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Amendamentul 24
Astrid Lulling

Propunere de directivă - act de modificare
Considerentul 17

Text propus de Comisie Amendament

(17) În cazul viitoarelor rețele IP, în care 
este posibil ca furnizarea unui serviciu să 
fie separată de furnizarea rețelei, statele 
membre ar trebui să determine cea mai 
adecvată cale de urmat în vederea 
asigurării accesibilității la serviciile 
telefonice accesibile publicului oferite pe 
piață prin utilizarea rețelelor de 
comunicații publice și a accesului la 
serviciile de urgență în cazul unei căderi de 
rețele catastrofice sau în cazuri de forță 
majoră.

(17) În cazul viitoarelor rețele IP, în care 
este posibil ca furnizarea unui serviciu să 
fie separată de furnizarea rețelei, statele 
membre ar trebui să determine cea mai 
adecvată cale de urmat în vederea 
asigurării accesibilității la serviciile 
telefonice accesibile publicului oferite pe 
piață prin utilizarea rețelelor de 
comunicații publice și a accesului la 
serviciile de urgență în cazul unei căderi de 
rețele catastrofice sau în cazuri de forță 
majoră, luând în considerare dificultățile 
tehnice în furnizarea unor astfel de 
servicii și evitând impunerea unei poveri 
excesive sau crearea unui obstacol în 
dezvoltarea serviciilor și aplicațiilor 
inovatoare.

Or. en

Justificare

PATS regulation should be reserved for PATS and those offering a close replacement to 
traditional retail telephone services where there is a risk of consumer confusion and a high 
level of protection is justified, including in relation to access to emergency services.

There appears to be no user expectation of access to emergency services for services which 
are network-independent, not offering a traditional telephone services or a close replacement 
to traditional telephone services. The option suggested aim to ensure that these specific 
services are not affected by this provision.
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Amendamentul 25
Astrid Lulling

Propunere de directivă - act de modificare
Considerentul 19

Text propus de Comisie Amendament

(19) Utilizatorii finali ar trebui să poată 
suna și să aibă acces la serviciile de 
urgență oferite folosind orice serviciu de 
telefonie capabil să genereze apeluri vocale 
prin tastarea unui număr sau a mai multor 
numere din planurile de numerotare 
telefonică naționale sau internaționale. 
Autoritățile de urgență ar trebui să fie în 
măsură să se ocupe de și să răspundă la 
apelurile efectuate la numărul „112” cel 
puțin la fel de repede și eficient ca în cazul 
apelurilor la alte numere de urgență 
naționale. Este important să se intensifice 
sensibilizarea cetățenilor cu privire la 
numărul „112” în vederea îmbunătățirii 
nivelului de protecție și securitate a
cetățenilor care călătoresc pe teritoriul 
Uniunii Europene. În acest scop, cetățenii 
ar trebui să fie pe deplin conștienți că 
„112” poate fi folosit ca număr de urgență 
unic atunci când călătoresc în oricare dintre 
statele membre, fiind informați în acest 
sens în special prin intermediul 
informațiilor oferite în terminalele 
internaționale de autocare, în gări, porturi 
sau aeroporturi și în cărțile de telefon, în 
cabinele telefonice, în materialul de 
abonare și facturare. Obligația de a furniza 
informații privind localizarea apelantului ar 
trebui să fie consolidată pentru a mări 
protecția cetățenilor Uniunii Europene. În 
particular, statele membre ar trebui să 
poată cere ca informațiile privind 
localizarea apelantului să fie furnizate 
serviciilor de urgență în modul „push”. 
Pentru a răspunde progreselor 
tehnologice, inclusiv a acelora care 
conduc spre o acuratețe din ce în ce mai 
precisă a informaților privind localizarea, 
Comisia ar trebui să poată adopta măsuri 

(19) Utilizatorii finali ar trebui să poată 
suna și să aibă acces la serviciile de 
urgență oferite folosind orice serviciu de 
telefonie capabil să genereze și să 
primească apeluri vocale prin tastarea unui 
număr sau a mai multor numere din 
planurile de numerotare telefonică 
naționale sau internaționale. Autoritățile de 
urgență ar trebui să fie în măsură să se 
ocupe de și să răspundă la apelurile 
efectuate la numărul „112” cel puțin la fel 
de repede și eficient ca în cazul apelurilor 
la alte numere de urgență naționale. Este 
important să se intensifice sensibilizarea 
cetățenilor cu privire la numărul „112” în 
vederea îmbunătățirii nivelului de protecție 
și securitate al cetățenilor care călătoresc 
pe teritoriul Uniunii Europene. În acest 
scop, cetățenii ar trebui să fie pe deplin 
conștienți că „112” poate fi folosit ca 
număr de urgență unic atunci când 
călătoresc în oricare dintre statele membre, 
fiind informați în acest sens în special prin 
intermediul informațiilor oferite în 
terminalele internaționale de autocare, în 
gări, porturi sau aeroporturi și în cărțile de 
telefon, în cabinele telefonice, în materialul 
de abonare și facturare. Obligația de a 
furniza informații privind localizarea 
apelantului ar trebui să fie consolidată 
pentru a mări protecția cetățenilor Uniunii 
Europene. În particular, operatorii ar trebui 
să poată cere ca informațiile privind 
localizarea apelantului să fie furnizate 
serviciilor de urgență în modul „push”. 
Deși astfel de măsuri ar trebui să aibă 
drept scop garantarea siguranței 
utilizatorilor, ele nu ar trebui să constituie 
o povară nejustificată impusă furnizorilor 
și nici să împiedice evoluția sau 
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tehnice de punere în aplicare cu scopul de 
a asigura punerea în aplicare eficientă a 
numărului „112” în Comunitate spre 
beneficiul cetățenilor Uniunii Europene.

dezvoltarea serviciilor și aplicațiilor.

Or. en

Justificare

The reinsertion of ‘and receiving’ clarifies that only the relevant services would be 
concerned, rather than those new and network-independent services, which are not offering a 
traditional telephone services or a close replacement to traditional telephone services and 
where there appears to be no user expectation of access to emergency services.

The improvement of protections for users should not stifle innovation nor constitute an unfair 
and unreasonable burden for providers.

Amendamentul 26
Piia-Noora Kauppi

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 
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 

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

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 18 luni 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.

Or. en

Justificare

Cable operators in many countries are still addressed with multiple must carry obligations.
They suffer from inconsistent and still incomplete implementation of article 31 under the
existing framework. The Commissions proposal to review periodically all national must carry 
obligations can be supported but however, a periodical review every 3 years is too long and 
should happen more frequently, every 18 month.

Amendamentul 27
Piia-Noora Kauppi

Propunere de directivă - act de modificare
Considerentul 32

Text propus de Comisie Amendament

(32) În stabilirea de norme detaliate privind 
formatul și procedurile aplicabile 
notificării încălcărilor securității, ar trebui 
să se acorde atenția cuvenită 
circumstanțelor în care a avut loc violarea 
securității, inclusiv informației dacă datele 
personale au fost protejate sau nu prin 

(32) În stabilirea de norme detaliate privind 
formatul și procedurile aplicabile 
notificării încălcărilor securității, ar trebui 
să se acorde atenția cuvenită 
circumstanțelor în care a avut loc violarea 
securității, inclusiv informației dacă datele 
personale au fost protejate sau nu prin 
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încriptare sau prin alte mijloace în vederea 
limitării efective a posibilității fraudelor de 
identitate sau a altor forme de utilizare 
necorespunzătoare. În plus, astfel de 
norme și proceduri ar trebui să țină cont 
de interesele legitime ale autorităților de 
aplicare a legii în cazurile în care 
divulgarea timpurie a delictului ar putea 
afecta în mod inutil investigarea
circumstanțelor unei încălcări a securității.

încriptare sau prin alte mijloace în vederea 
limitării efective a posibilității fraudelor de 
identitate sau a altor forme de utilizare 
necorespunzătoare. Normele și procedurile
nu ar trebui să împiedice investigarea de 
către autoritățile de aplicare a legii a 
circumstanțelor unei încălcări a securității.

Or. en

Justificare

The terminal equipment is the weakest link in a network and, hence, should be well protected.
End-users should understand the risks they face while surfing the internet, when they 
download and use software or data storage media. End-users should be aware of the risks 
that are present and act accordingly to protect their terminal equipment. Member States 
should stimulate the awareness raising in this area.

Amendamentul 28
Piia-Noora Kauppi

Propunere de directivă - act de modificare
Considerentul 34

Text propus de Comisie Amendament

(34) Soft-urile care monitorizează în secret 
acțiunile utilizatorului și/sau subminează 
operarea echipamentului terminal al 
utilizatorului în beneficiul unui terț (așa-
numitul „spyware”) reprezintă o adevărată 
amenințare pentru confidențialitatea 
utilizatorilor. Este necesar să se asigure un 
nivel la fel de ridicat și pentru protecția 
sferei private a utilizatorilor, indiferent 
dacă programele de spionaj nedorite sunt 
descărcate din neatenție prin rețelele de 
comunicații electronice sau dacă sunt 
furnizate și instalate fiind ascunse în soft-
uri distribuite prin alte medii externe de 
colectare a datelor, precum CD-urile, CD-
ROM-urile, cheile USB.

(34) Soft-urile care monitorizează în secret 
acțiunile utilizatorului și/sau subminează 
operarea echipamentului terminal al 
utilizatorului în beneficiul unui terț (așa-
numitul „spyware”) reprezintă o adevărată 
amenințare pentru confidențialitatea 
utilizatorilor. Este necesar să se asigure un 
nivel la fel de ridicat și pentru protecția 
sferei private a utilizatorilor, indiferent 
dacă programele de spionaj nedorite sunt 
descărcate din neatenție prin rețelele de 
comunicații electronice sau dacă sunt 
furnizate și instalate fiind ascunse în soft-
uri distribuite prin alte medii externe de 
colectare a datelor, precum CD-urile, CD-
ROM-urile, cheile USB. Statele membre 
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ar trebui să îi încurajeze pe utilizatorii 
finali să ia măsurile necesare pentru a-și 
proteja echipamentele terminale împotriva 
virușilor și a programelor „spyware”. 

Or. en

Justificare

Same as am 4.

Amendamentul 29
Pervenche Berès

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

Text propus de Comisie Amendament

(2) Prezenta directivă stabilește drepturile 
utilizatorilor finali și obligațiile 
corespunzătoare întreprinderilor care 
furnizează rețele și servicii de comunicații 
electronice accesibile publicului. În ce 
privește asigurarea furnizării de servicii 
universale în mediul unor piețe deschise și 
concurențiale, prezenta directivă definește 
setul minim de servicii de o calitate 
specificată la care au acces toți utilizatorii 
finali, la un preț accesibil luându-se în 
considerare condițiile specifice naționale, 
fără a denatura concurența. Prezenta 
directivă prevede, de asemenea, obligații 
privind furnizarea anumitor servicii 
obligatorii.

(2) Prezenta directivă stabilește drepturile 
utilizatorilor finali și obligațiile 
corespunzătoare întreprinderilor care 
furnizează rețele și servicii de comunicații 
electronice accesibile publicului. În ce 
privește asigurarea furnizării de servicii 
universale în mediul unor piețe deschise și 
concurențiale, prezenta directivă definește 
setul minim de servicii de o calitate 
specificată la care au acces toți utilizatorii 
finali, la un preț accesibil luându-se în 
considerare progresele tehnologice, 
condițiile specifice naționale, fără a 
denatura concurența. Prezenta directivă 
prevede, de asemenea, obligații privind 
furnizarea anumitor servicii obligatorii.

Or. en

Justificare

The Directive must ensure that universal service is guaranteed and that service providers 
fulfil their obligations with regard to this aim.
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Amendamentul 30
Bernhard Rapkay

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Directiva 2002/22/CE
Articolul 4 – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

(1) Statele membre se asigură că toate 
cererile rezonabile de conectare la o locație 
fixă la o rețea de comunicații publice sunt 
satisfăcute de cel puțin o întreprindere. 

(1) Statele membre se asigură că toate 
cererile rezonabile de conectare la o locație 
fixă la o rețea de comunicații publice sau 
de conectare la o rețea de telefonie mobilă 
sunt satisfăcute de cel puțin o întreprindere.

Or. en

Amendamentul 31
Pervenche Berès

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Directiva 2002/22/CE
Articolul 4 – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

(2) Conexiunea realizată poate permite
comunicații prin fax și comunicații de date, 
la rate de date suficiente pentru a permite 
un acces funcțional la Internet, luând în 
considerare tehnologiile cele mai des 
folosite de majoritatea abonaților și 
posibilitățile tehnice.

(2) Conexiunea realizată trebuie să 
permită comunicații vocale, prin fax și 
comunicații de date, la rate de date 
suficiente pentru a permite un acces 
funcțional la internet, luând în considerare 
tehnologiile cel mai des folosite de 
majoritatea abonaților și posibilitățile 
tehnice.

Or. en

Justificare

Same as am. 6.
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Amendamentul 32
Pervenche Berès

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Directiva 2002/22/CE
Articolul 4 – alineatul 3

Text propus de Comisie Amendament

(3) Statele membre se asigură că toate 
cererile rezonabile de furnizare a unui 
serviciu telefonic prin conectarea la rețeaua 
la care se face referire la alineatul (1), 
serviciu care să permită utilizatorului să 
efectueze și să primească apeluri 
naționale sau internaționale și apeluri la 
serviciile de urgență la numărul „112”, 
sunt satisfăcute de cel puțin o întreprindere.

(3) Statele membre se asigură că toate 
cererile rezonabile de furnizare a unui 
serviciu telefonic prin conectarea la rețeaua 
la care se face referire la alineatul (1), 
serviciu care să permită utilizatorului să 
efectueze comunicații vocale, prin fax și 
de transmitere de date la o viteză 
suficientă pentru a permite un acces 
funcțional la internet, luând în 
considerare tehnologiile cel mai des 
folosite de majoritatea abonaților și 
posibilitățile tehnice, sunt satisfăcute de 
cel puțin o întreprindere.

Or. en

Justificare

Same as am. 6.

Amendamentul 33
Bernhard Rapkay

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Directiva 2002/22/CE
Articolul 4 – alineatul 3

Text propus de Comisie Amendament

(3) Statele membre se asigură că toate 
cererile rezonabile de furnizare a unui 
serviciu telefonic prin conectarea la rețeaua 
la care se face referire la alineatul (1), 
serviciu care să permită utilizatorului să 
efectueze și să primească apeluri naționale 

(3) Statele membre se asigură că toate 
cererile rezonabile de furnizare a unui 
serviciu telefonic și de transmitere de date 
prin conectarea la rețeaua la care se face 
referire la alineatul (1), serviciu care să 
permită utilizatorului să efectueze și să 
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sau internaționale și apeluri la serviciile de 
urgență la numărul „112”, sunt satisfăcute 
de cel puțin o întreprindere.

primească apeluri naționale sau 
internaționale, să transmită și să 
primească date și să efectueze și să 
primească apeluri de la serviciile de 
urgență la numărul „112”, sunt satisfăcute 
de cel puțin o întreprindere.

Or. en

Justificare

Not only telephone services should be guaranteed, but also data communication services.

Amendamentul 34
Piia-Noora Kauppi

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 11
Directiva 2002/22/CE
Articolele 18 și 19

Text propus de Comisie Amendament

Articolele 18 și 19 se elimină. Articolul 18 se elimină.

Or. en

Justificare

Carrier pre selection and carrier selection have been an important tool to enforce 
competition and ensure access to communication services to all consumers.

Amendamentul 35
Piia-Noora Kauppi

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 eliminat
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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.

Or. en

Justificare

The review of the Universal Service Directive is not the most opportune legislative act  to 
review the rules on liability of undertakings providing electronic communications services 
and networks. The proposed wording would be contrary to the rules as foreseen in Directive 
2000/31/EC on e-commerce and in Directive 2001/29/EC on the harmonisation of certain 
aspects of copyright and related rights in the Information Society . The “most common acts of 
infringements” would create legal uncertainty for the undertakings as the interpretation of 
this concept differs among the Member States. It would be more efficient and welcomed if the 
discussion on the protection of copyright and related issues on electronic communications 
networks would be dealt with within the Content Online proposal of the EC.

Amendamentul 36
Bernhard Rapkay

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

Text propus de Comisie Amendament

1. Statele membre asigură punerea la 
dispoziția utilizatorilor finali și 
consumatorilor, de informații transparente 
și actualizate privind prețurile și tarifele 
practicate, precum și condițiile standard 

1. Statele membre asigură punerea la 
dispoziția utilizatorilor finali și 
consumatorilor de informații transparente, 
comparabile, adecvate și actualizate 
privind prețurile și tarifele practicate, 
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referitoare la accesul și folosirea 
serviciilor telefonice accesibile publicului 
menționate la articolele 4, 5, 6, și 7, în 
conformitate cu dispozițiile de la anexa II.

precum și condițiile standard, în 
conformitate cu dispozițiile de la anexa II. 
Aceste informații se publică într-o formă 
ușor accesibilă.

Or. en

Justificare

Transparency is essential for all telecommunication services and should be published in an 
accessible form.

Amendamentul 37
Pervenche Berès

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2002/22/CE
Articolul 23

Text propus de Comisie Amendament

Statele membre adoptă toate măsurile 
necesare pentru asigurarea integrității
serviciilor telefonice accesibile publicului 
furnizate prin rețele de comunicații publice 
în cazul unei distrugeri a rețelei datorate 
catastrofelor sau în caz de forță majoră. 
Statele membre se asigură că 
întreprinderile care furnizează serviciile de 
telefonie accesibile publicului iau toate 
măsurile adecvate pentru a garanta un 
acces neîntrerupt la serviciile de urgență.

Statele membre adoptă toate măsurile 
necesare pentru asigurarea respectării de 
către furnizori a obligațiilor de furnizare 
a unor servicii universale, în special prin 
disponibilitatea serviciilor telefonice 
accesibile publicului furnizate prin rețele 
de comunicații publice, în special în cazul 
unei distrugeri a rețelei datorate 
catastrofelor sau în caz de forță majoră. 
Statele membre se asigură că 
întreprinderile care furnizează serviciile de 
telefonie accesibile publicului iau toate 
măsurile adecvate pentru a garanta un 
acces neîntrerupt la serviciile de urgență.

Or. en

Justificare

Same as am.6.
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Amendamentul 38
Astrid Lulling

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 și 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, în măsura în care acest lucru este 
realizabil din punct de vedere tehnic.

Or. en

Justificare

Same as am.1.

Amendamentul 39
Bernhard Rapkay

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. 

(6) Autoritățile naționale de reglementare 
asigură că durata minimă a contractelor, 
precum și procedurile și condițiile de 
încetare a contractului nu acționează ca un 
factor descurajant în ceea ce privește 
schimbarea furnizorilor de servicii.

Or. en
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Amendamentul 40
Bernhard Rapkay

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

Text propus de Comisie Amendament

(6a) Statele membre se asigură că durata 
minimă a contractelor încheiate între 
abonați și întreprinderile care furnizează 
servicii de comunicații electronice nu 
depășește 12 luni.

Or. en

Amendamentul 41
Piia-Noora Kauppi

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

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 

(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 cât de clar și specific posibil de 
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toate statele membre în legislațiile 
naționale și sunt proporționate și 
transparente.

către toate statele membre în legislațiile 
naționale și sunt proporționate și 
transparente.

Obligațiile prevăzute la primul paragraf 
sunt revizuite de către statele membre cel 
mai târziu la un an de la < data limită 
pentru punerea în aplicare a actului de 
modificare>, cu excepția cazului în care 
statele membre au efectuat o astfel de 
revizuire în primii doi ani anteriori.

Obligațiile prevăzute la primul paragraf 
sunt revizuite de către statele membre cel 
mai târziu la un an de la < data limită 
pentru punerea în aplicare a actului de 
modificare>.

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

Statele membre revizuiesc obligațiile de 
difuzare „must carry” cel puțin o dată la 18 
luni.

Or. en

Justificare

Same as am.3.

Amendamentul 42
Bernhard Rapkay

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 20 – litera b
Directiva 2002/22/CE
Articolul 33 – alineatul 3

Text propus de Comisie Amendament

(3) Statele membre prezintă anual Comisiei 
și Autorității un raport cu privire la 
măsurile luate și la progresul înregistrat în 
direcția îmbunătățirii interoperabilității, 
precum și a utilizării de, și a accesului la,
servicii de comunicații electronice și 
echipamente terminale de către utilizatorii 
finali cu handicap.

(3) Statele membre prezintă anual Comisiei 
un raport cu privire la măsurile luate și la 
progresul înregistrat în direcția 
îmbunătățirii interoperabilității, precum și a 
utilizării și a accesului la servicii de 
comunicații electronice și echipamente 
terminale de către utilizatori în general și 
de către utilizatorii finali cu handicap în 
special. Se ține seama în mod adecvat de 
obiectivele politice și principiile de 
reglementare prevăzute la articolul 8 din 
Directiva 2002/21/CE.

Or. en
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Justificare

It should be ensured that users, including disabled users, elderly users and users with special 
social needs derive maximum benefit in terms of choice, price and quality.

Amendamentul 43
Piia-Noora Kauppi

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 divulgarea sau 
accesul accidentale, neautorizate la date
personale care nu au fost încriptate prin 
mijloace tehnologice, transmise, stocate 
sau prelucrate în alt mod în cursul 
furnizării de servicii de comunicații 
accesibile publicului în cadrul Comunității, 
fapt ce ar putea cauza daune 
semnificative abonaților, furnizorul 
serviciilor de comunicații electronice 
accesibile publicului, ai cărui abonați au 
suferit dezvăluirea datelor lor personale, 
informează fără întârziere abonatul în 
cauză și autoritățile naționale de 
reglementare din zona în care își are 
sediul furnizorul 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.

Or. en

Justificare

Network security is an issue of critical concern for telecom operators and society at large.  
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Network operators consider that security and privacy matters are of the highest importance if 
we are to ensure robust levels of digital confidence. However, the notifications for security 
breaches resulting in users’ personal data being lost or compromised should be limited to 
instances of serious breaches of security. Too broad an approach could over-amplify the 
issues network operators are constantly striving to resolve and serve to reinforce the risk of 
additional breaches since the widespread provision of information about security and 
integrity weaknesses would facilitate further fraudulent activity.

Amendamentul 44
Piia-Noora Kauppi

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 2 – punctul 3 – litera b
Directiva 2002/58/CE
Articolul 4 – alineatul 4 – paragraful 1

Text propus de Comisie Amendament

(4) Pentru a asigura continuitatea în 
punerea în aplicare a măsurilor la care se 
face referire la alineatele (1), (2) și (3), 
Comisia poate, după consultarea Autorității 
europene de reglementare a pieței de 
comunicații electronice (denumită în 
continuare „Autoritatea”) precum și a 
Controlorului European pentru Protecția 
Datelor, să adopte măsuri tehnice de 
punere în aplicare privind, inter alia, 
circumstanțele, formatul și procedurile 
aplicabile cerințelor de informare și 
notificare la care se face referire în 
prezentul articol.

(4) Pentru a asigura continuitatea în 
punerea în aplicare a măsurilor la care se 
face referire la alineatele (1), (2) și (3), 
Comisia adoptă, după consultarea 
Autorității europene de reglementare a 
pieței de comunicații electronice (denumită 
în continuare „Autoritatea”), a părților 
interesate, precum și a Autorității 
Europene pentru Protecția Datelor și a 
publicului, măsuri tehnice de punere în 
aplicare privind, inter alia, circumstanțele, 
formatul și procedurile aplicabile cerințelor 
de informare și notificare la care se face 
referire în prezentul articol. 

Or. en

Justificare

Same as am.20.
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Amendamentul 45
Bernhard Rapkay

Propunere de directivă - act de modificare
Anexa II – punctul 2.2

Text propus de Comisie Amendament

2.2. Tarifele standard cu indicarea 
elementelor ce intră în alcătuirea fiecărui 
element tarifar (de exemplu taxele pentru 
acces, toate tipurile de cheltuieli de apel, 
cheltuielile de întreținere), inclusiv detalii 
privind reducerile standard aplicate, 
precum și formulele speciale și cu o 
anumită destinație. 

2.2. Tarifele standard cu indicarea prețului 
total al serviciului contractat și a 
elementelor ce intră în alcătuirea fiecărui 
element tarifar (de exemplu taxele pentru 
acces, toate tipurile de cheltuieli de apel, 
cheltuielile de întreținere), inclusiv detalii 
privind reducerile standard aplicate, 
precum și formulele speciale și cu o 
anumită destinație.

Or. en

Justificare

For ensuring that the consumers can control their expenditure and are not misled in a 
purchase situation, the full price of the service contracted has to be clearly indicated.
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