sau procedurale, 
într-o asemenea măsură încât riscul de 
pierdere este scăzut sau minimizat în mod 
substanțial, o încălcare a securității 
datelor nu ar trebui considerată ca 
prejudiciabilă pentru consumatorul final, 
însă trebuie furnizată o justificare, la 
cerere.

Or. en

Amendamentul 80
Ivo Belet

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 2 – punctul 3 – litera b
Directiva 2002/58/CE
Articolul 4 – alineatul 3

Text propus de Comisie Amendament

(3) În cazul unei încălcări a securității 
având ca rezultat distrugerea accidentală 
sau ilegală, pierderea, alterarea,
divulgarea neautorizată sau accesul 
neautorizat privind datele personale 
transmise, stocate sau prelucrate în alt mod 
în legătură cu furnizarea de servicii de 
comunicații accesibile publicului în cadrul 
Comunității, furnizorul de servicii de 
comunicații accesibile publicului 
informează fără întârziere abonatul în 
cauză și autoritățile naționale de 
reglementare cu privire la o astfel de 
încălcare. Notificarea adresată abonatului 
descrie cel puțin natura încălcării și 
recomandă măsuri de diminuare a 
posibilelor efecte negative ale acesteia. 
Notificarea adresată autorităților naționale 
de reglementare va descrie, în plus, 
consecințele încălcării și măsurile luate de 
furnizor în vederea soluționării problemei.

(3) În cazul unei încălcări grave a 
securității având ca rezultat distrugerea 
accidentală sau ilegală, pierderea, alterarea, 
divulgarea neautorizată sau accesul 
neautorizat privind datele personale 
transmise, stocate sau prelucrate în alt mod 
în legătură cu furnizarea de servicii de 
comunicații electronice accesibile 
publicului în cadrul Comunității, care este 
prejudiciabil pentru consumator, 
furnizorul de servicii de comunicații 
accesibile publicului informează fără 
întârziere abonatul în cauză și autoritățile 
naționale de reglementare cu privire la o 
astfel de încălcare. Notificarea adresată 
abonatului descrie cel puțin natura 
încălcării și recomandă măsuri de 
diminuare a posibilelor efecte negative ale 
acesteia. Notificarea adresată autorităților 
naționale de reglementare va descrie, în 
plus, consecințele încălcării și măsurile 
luate de furnizor în vederea soluționării 
problemei.
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Or. en

Justificare

The security breach notification obligation should be proportionate to the breach that 
occurred.

Amendamentul 81
Ivo Belet

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 2 – punctul 4
Directiva 2002/58/CE
Articolul 5 – alineatul 3

Text propus de Comisie Amendament

(3) Statele membre se asigură că stocarea 
de informații, sau accesarea informațiilor 
deja stocate, în echipamentul terminal al 
unui abonat sau utilizator este permisă doar 
cu condiția ca abonatul sau utilizatorul în 
cauză să fi primit informații clare și 
complete, în conformitate cu Directiva 
95/46/CE, inter alia cu privire la scopul 
prelucrării de date și să i se acorde dreptul 
de a refuza astfel de prelucrări de către 
controlorul de date. Aceasta nu interzice 
stocarea tehnică de date sau accesul la 
acestea cu unicul scop de a efectua sau de a 
facilita transmisia comunicației printr-o 
rețea de comunicații electronice sau în 
cazul în care acest lucru este strict necesar 
în vederea furnizării unui serviciu al 
societății informaționale cerut în mod 
explicit de către abonat sau utilizator.

(3) Statele membre se asigură că stocarea 
de informații, sau accesarea informațiilor 
deja stocate, în echipamentul terminal al 
unui abonat sau utilizator este permisă doar 
cu condiția ca abonatul sau utilizatorul în 
cauză să-și fi dat acordul, bazându-se pe
informații clare și complete, în 
conformitate cu Directiva 95/46/CE, inter 
alia cu privire la scopul prelucrării de date 
și să i se acorde dreptul de a refuza astfel 
de prelucrări de către controlorul de date. 
Aceasta nu interzice stocarea tehnică de 
date sau accesul la acestea cu unicul scop 
de a efectua sau de a facilita transmisia 
comunicației printr-o rețea de comunicații 
electronice sau în cazul în care acest lucru 
este strict necesar în vederea furnizării unui 
serviciu al societății informaționale cerut în 
mod explicit de către abonat sau utilizator. 
Acordul prealabil al abonatului ar trebui 
întotdeauna cerut separat față de acordul 
său în ceea ce privește dispozițiile 
generale.

Or. en
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Justificare

Use of personal information is very widespread in the electronic communication environment. 
Before information is accessed, prior consent of the subscriber should be sought, separately 
from his agreement to all other conditions.

Amendamentul 82
Ivo Belet

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 2 – punctul 4a (nou)
Directiva 2002/58/CE
Articolul 6 – alineatul 3

Text propus de Comisie Amendament

(4a) La articolul 6, alineatul (3) se 
înlocuiește cu următorul text:
(3) În scopul comercializării de servicii 
de comunicații electronice sau al 
furnizării de servicii suplimentare, 
prestatorul de servicii publice de 
comunicații electronice poate prelucra 
datele menționate la alineatul (1) în 
măsura și pe durata de timp necesare 
promovării sau furnizării acestor 
servicii, dacă abonatul sau utilizatorul 
care face subiectul datelor respective și-a 
dat acordul prealabil în acest sens 
Utilizatorii și abonații trebuie să aibă 
informații clare și cuprinzătoare privind 
posibilitatea de a-și retrage acordul 
pentru prelucrarea datelor de transfer 
în orice moment. Procedurile de 
retragere a acordului trebuie să fie simple 
și directe.

Or. en

Justificare

Use of personal information is very widespread in the electronic communication environment. 
Before data is accessed, prior consent of the subscriber should be sought.
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Amendamentul 83
Ivo Belet

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 2 – punctul 4 b (nou)
Directiva 2002/58/CE
Articolul 9 – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

(4a) La articolul 9, alineatul (1) se 
înlocuiește cu următorul text:
(1) În cazul în care datele de localizare 
altele decât datele de transfer referitoare 
la abonați sau utilizatori ai rețelelor de 
comunicații publice sau ai serviciilor 
publice de comunicații electronice pot fi 
prelucrate, aceste date pot fi prelucrate 
doar dacă sunt anonime și cu acordul 
prealabil al utilizatorilor sau abonaților 
respectivi, în măsura și pe perioada cât 
sunt necesare în vederea furnizării unui 
serviciu suplimentar Prestatorul de 
servicii trebuie să informeze utilizatorii 
și abonații, înainte de obținerea 
acordului lor, despre tipul de date de 
localizare altele decât datele de transfer 
care vor fi prelucrate, despre scopul și 
durata prelucrării și dacă datele 
respective vor fi transmise unor terțe 
părți în scopul furnizării de servicii 
suplimentare. Utilizatorii și abonații 
trebuie să aibă informații clare și 
cuprinzătoare privind posibilitatea de a-și 
retrage acordul pentru prelucrarea 
datelor de transfer în orice moment. 
Procedurile de retragere a acordului 
trebuie să fie simple și directe. 

Or. en

Justificare

Use of personal information is very widespread in the electronic communication environment. 
Before data is accessed, prior consent of the subscriber should be sought.
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Amendamentul 84
Renato Brunetta, Gabriele Albertini

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 2 – punctul 4 c (nou)
Directiva 2002/58/CE
Articolul 12 – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

(4c) La articolul 12, alineatul (2) se 
înlocuiește cu următorul text:
"2. Statele membre se asigură că, în 
cazurile în care includerea informațiilor 
personale privind utilizatorii finali de 
servicii și rețele de comunicații electronice 
în bazele de date de abonați se face în 
mod automat, aceștia au posibilitatea 
efectivă de a limita sau elimina aceste 
date, iar în cazurile în care acest lucru nu 
se face în mod automat, clienții sunt 
consultați explicit la momentul solicitării 
unui serviciu, iar mai apoi la intervale 
regulate, dacă și în ce mod doresc ca 
informațiile relevante să fie introduse în 
bazele de date de abonați. Utilizatorilor 
finali li se oferă și posibilitatea să includă 
anumite date în baza de date, care să nu 
fie divulgate utilizatorilor serviciilor de 
informații abonați și să verifice, corecteze 
sau retragă astfel de date. Neincluderea 
într-o listă publică de abonați, 
verificarea, corectarea sau retragerea de 
date personale din aceasta trebuie să fie 
gratuite.

Or. en

Justificare

Directory enquiry providers can, in this way, facilitate communications with ECS customers 
without compromising privacy concerns and hence the dual goals of inclusion and privacy 
are better fulfilled. It is necessary to put in place mechanisms which guarantee the exercise of 
the right of end-users to be included in directory databases in these ways and thereby ensure 
the comprehensiveness of directory services in accordance with Recital 11 of the Universal 
Service Directive.
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Amendamentul 85
Reino Paasilinna

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 2 – punctul 4 d (nou)
Directiva 2002/58/CE
Articolul 13 – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

(4c) La articolul 13, alineatul (1) se 
înlocuiește cu următorul text:
(1) Folosirea sistemelor de apelare 
automată fără intervenție umană 
(mașini de apelare automată), a 
faxurilor, serviciilor de mesaje scurte 
(SMS) sau a poștei electronice în scopuri 
de marketing direct este permisă doar în 
legătură cu acei abonați care și-au dat în 
prealabil acordul. Transmiterea 
automată de mesaje comerciale 
nesolicitate către echipamente radio sau 
terminale de telecomunicații aparținând 
unor persoane fizice nu poate fi 
autorizată decât cu acordul prealabil al 
acestora.

Or. en

Justificare

The scope of unsolicited communication has to be updated in the light of technological 
development, since there are now devices, which are able to communicate with each other 
without using a public communications network.

Amendamentul 86
Ivo Belet

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 2 – punctul 4 e (nou)
Directiva 2002/58/CE
Articolul 13 – alineatul 2
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Text propus de Comisie Amendament

(4e) La articolul 13 se elimină alineatul 
(2).

Or. en

Justificare

Since unsolicited communications have become so widespread on the internet, consumers 
should always opt-in to them.
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