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Amendamentul 29
Alexander Alvaro

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26a) Prezenta directivă prevede 
armonizarea dispoziţiilor statelor membre, 
necesară în vederea asigurării unui nivel 
echivalent de protecţie a drepturilor şi 
libertăţilor fundamentale şi, în special, a 
dreptului la viaţă privată, a dreptului la 
confidenţialitate şi siguranţă a sistemelor 
de tehnologie a informaţiilor în ceea ce 
priveşte prelucrarea datelor personale în 
sectorul comunicaţiilor electronice şi în 
vederea asigurării liberei circulaţii a 
acestor date şi a echipamentelor şi 
serviciilor de comunicaţii electronice în 
cadrul Comunităţii.

Or. en

Amendamentul 30
Stavros Lambrinidis

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26a) În cadrul definirii măsurilor de 
punere în aplicare privind securitatea 
prelucrării datelor, în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menţionată la articolul 14a alineatul (2), 
Comisia implică toate autorităţile şi 
organizaţiile europene relevante (ENISA, 
AEPD şi Grupul de lucru prevăzut la 
articolul 29), precum şi toate părţile 
interesate relevante, pentru a fi informată 
cu privire la cele mai bune soluţii 
disponibile, atât din punct de vedere 
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tehnic, cât şi economic, în vederea 
ameliorării punerii în aplicare a 
directivei. 

Or. en

Amendamentul 31
Alexander Alvaro

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 28a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28a) În sensul prezentei directive, prin 
„date de transfer” ar trebui să se 
înţeleagă nu numai toate datele procesate 
în scopul transmiterii printr-o reţea de 
comunicaţii sau al facturării lor, ci şi 
datele personale, în sensul articolului 2 
din Directiva 95/46/CE, atunci când 
acestea, separat sau împreună cu alte date 
disponibile în mod legal, se referă la o 
persoană ce poate fi identificată direct de 
entitatea care prelucrează datele.

Or. en

Amendamentul 32
Kathalijne Maria Buitenweg

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 28a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28a) În sensul prezentei directive, prin 
„date de transfer” ar trebui să se 
înţeleagă nu numai toate datele procesate 
în scopul transmiterii printr-o reţea de 
comunicaţii sau al facturării lor, ci şi 
datele personale, atunci când acestea, 
separat sau împreună cu alte date, se 
referă la o persoană ce poate fi 
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identificată direct sau indirect de 
controlorul de date.

Or. en

Justificare

The definition of "traffic data" should be consistent with Directive 95/46/EC, which includes 
as personal data, information that identifies an individual both "directly" and "indirectly".

Amendamentul 33
Alexander Alvaro

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) O încălcarea a securităţii care ar avea 
ca rezultat pierderea sau compromiterea de 
date personale ale unui utilizator 
individual, dacă nu este soluţionată la timp 
şi într-un mod adecvat, ar putea conduce la 
pierderi economice substanţiale şi la daune 
sociale, inclusiv la fraudă de identitate. De 
aceea, abonaţii afectaţi de astfel de 
incidente privind securitatea ar trebui 
înştiinţaţi fără întârziere şi informaţi 
pentru a-şi lua măsurile de precauţie 
necesare. Notificarea ar trebui să includă 
informaţii privind măsurile luate de către 
furnizor pentru a soluţiona violarea 
securităţii, precum şi recomandări pentru 
utilizatorii afectaţi.

(29) O încălcare gravă a securităţii care ar 
avea ca rezultat pierderea sau 
compromiterea de date personale ale unui 
utilizator individual, dacă nu este 
soluţionată la timp şi într-un mod adecvat, 
ar putea conduce la pierderi economice 
substanţiale şi la daune sociale, inclusiv la 
fraudă de identitate. De aceea, autoritatea 
naţională de reglementare ar trebui 
înştiinţată fără întârziere. Notificarea ar 
trebui să includă informaţii privind 
măsurile luate de către furnizor pentru a 
soluţiona violarea securităţii, precum şi 
recomandări pentru utilizatorii afectaţi. 

Autoritatea competentă analizează şi 
stabileşte gravitatea încălcării. În cazul în 
care încălcarea este considerată gravă, 
autoritatea competentă solicită 
furnizorului de servicii de comunicaţii 
electronice disponibile pentru public şi 
furnizorului de servicii caracteristice 
societăţii informaţionale să înştiinţeze, 
fără întârzieri nejustificate, persoanele 
afectate de încălcare.

Or. en
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Amendamentul 34
Kathalijne Maria Buitenweg

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) O încălcarea a securităţii care ar avea 
ca rezultat pierderea sau compromiterea de 
date personale ale unui utilizator 
individual, dacă nu este soluţionată la timp 
şi într-un mod adecvat, ar putea conduce la 
pierderi economice substanţiale şi la daune 
sociale, inclusiv la fraudă de identitate. De 
aceea, abonaţii afectaţi de astfel de 
incidente privind securitatea ar trebui 
înştiinţaţi fără întârziere şi informaţi 
pentru a-şi lua măsurile de precauţie 
necesare. Notificarea ar trebui să includă 
informaţii privind măsurile luate de către 
furnizor pentru a soluţiona violarea 
securităţii, precum şi recomandări pentru 
utilizatorii afectaţi.

(29) O încălcarea a securităţii care ar avea 
ca rezultat pierderea sau compromiterea de 
date personale ale unui utilizator 
individual, dacă nu este soluţionată la timp 
şi într-un mod adecvat, ar putea conduce la 
pierderi economice substanţiale şi la daune 
sociale, inclusiv la fraudă de identitate. De 
aceea, abonaţii afectaţi de astfel de 
incidente privind securitatea şi autoritatea 
naţională de reglementare ar trebui 
înştiinţaţi fără întârziere. Notificarea ar 
trebui să includă informaţii privind 
măsurile luate de către furnizor pentru a 
soluţiona violarea securităţii, precum şi 
recomandări pentru utilizatorii afectaţi. 
Autoritatea naţională de reglementare ar 
trebui să analizeze şi să stabilească 
gravitatea încălcării şi să ceară 
furnizorului - dacă este cazul - să 
înştiinţeze, fără întârzieri nejustificate, 
abonaţii direct afectaţi de încălcarea 
respectivă.

Or. en

Amendamentul 35
Bill Newton Dunn

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 30a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30a) Articolul 15 alineatul (1) din 
prezenta directivă trebuie înţeles astfel 
încât divulgarea datelor cu caracter 
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personal, în contextul articolului 8 din 
Directiva 2004/48, să nu aducă atingere 
prezentei directive sau Directivei 1995/46, 
în cazul în care aceasta are loc în urma 
unei solicitări justificate, adică suficient 
de întemeiată, şi proporţională, în 
conformitate cu procedurile stabilite de 
statele membre care asigură respectarea 
acestor măsuri de salvgardare.

Or. en

Justificare

Article 8, Directive 2004/48 on the enforcement of intellectual property rights relates to 
disclosure of information, which may involve data protected under this Directive (2002/58) 
and/or Directive 1995/46. It is clear from Article 15(1) of this Directive and Article 13(1)(g) 
of Directive 1995/46 that such disclosure may take place, as it is necessary to protect the 
rights and freedoms of third parties. In view of recent case-law it seems relevant to clarify at 
EU-level the relationship between the specific disclosure provision in Article 8 of Directive 
2004/48 and the provisions of this Directive, and thereby increase legal certainty for all 
parties.

Amendamentul 36
Patrick Gaubert

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 30a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30a) În cadrul punerii în aplicare a 
măsurilor de transpunere a Directivei 
2002/58/CE, autorităţile şi instanţele 
judiciare din statele membre au obligaţia 
de a interpreta dreptul intern în 
conformitate cu directiva şi, de asemenea, 
de a asigura că nu se bazează pe o 
interpretare a acesteia, care ar fi 
incompatibilă cu alte drepturi 
fundamentale sau principii generale ale 
dreptului comunitar, cum ar fi principiul 
proporţionalităţii.

Or. fr
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Justificare

This amendment takes account of the Court of Justice judgment of 29 January 2008 in the 
Promusicae v Telefónica case, which reaffirms that Member States must interpret the 
directive in a manner that does not conflict with other fundamental rights or general 
principles of law. This constitutes a guarantee for the protection of the rights and freedoms of 
others.

Amendamentul 37
Jean-Marie Cavada

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 30a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30a) În cadrul punerii în aplicare a 
măsurilor de transpunere a prezentei 
directive, autorităţile şi instanţele 
judiciare din statele membre ar trebui nu 
doar să interpreteze legislaţia naţională 
într-o manieră coerentă cu prezenta 
directivă, dar şi să se asigure că nu 
interpretează prezenta directivă într-un 
mod care ar putea intra în conflict cu 
drepturile fundamentale sau cu alte 
principii generale ale dreptului 
comunitar, cum ar fi cel al 
proporţionalităţii.

Or. fr

Justificare

This amendment is based on the wording of the Court of Justice judgment of 29 January 2008 
in the Promusicae v Telefónica case. In its ruling, the court reaffirms that Member States 
must, when implementing the directive, rely on an interpretation that does not conflict with 
fundamental rights or other general principles of Community law.
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Amendamentul 38
Jean Lambert

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 30a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30a) În cadrul punerii în aplicare a 
măsurilor de transpunere a prezentei 
directive, autorităţile din statele membre
ar trebui nu doar să interpreteze dreptul 
intern într-o manieră coerentă cu 
prezenta directivă, dar şi să se asigure că 
nu interpretează prezenta directivă într-
un mod care ar putea intra în conflict cu 
drepturile fundamentale sau cu alte 
principii generale ale dreptului 
comunitar, cum ar fi principiul 
proporţionalităţii.

Or. en

Amendamentul 39
Michael Cashman

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 30a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30a) În cadrul punerii în aplicare a 
măsurilor de transpunere a prezentei 
directive, autorităţile şi instanţele 
judiciare din statele membre nu trebuie 
doar să interpreteze dreptul intern într-o 
manieră coerentă cu prezenta directivă, ci 
şi să se asigure că nu interpretează 
directiva într-un mod care ar putea intra 
în conflict cu drepturile fundamentale sau 
cu alte principii generale ale dreptului 
comunitar, cum ar fi principiul 
proporţionalităţii.
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Or. en

Justificare

This amendment incorporates the wording of the recent ECJ ruling in the “Promusicae/ 
Telefónica” case (29 January 2008). This Court decision reaffirms that when implementing 
this Directive, Member States must make sure that they follow an interpretation which doesn’t 
conflict with fundamental rights and other general principles of Community law.

Amendamentul 40
Silvia-Adriana Ţicău

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Autoritatea poate contribui la 
atingerea unui nivel ridicat de protecţie a 
datelor personale şi a confidenţialităţii în 
Comunitatea Europeană prin, între altele, 
furnizarea de expertiză şi consiliere, 
promovarea schimbului celor mai bune 
practici în gestionarea riscului şi stabilirea 
de metodologii comune pentru evaluarea 
riscului. În particular, acestea ar trebui să 
contribuie la armonizarea măsurilor de 
securitate tehnice şi organizaţionale 
adecvate.

(33) Agenţia europeană pentru 
securitatea reţelelor informatice şi a 
datelor (ENISA) , împreună cu 
autorităţile naţionale de reglementare în 
comunicaţii, pot contribui la atingerea unui 
nivel ridicat de protecţie a datelor 
personale şi a confidenţialităţii în 
Comunitatea Europeană prin, între altele, 
furnizarea de expertiză şi consiliere, 
adoptarea de standarde pentru securitatea 
reţelelor de comunicaţii electronice şi a 
datelor, promovarea schimbului celor mai 
bune practici în gestionarea riscului şi 
stabilirea de metodologii comune pentru 
evaluarea riscului. În particular, acestea ar 
trebui să contribuie la armonizarea 
măsurilor de securitate tehnice şi 
organizaţionale adecvate.

Or. ro

Justificare

It is necessary to strengthen the role of ENISA and that of the national regulatory authorities 
for electronic communications. 
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Amendamentul 41
Syed Kamall

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Autoritatea poate contribui la 
atingerea unui nivel ridicat de protecţie a 
datelor personale şi a confidenţialităţii în 
Comunitatea Europeană prin, între altele, 
furnizarea de expertiză şi consiliere, 
promovarea schimbului celor mai bune 
practici în gestionarea riscului şi stabilirea 
de metodologii comune pentru evaluarea 
riscului. În particular, acestea ar trebui să 
contribuie la armonizarea măsurilor de 
securitate tehnice şi organizaţionale 
adecvate.

(33) Autoritatea poate contribui la 
atingerea unui nivel ridicat de protecţie a 
datelor personale şi a confidenţialităţii în 
Comunitatea Europeană prin, între altele, 
furnizarea de expertiză şi consiliere, 
promovarea schimbului celor mai bune 
practici în gestionarea riscului şi stabilirea 
de metodologii comune pentru evaluarea 
riscului.

Or. en

Amendamentul 42
Bill Newton Dunn

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) Soft-urile care monitorizează în secret 
acţiunile utilizatorului şi/sau subminează 
operarea echipamentului terminal al 
utilizatorului în beneficiul unui terţ (aşa-
numitul „spyware”) reprezintă o adevărată 
ameninţare pentru confidenţialitatea 
utilizatorilor. Este necesar să se asigure un
nivel la fel de ridicat şi pentru protecţia 
sferei private a utilizatorilor, indiferent 
dacă programele de spionaj nedorite sunt 
descărcate din neatenţie prin reţelele de 
comunicaţii electronice sau dacă sunt 
furnizate şi instalate fiind ascunse în soft-
uri distribuite prin alte medii externe de 
colectare a datelor, precum CD-urile, CD-

(34) Soft-urile care monitorizează în secret 
acţiunile utilizatorului şi/sau subminează 
operarea echipamentului terminal al 
utilizatorului în beneficiul unui terţ (aşa-
numitul „spyware”) reprezintă o adevărată 
ameninţare pentru confidenţialitatea 
utilizatorilor. Este necesar să se asigure un 
nivel la fel de ridicat şi pentru protecţia 
sferei private a utilizatorilor, indiferent 
dacă programele de spionaj nedorite sunt 
descărcate din neatenţie prin reţelele de 
comunicaţii electronice sau dacă sunt 
furnizate şi instalate fiind ascunse în soft-
uri distribuite prin alte medii externe de 
colectare a datelor, precum CD-urile, CD-



PE406.051v03-00 12/53 AM\728240RO.doc

RO

ROM-urile, cheile USB. ROM-urile, cheile USB.
Statele membre trebuie să îi încurajeze pe 
utilizatorii finali să ia măsurile necesare 
pentru a-şi proteja echipamentele 
terminale împotriva viruşilor şi a 
programelor „spyware”. 

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.

Amendamentul 43
Syed Kamall

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 35

Textul propus de Comisie Amendamentul

(35) Furnizorii de servicii de comunicaţii 
electronice trebuie să facă investiţii 
substanţiale pentru a combate 
comunicaţiile comerciale nesolicitate 
(„spam”). Aceştia sunt avantajaţi în 
comparaţie cu utilizatorii finali întrucât 
posedă cunoştinţele şi resursele necesare 
detectării şi identificării spammer-ilor. 
Furnizorii de servicii de email şi furnizorii 
de alte servicii ar trebui, prin urmare, să 
aibă posibilitatea de a iniţia acţiuni legale 
împotriva spammer-ilor şi de a proteja 
astfel interesele clienţilor, precum şi 
propriile interese legitime de afaceri.

(35) Furnizorii de servicii de comunicaţii 
electronice trebuie să facă investiţii 
substanţiale pentru a combate 
comunicaţiile comerciale nesolicitate 
(„spam”). Aceştia sunt avantajaţi în 
comparaţie cu utilizatorii finali întrucât 
posedă cunoştinţele şi resursele necesare 
detectării şi identificării spammer-ilor. 
Furnizorii de servicii de email şi furnizorii 
de alte servicii ar trebui, prin urmare, să 
aibă posibilitatea de a iniţia acţiuni legale 
împotriva spammer-ilor pentru astfel de 
încălcări şi de a proteja astfel interesele 
clienţilor, precum şi propriile interese 
legitime de afaceri.

Or. en
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Amendamentul 44
Syed Kamall

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 35a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(35a) Atunci când pot fi procesate date de 
localizare geografică, altele decât cele de 
transfer, ele ar trebui procesate numai 
după ce sunt transformate în date 
anonime sau cu acordul utilizatorilor sau 
abonaţilor. Acestora ar trebui să li se 
ofere informaţii clare şi detaliate în ceea 
ce priveşte posibilitatea de a-şi retrage, în 
orice moment, acordul privind procesarea 
datelor de transfer. 

Or. en

Amendamentul 45
Alexander Alvaro

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 35a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(35a) Atunci când pot fi procesate date de 
localizare geografică, altele decât cele de 
transfer, ele ar trebui procesate numai 
după ce sunt transformate în date 
anonime sau cu acordul prealabil al 
utilizatorilor sau abonaţilor. Acestora 
trebuie să li se ofere informaţii clare şi 
detaliate în ceea ce priveşte posibilitatea 
de a-şi retrage, în orice moment, acordul 
privind procesarea datelor de transfer.

Or. en
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Amendamentul 46
Alexander Alvaro

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) La articolul 1, alineatul (1) se 
înlocuieşte cu următorul text:
1. Prezenta directivă prevede
armonizarea dispoziţiilor statelor 
membre, lucru necesar în vederea 
asigurării unui nivel echivalent de 
protecţie a drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale, mai ales a dreptului la 
viaţa privată, a dreptului la 
confidenţialitatea şi siguranţa sistemelor 
de tehnologia informaţiilor în domeniul 
prelucrării de date personale în sectorul 
comunicaţiilor electronice şi a liberei 
circulaţii a acestor date şi a serviciilor şi 
echipamentelor de comunicaţii 
electronice în interiorul Comunităţii.

Or. en

Amendamentul 47
Kathalijne Maria Buitenweg

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1b) La articolul 2, se înlocuieşte litera 
(b) cu următorul text:
(b) „date de transfer” înseamnă orice 
date prelucrate în scopul transmiterii 
comunicaţiei printr-o reţea de 
comunicaţii electronice sau în vederea 
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facturării. În sensul prezentului articol, 
datele de transfer includ şi datele 
personale, în sensul Directivei 95/46/CE, 
în cazul în care acestea, separat sau 
împreună cu alte date, se referă la o 
persoană ce poate fi identificată direct sau 
indirect de controlorul de date.

Or. en

Justificare

Under Directive 95/46 an IP address is a personal data because from the IP address, it is 
possible to identify an individual indirectly.

Amendamentul 48
Ioannis Varvitsiotis, Georgios Papastamkos

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1b) La articolul 2, se înlocuieşte litera 
(b) cu următorul text:
(b) „date de transfer” înseamnă orice 
date prelucrate în scopul transmiterii 
comunicaţiei printr-o reţea de 
comunicaţii electronice sau în vederea 
facturării. În sensul prezentului articol, 
datele de transfer includ şi datele 
personale, în sensul articolului 2 din 
Directiva 95/46/CE, numai în cazul în 
care datele respective se referă la o 
persoană ce poate fi identificată direct, 
prin mijloace rezonabile, de entitatea care 
prelucrează datele. 

Or. en
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Justificare

There is a need to clarify in which cases traffic data must be considered personal data.

Amendamentul 49
Alexander Alvaro

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1b) La articolul 2, se înlocuieşte litera 
(b) cu următorul text:
(b) „date de transfer” înseamnă orice 
date prelucrate în scopul transmiterii 
comunicaţiei printr-o reţea de 
comunicaţii electronice sau în vederea 
facturării. În sensul prezentului articol, 
datele de transfer includ şi datele 
personale, în sensul articolului 2 din 
Directiva 95/46/CE, în cazul în care 
acestea, separat sau împreună cu alte date 
disponibile în mod legal, se referă la o 
persoană ce poate fi identificată direct de 
entitatea care prelucrează datele.

Or. en

Amendamentul 50
Jean-Marie Cavada

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1c) La articolul 2, litera (d) se 
înlocuieşte cu următorul text:
(d) „comunicaţie” înseamnă orice 
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informaţie trimisă sau transmisă între 
un număr finit de părţi prin intermediul 
unui serviciu public de comunicaţii 
electronice. Această categorie nu include 
informaţiile transmise în cadrul unui 
serviciu de radiodifuziune destinat 
publicului sau în cadrul unei comunicări 
publice prin intermediul unei reţele de 
comunicaţii electronice, decât în măsura 
în care aceste informaţii nu pot fi 
relaţionate cu un abonat sau cu un 
utilizator identificabil care primeşte 
informaţia;

Or. fr

Justificare

The information carried by services communicated to the public, such as new on-line services 
(including streaming, webcasting, simulcasting and interactive services), should not be 
deemed confidential, because it is transmitted to the public. It should therefore be excluded 
from the scope of 'communication'.

Amendamentul 51
Bill Newton Dunn

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1c) La articolul 2, litera (d) se 
înlocuieşte cu următorul text:
(d) „comunicaţie” înseamnă orice 
informaţie trimisă sau transmisă între 
un număr finit de părţi prin intermediul 
unui serviciu public de comunicaţii 
electronice. Această categorie nu include 
informaţiile transmise în cadrul unei 
comunicări publice, inclusiv în cadrul 
radiodifuziunii prin intermediul unei 
reţele de comunicaţii electronice, în 
măsura în care aceste informaţii nu pot 
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fi relaţionate cu un abonat sau cu un 
utilizator identificabil care primeşte 
informaţia solicitată şi comunicată legal. 

Or. en

Justificare

The 2002 privacy Directive was excluding broadcasting from the notion of "electronic 
communications". The purpose of this amendment is to update and delineate the notion of 
"communication" in the context of this Directive - it is to take into consideration the 
specificities of new services (for example webcasting and other similar types of 
services) in the online world. This amendment is consistent with Directive 2007/65/EC.

Amendamentul 52
Michael Cashman

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1c) La articolul 2, litera (d) se 
înlocuieşte cu următorul text:
(d) „comunicaţie” înseamnă orice 
informaţie trimisă sau transmisă între 
un număr finit de părţi prin intermediul 
unui serviciu public de comunicaţii 
electronice. Această categorie nu include 
informaţiile transmise în cadrul unei 
comunicări publice, inclusiv în cadrul 
radiodifuziunii prin intermediul unei 
reţele de comunicaţii electronice, în 
măsura în care aceste informaţii nu pot 
fi relaţionate cu un abonat sau cu un 
utilizator identificabil care primeşte 
informaţia solicitată şi comunicată legal.

Or. en
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Amendamentul 53
Alexander Alvaro

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 3 – litera aa (nouă)
Directiva 2002/58/CE
Articolul 4 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Fără a aduce atingere dispoziţiilor 
Directivelor 95/46/CE şi 2006/24/CE, 
aceste măsuri includ:

- măsuri tehnice şi organizatorice 
adecvate, care să garanteze că datele 
personale pot fi accesate exclusiv de 
personalul autorizat şi care să protejeze 
datele personale stocate sau transmise 
împotriva distrugerii accidentale sau 
ilicite, pierderii sau modificării 
accidentale ori a stocării, , prelucrării, 
accesării sau divulgării neautorizate sau 
ilicite;

- măsuri tehnice şi organizatorice 
adecvate de protecţie a reţelei şi serviciilor 
împotriva utilizării, afectării sau 
stânjenirii accidentale, ilicite ori 
neautorizate a funcţionării sau 
disponibilităţii acesteia;

- o politică de securitate în ceea ce 
priveşte prelucrarea datelor personale;

- o modalitate de identificare ºi evaluare a 
vulnerabilitãþilor sistemelor a cãror 
întreþinere revine furnizorului serviciului 
de comunicaþii electronice, ce pot fi 
rezonabil anticipate, incluzând 
monitorizarea periodicã a încãlcãrilor 
normelor de securitate;
- o modalitate de acţionare în scop 
preventiv, de corijare şi de diminuare a 
oricăror vulnerabilităţi descoperite în 
cadrul modalităţii descrise la a treia 
liniuţă şi o modalitate de acţionare în scop 
preventiv, de corijare şi de diminuare a 
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incidentelor legate de securitate care ar 
putea conduce la încălcarea acesteia;

Or. en

Amendamentul 54
Kathalijne Maria Buitenweg

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul unei încălcări a securităţii 
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 comunicaţii 
accesibile publicului în cadrul Comunităţii, 
furnizorul de servicii de comunicaţii 
accesibile publicului informează fără 
întârziere abonatul în cauză şi autorităţile 
naţionale de reglementare cu privire la o 
astfel de încălcare. Notificarea adresată 
abonatului descrie cel puţin natura 
încălcării şi recomandă măsuri de 
diminuare a posibilelor efecte negative ale 
acesteia. Notificarea adresată autorităţilor 
naţionale de reglementare va descrie, în 
plus, consecinţele încălcării şi măsurile 
luate de furnizor în vederea soluţionării 
problemei.”

(3) În cazul unei încălcări a securităţii 
având ca rezultat distrugerea accidentală 
sau ilegală, pierderea, modificarea, 
divulgarea neautorizată sau accesul 
neautorizat la datele personale transmise, 
stocate sau prelucrate în alt mod în 
contextul prestării de servicii de 
comunicaţii accesibile publicului în cadrul 
Comunităţii, furnizorul de servicii de 
comunicaţii accesibile publicului, precum 
şi orice societate care prestează servicii 
prin internet destinate consumatorilor, 
care este controlor de date şi furnizor de 
servicii caracteristice societăţii 
informaţionale informează fără întârziere 
utilizatorul în cauză şi autorităţile 
naţionale de reglementare cu privire la o 
astfel de încălcare. Notificarea adresată 
autorităţii naţionale de reglementare 
descrie cel puţin natura încălcării şi 
recomandă măsuri de diminuare a 
posibilelor efecte negative ale acesteia.
Notificarea adresată autorităţilor naţionale 
de reglementare va descrie, în plus, 
consecinţele încălcării şi măsurile luate de 
furnizor în vederea soluţionării problemei.

Or. en
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Justificare

a user of an electronic communication service is not necessarily a subscriber of this 
particular service e.g. while being in contact with a subscriber. The provisions of this article 
should also cover former subscribers. Therefore, the word "user" is more appropriate.

Amendamentul 55
Alexander Alvaro

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3)În cazul unei încălcări a securităţii 
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 comunicaţii 
accesibile publicului în cadrul Comunităţii, 
furnizorul de servicii de comunicaţii 
accesibile publicului informează fără 
întârziere abonatul în cauză şi autorităţile 
naţionale de reglementare cu privire la o 
astfel de încălcare. Notificarea adresată 
abonatului descrie cel puţin natura 
încălcării şi recomandă măsuri de 
diminuare a posibilelor efecte negative ale 
acesteia. Notificarea adresată autorităţilor 
naţionale de reglementare va descrie, în 
plus, consecinţele încălcării şi măsurile 
luate de furnizor în vederea soluţionării 
problemei.”

(3) În cazul unei încălcări a securităţii 
având ca rezultat distrugerea accidentală 
sau ilegală, pierderea, modificarea, 
divulgarea neautorizată sau accesul 
neautorizat la datele personale transmise, 
stocate sau prelucrate în alt mod în 
contextul prestării de servicii de 
comunicaţii accesibile publicului în cadrul 
Comunităţii, susceptibilă de a dăuna 
utilizatorilor, furnizorul de servicii de 
comunicaţii accesibile publicului, precum 
şi orice societate care prestează servicii 
prin internet destinate consumatorilor, 
care este controlor de date şi furnizor de 
servicii caracteristice societăţii 
informaţionale, informează fără întârziere 
autorităţile naţionale de reglementare sau 
autoritatea competentă în conformitate cu 
dreptul intern din statul membru respectiv 
cu privire la o astfel de încălcare. 
Notificarea adresată autorităţii competente 
descrie cel puţin natura încălcării şi 
recomandă măsuri de diminuare a 
posibilelor efecte negative ale acesteia. 
Notificarea adresată autorităţii competente
va descrie, în plus, consecinţele încălcării 
şi măsurile luate de furnizor în vederea 
soluţionării problemei.

Or. en



PE406.051v03-00 22/53 AM\728240RO.doc

RO

Amendamentul 56
Stavros Lambrinidis

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul unei încălcări a securităţii 
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 comunicaţii 
accesibile publicului în cadrul Comunităţii, 
furnizorul de servicii de comunicaţii 
electronice accesibile publicului
informează fără întârziere abonatul în 
cauză şi autorităţile naţionale de 
reglementare cu privire la o astfel de 
încălcare. Notificarea adresată abonatului 
descrie cel puţin natura încălcării şi 
recomandă măsuri de diminuare a 
posibilelor efecte negative ale acesteia. 
Notificarea adresată autorităţilor naţionale 
de reglementare va descrie, în plus, 
consecinţele încălcării şi măsurile luate de 
furnizor în vederea soluţionării problemei.

(3) În cazul unei încălcări a securităţii 
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 comunicaţii 
accesibile publicului şi cu furnizorii de 
servicii caracteristice societăţii 
informaţionale în cadrul Comunităţii, 
furnizorul de servicii informează fără 
întârziere toate persoanele afectate şi 
autorităţile naţionale de reglementare cu 
privire la o astfel de încălcare. Notificarea 
adresată abonatului descrie cel puţin natura 
încălcării şi recomandă măsuri de 
diminuare a posibilelor efecte negative ale 
acesteia. Notificarea adresată autorităţilor 
naţionale de reglementare va descrie, în 
plus, consecinţele încălcării şi măsurile 
luate de furnizor în vederea soluţionării 
problemei. La intervale regulate, ANR-
urile trebuie să efectueze analize statistice 
la nivelul întreprinderilor şi al sectorului 
industrial, cu privire la tipurile şi 
frecvenţa încălcărilor privind securitatea 
datelor în perioada intervalelor 
menţionate, precum şi cu privire la 
rapiditatea şi eficienţa soluţionării acestor 
încălcări. De asemenea, ANR-urile 
trebuie să monitorizeze dacă 
întreprinderile şi-au îndeplinit cu bună 
credinţă obligaţiile de notificare în 
temeiul prezentului articol şi să impună 
sancţiunile corespunzătoare, inclusiv 
publicarea, după caz, în situaţia unei 
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încălcări.

Or. en

Justificare

The notification requirements should include all affected persons whose data has effectively 
been compromised by the security breach, not just “subscribers”. Also, the role of NRAs 
needs to be further clarified in order to ensure the effective implementation of the measures 
provided for.

Amendamentul 57
Syed Kamall 

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul unei încălcări a securităţii 
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 comunicaţii 
accesibile publicului în cadrul Comunităţii, 
furnizorul de servicii de comunicaţii 
accesibile publicului informează fără 
întârziere abonatul în cauză şi autorităţile 
naţionale de reglementare cu privire la o 
astfel de încălcare. Notificarea adresată 
abonatului descrie cel puţin natura 
încălcării şi recomandă măsuri de 
diminuare a posibilelor efecte negative ale 
acesteia. Notificarea adresată autorităţilor 
naţionale de reglementare va descrie, în 
plus, consecinţele încălcării şi măsurile 
luate de furnizor în vederea soluţionării 
problemei.

(3) În cazul unei încălcări grave a 
securităţii 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 
comunicaţii accesibile publicului în cadrul 
Comunităţii, care constituie o ameninţare 
rezonabilă să dăuneze utilizatorilor,
furnizorul de servicii de comunicaţii 
accesibile publicului informează fără 
întârziere autoritatea competentă cu
privire la o astfel de încălcare. Notificarea 
adresată autorităţii naţionale de 
reglementare descrie cel puţin natura 
încălcării şi recomandă măsuri de 
diminuare a posibilelor efecte negative ale 
acesteia. Notificarea adresată autorităţii 
competente va descrie, în plus, 
consecinţele încălcării şi măsurile luate de 
furnizor în vederea soluţionării problemei.

Or. en
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Amendamentul 58
Alexander Alvaro

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Autoritatea competentă analizează şi 
stabileşte gravitatea încălcării. În cazul în 
care este considerată gravă, autoritatea 
competentă solicită furnizorului de 
servicii de comunicaţii electronice 
disponibile pentru public şi furnizorului 
de servicii caracteristice societăţii 
informaţionale să înştiinţeze, fără 
întârzieri nejustificate, persoanele 
afectate de încălcare. Notificarea 
cuprinde informaţiile descrise la alineatul 
(3).

În cazul în care ar putea submina 
desfăşurarea cercetării penale privind 
încălcările grave, notificarea acestora 
poate fi amânată.

Or. en

Amendamentul 59
Alexander Alvaro

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 3 – litera b
Directiva 2002/58/CE
Articolul 4 – alineatul 3c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3c) Încălcarea nu este considerată gravă, 
iar furnizorul de servicii de comunicaţii 
electronice disponibile pentru public şi 
furnizorul de servicii caracteristice 
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societăţii informaţionale vor fi exoneraţi 
de obligaţia înştiinţării sau a furnizării 
unei notificări destinate persoanelor 
vizate în cazul în care se poate dovedi că 
datele personale afectate prin comiterea 
încălcării nu sunt expuse la riscuri 
rezonabile, datorită aplicării unor măsuri 
tehnologice de protecţie adecvate, care 
includ, printre altele, tehnologii adecvate 
de criptare.

În cazul pierderii, modificării, divulgării 
neautorizate sau accesării accidentale sau 
ilegale a datelor personale transmise ori 
stocate, prin măsurile tehnologice de 
protecţie fie datele ar deveni ininteligibile 
pentru orice terţă persoană, fie, în cazul 
pierderii accidentale sau ilicite a protecţiei 
tehnologice, ar pune datele personale la 
dispoziţia furnizorului de servicii de 
comunicaţii electronice disponibile pentru 
public şi a furnizorului de servicii 
caracteristice societăţii informaţionale. 

Or. en

Amendamentul 60
Silvia-Adriana Ţicău

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 3 – litera b
Directiva 2002/58/CE
Articolul 4 – alineatul 3c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3c) Furnizorii de servicii de comunicaţii 
electronice disponibile pentru public şi 
furnizorii de servicii specifice societăţii 
informaţionale vor lua măsuri tehnice 
pentru diminuarea expunerii datelor cu 
caracter personal stocate sau prelucrate 
de către aceştia, riscului de a fi accesate, 
divulgate în mod neautorizat, modificate 
sau pierdute în mod accidental sau în mod 
ilicit. În cazul furnizorilor de servicii 
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specifice societăţii informaţionale, şi în 
special în cazul serviciilor de e-guvernare, 
aceste măsuri tehnice de protecţie pot 
include, dar fără a se limita la, şi 
tehnologii adecvate pentru criptarea 
datelor. 

Or. ro

Justificare

Providers of electronic communications services need to take appropriate measures to ensure 
personal data protection.

Amendamentul 61
Silvia-Adriana Ţicău

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 3 – litera b
Directiva 2002/58/CE
Articolul 4 – alineatul 3d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3d) Furnizorii de servicii de comunicaţii 
electronice disponibile pentru public şi 
furnizorii de servicii specifice societăţii 
informaţionale sunt exoneraţi de 
obligativitatea furnizării unei notificări 
către abonaţi în cazul în care se poate 
dovedi că datele personale transmise, 
stocate sau prelucrate ce sunt afectate 
prin comiterea unei încălcări a securităţii 
au fost protejate prin măsuri tehnologice 
adecvate de protecţie şi devin 
neinteligibile în cazul accesării, divulgării 
neautorizate, modificării sau pierderii 
accidentale sau ilicite ale acestora şi pot 
să fie recuperate şi să redevină 
disponibile. Notificarea abonatului se va 
face doar în situaţia în care utilizarea 
datelor personale pierdute sau accesate în 
mod fraudulos îi poate aduce acestuia 
pierderi economice substanţiale sau 
daune sociale.



AM\728240RO.doc 27/53 PE406.051v03-00

RO

Or. ro

Justificare

Notifications of this type should only be made where a breach of security would lead to 
significant losses, unauthorised divulgation or unauthorised access to such data and the 
fraudulent use of lost personal data could be seriously prejudicial to the persons concerned.

Amendamentul 62
Bill Newton Dunn

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Pentru a asigura continuitatea în punerea 
în aplicare a măsurilor la care se face 
referire la alineatele (1), (2) şi (3), Comisia 
poate, după consultarea Autorităţii 
europene de reglementare a pieţei de 
comunicaţii electronice (denumită în 
continuare „Autoritatea”) precum şi a 
Controlorului European pentru Protecţia 
Datelor, să adopte măsuri tehnice de 
punere în aplicare privind, inter alia, 
circumstanţele, formatul şi procedurile 
aplicabile cerinţelor de informare şi 
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), (3a), (3b) şi 
(3c), Comisia ar trebui, după consultarea 
Controlorului European pentru Protecţia 
Datelor, a părţilor interesate relevante şi a
Agenţiei Europene de Securitatea 
Reţelelor Informatice şi a Datelor 
(ENISA), să recomande măsuri tehnice de 
punere în aplicare privind, inter alia, 
măsurile descrise la alineatul (1a) şi 
circumstanţele, formatul şi procedurile 
aplicabile cerinţelor de informare şi 
notificare la care se face referire la 
alineatele (3a) şi (3b).

Or. en

Amendamentul 63
Silvia-Adriana Ţicău

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

4. Pentru a asigura continuitatea în punerea 
în aplicare a măsurilor la care se face 
referire la alineatele (1), (2) şi (3), Comisia 
poate, după consultarea Autorităţii 
europene de reglementare a pieţei de 
comunicaţii electronice (denumită în 
continuare „Autoritatea”) precum şi a 
Controlorului European pentru Protecţia 
Datelor, să adopte măsuri tehnice de 
punere în aplicare privind, inter alia,
circumstanţele, formatul şi procedurile 
aplicabile cerinţelor de informare şi 
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) şi (3), 
Comisia poate, după consultarea 
autorităţilor naţionale de reglementare în 
domeniul comunicaţiilor electronice 
precum şi a Autorităţii Europene pentru 
Protecţia Datelor, să adopte standarde 
pentru securitatea datelor cu caracter 
personal precum şi măsuri tehnice de 
punere în aplicare privind, inter alia,
circumstanţele, formatul şi procedurile 
aplicabile cerinţelor de informare şi 
notificare la care se face referire în 
prezentul articol.

Or. ro

Justificare

The role of the national regulatory authorities for electronic communications needs to be 
strengthened and not diminished.

Amendamentul 64
Stavros Lambrinidis

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Pentru a asigura continuitatea în punerea 
în aplicare a măsurilor la care se face 
referire la alineatele (1), (2) şi (3), Comisia 
poate, după consultarea Autorităţii 
europene de reglementare a pieţei de 
comunicaţii electronice (denumită în 
continuare „Autoritatea”) precum şi a 
Controlorului European pentru Protecţia 
Datelor, să adopte măsuri tehnice de 
punere în aplicare privind, inter alia, 
circumstanţele, formatul şi procedurile 

4. Pentru a asigura continuitatea în punerea 
în aplicare a măsurilor la care se face 
referire la alineatele (1), (2) şi (3), Comisia 
ar trebui, după consultarea ENISA, a 
Controlorului European pentru Protecţia 
Datelor şi a Grupului de lucru prevăzut la 
articolul 29, să adopte măsuri tehnice de 
punere în aplicare privind, inter alia, 
circumstanţele, formatul şi procedurile 
aplicabile cerinţelor de informare şi 
notificare la care se face referire în 
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aplicabile cerinţelor de informare şi 
notificare la care se face referire în 
prezentul articol.

prezentul articol. Comisia implică toate 
părţile interesate relevante, în special 
pentru ca acestea să o informeze cu 
privire la cele mai bune soluţii 
disponibile, atât din punct de vedere 
tehnic, cât şi economic, în vederea 
ameliorării punerii în aplicare a 
directivei.

Or. en

Justificare

The Article 29 Working Party should also be consulted since any measures introduced will 
directly affect the information to be given to persons concerned. Industry should be consulted 
as well.

Amendamentul 65
Silvia-Adriana Ţicău

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Autorităţile naţionale de 
reglementare în domeniul comunicaţiilor 
electronice prezintă Comisiei, la fiecare 
şase luni, un raport de sinteză privind 
notificările primite referitoare la 
securitatea prelucrării datelor informatice 
şi a reţelelor de comunicaţii electronice, 
precum şi măsurile propuse pentru 
îmbunătăţirea acesteia. Pe baza acestor 
informaţii, Comisia prezintă anual 
Parlamentului European un raport însoţit 
de măsurile propuse pentru îmbunătăţirea 
securităţii reţelelor de comunicaţii 
electronice şi a serviciilor specifice 
societăţii informaţionale.

Or. ro
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Justificare

In view of the rapid pace of change in the field of electronic communications, measures to 
improve network security for such communications and for specific information society 
services need to be taken with sufficient regularity to enable providers to take a proactive 
rather than a reactive approach.

Amendamentul 66
Michael Cashman

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul -3 (nou)
Directiva 2002/58/CE
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-3) Articolul 5 alineatul (1) se înlocuieşte 
cu următorul text:
1. Statele membre trebuie să asigure 
confidenţialitatea comunicaţiilor şi a 
datelor de transfer aferente transmise 
prin intermediul unei reţele de 
comunicaţii publice sau unor servicii 
publice de comunicaţii electronice, prin 
legislaţia internă. Acestea interzic astfel 
în special ascultarea, înregistrarea, 
stocarea sau alte tipuri de interceptare 
sau supraveghere a comunicaţiilor şi a 
datelor de transfer aferente de către 
persoane altele decât utilizatorul, fără 
acordul utilizatorului în cauză, cu 
excepţia cazurilor în care acest lucru 
este permis în temeiul articolului 15 
alineatul (1) şi a articolului 13 alineatul 
(1) din Directiva 95/46/CE. Prezentul 
alineat nu interzice stocarea tehnică 
necesară pentru transmisia comunicaţiei 
care nu aduce atingere principiului 
confidenţialităţii.

Or. en

Justificare

This amendment clarifies that Article 15 should also be read in light of Article 13 of the 1995 
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Data Protection Directive and therefore incorporates recent ECJ case law (C-275/06).

Amendamentul 67
Stavros Lambrinidis

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Statele membre se asigură că stocarea de 
informaţii, sau accesarea informaţiilor deja 
stocate, în echipamentul terminal al unui 
abonat sau utilizator este permisă doar cu 
condiţia ca abonatul sau utilizatorul în 
cauză să fi primit informaţii clare şi 
complete, în conformitate cu Directiva 
95/46/CE, inter alia cu privire la scopul 
prelucrării de date şi 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 comunicaţiei printr-o 
reţea de comunicaţii electronice sau în 
cazul în care acest lucru este strict necesar 
în vederea furnizării unui serviciu al 
societăţii informaţionale cerut în mod 
explicit de către abonat sau utilizator.

3. Statele membre se asigură că stocarea de 
informaţii, sau accesarea informaţiilor deja 
stocate în echipamentul terminal al unui 
abonat sau utilizator, direct sau indirect, 
cu ajutorul oricărui tip de mediu de 
stocare, este interzisă cu excepţia cazului 
în care există acordul prealabil al 
acestuia şi cu condiţia ca abonatul sau 
utilizatorul în cauză să fi primit informaţii 
clare şi complete, în conformitate cu 
Directiva 95/46/CE, inter alia cu privire la 
scopul prelucrării de date. Aceasta nu 
interzice stocarea tehnică de date sau 
accesul la acestea cu unicul scop de a 
efectua sau de a facilita transmisia 
comunicaţiei printr-o reţea de comunicaţii 
electronice sau în cazul în care acest lucru 
este strict necesar în vederea furnizării unui 
serviciu al societăţii informaţionale cerut în 
mod explicit de către abonat sau utilizator.

Or. en

Amendamentul 68
Alexander Alvaro

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 4 
Directiva 2002/58/CE
Articolul 5 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Statele membre se asigură că stocarea de 
informaţii, sau accesarea informaţiilor deja 
stocate, în echipamentul terminal al unui 
abonat sau utilizator este permisă doar cu 
condiţia ca abonatul sau utilizatorul în 
cauză să fi primit informaţii clare şi 
complete, în conformitate cu Directiva 
95/46/CE, inter alia cu privire la scopul 
prelucrării de date şi 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 comunicaţiei printr-o 
reţea de comunicaţii electronice sau în 
cazul în care acest lucru este strict necesar 
în vederea furnizării unui serviciu al 
societăţii informaţionale cerut în mod 
explicit de către abonat sau utilizator.

3. Statele membre se asigură că stocarea de 
informaţii, sau accesarea informaţiilor deja 
stocate în echipamentul terminal al unui 
abonat sau utilizator, direct sau indirect,
cu ajutorul oricărui tip de mediu de 
stocare, este interzisă cu excepţia cazului 
în care există acordul prealabil al 
acestuia şi cu condiţia ca abonatul sau 
utilizatorul în cauză să fi primit informaţii 
clare şi complete, în conformitate cu 
Directiva 95/46/CE, inter alia cu privire la 
scopul prelucrării de date şi să i se acorde 
dreptul de a refuza astfel de prelucrări de 
către controlorul de date. Aceasta nu 
împiedică stocarea tehnică de date sau 
accesul la acestea cu unicul scop de a 
efectua transmisia printr-o reţea de 
comunicaţii electronice sau în cazul în care 
acest lucru este strict necesar în vederea 
furnizării unui serviciu caracteristic 
societăţii informaţionale cerut în mod 
explicit de către abonat sau utilizator.

Or. en

Amendamentul 69
Syed Kamall

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) La articolul 6 se adaugă următorul 
alineat (6a):
6a. Datele de transfer pot fi prelucrate de 
orice persoană fizică sau juridică în 
scopul punerii în aplicare a unor măsuri 
tehnice de asigurare a securităţii unui 
serviciu public de comunicaţie 
electronică, a unei reţele publice sau 
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private de comunicaţii electronice, a unui 
serviciu caracteristic societăţii 
informaţionale sau a unui echipament 
conex terminal sau de comunicaţie 
electronică. În contextul realizării 
obiectivelor de securitate, prelucrarea 
datelor trebuie limitată la strictul necesar.

Or. en

Amendamentul 70
Alexander Alvaro

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) Articolul 9, alineatul (1) se 
înlocuieşte cu următorul text:
1. În cazul în care datele de localizare 
altele decât datele de transfer referitoare 
la abonaţi sau utilizatori ai reţelelor de 
comunicaţii publice sau ai serviciilor 
publice de comunicaţii electronice pot fi 
prelucrate, aceste date pot fi prelucrate 
doar dacă sunt anonime sau cu acordul 
utilizatorilor sau abonaţilor respectivi, 
în măsura şi pe perioada cât sunt 
necesare în vederea furnizării unui 
serviciu suplimentar. Prestatorul de 
servicii trebuie să informeze utilizatorii 
şi abonaţii, înainte de obţinerea 
acordului lor, despre tipul de date de 
localizare altele decât datele de transfer 
care vor fi prelucrate, despre scopul şi 
durata prelucrării şi dacă datele 
respective vor fi transmise unor terţe 
părţi în scopul furnizării de servicii 
suplimentare. Utilizatorii sau abonaţii 
trebuie să aibă în orice moment 
posibilitatea de a-şi retrage acordul 
pentru prelucrarea datelor de localizare 
altele decât datele de transfer.
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Utilizatorilor sau abonaţilor li se oferă 
informaţii clare şi detaliate în ceea ce 
priveşte posibilitatea de a-şi retrage, în 
orice moment, acordul privind 
prelucrarea datelor de transfer.

Or. en

Amendamentul 71
Syed Kamall

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4c) Articolul 9, alineatul (1) se 
înlocuieşte cu următorul text:
1. În cazul în care datele de localizare 
altele decât datele de transfer referitoare 
la abonaţi sau utilizatori ai reţelelor de 
comunicaţii publice sau ai serviciilor 
publice de comunicaţii electronice pot fi 
prelucrate, aceste date pot fi prelucrate 
doar dacă sunt anonime sau cu acordul 
utilizatorilor sau abonaţilor respectivi, 
în măsura şi pe perioada cât sunt 
necesare în vederea furnizării unui 
serviciu suplimentar. Prestatorul de 
servicii trebuie să informeze utilizatorii 
şi abonaţii, înainte de obţinerea 
acordului lor, despre tipul de date de 
localizare altele decât datele de transfer 
care vor fi prelucrate, despre scopul şi 
durata prelucrării şi dacă datele 
respective vor fi transmise unor terţe 
părţi în scopul furnizării de servicii 
suplimentare. Utilizatorii sau abonaţii 
trebuie să aibă în orice moment 
posibilitatea de a-şi retrage acordul 
pentru prelucrarea datelor de localizare 
altele decât datele de transfer.
Utilizatorilor sau abonaţilor li se oferă 
informaţii clare şi detaliate în ceea ce 
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priveşte posibilitatea de a-şi retrage, în 
orice moment, acordul privind 
prelucrarea datelor de transfer.

Or. en

Amendamentul 72
Carlo Casini, Stefano Zappalà

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4d) (2c) Articolul 12 alineatul (2) se 
modifică după cum urmează:

2. Statele membre se asigură că 
informaţiile tuturor utilizatorilor finali de 
servicii şi reţele de comunicaţii electronice 
sunt incluse în bazele de date de abonaţi 
şi că aceştia sunt consultaţi în mod 
explicit în momentul solicitării unui 
serviciu, iar mai apoi la intervale 
regulate, în legătură cu modul în care 
doresc ca informaţiile relevante să fie 
introduse în aceste baze de date. 
Utilizatorilor finali li se oferă şi 
posibilitatea ca anumite date să fie incluse 
în baza de date, fără ca acestea să fie 
divulgate utilizatorilor serviciilor de 
informaţii abonaţi şi să verifice, corecteze 
sau retragă astfel de date. Neincluderea 
într-o listă publică de abonaţi, 
verificarea, corectarea sau retragerea de 
date personale din aceasta trebuie să fie 
gratuite.

Or. it

Justificare

Directory enquiry services are of crucial importance, particularly to disabled and elderly 
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users (as is recognised in the Universal Services Directive). The inclusion of information on 
end-users is, in many cases, made difficult by the fact that operators are unaccustomed to 
seeking consent. This is particularly true of alternative fixed-line network operators and 
mobile network operators. In Member States which have not legislated in this area, end-user 
data – particularly for mobile-network customers – are only very rarely included.

The systems currently used enable data for use in directory assistance services to be included 
in databases without the users of such services having direct access to the data. This enables 
directory enquiry service providers to help people to get in touch with their customers without 
violating anyone's privacy (because the customer data are not made public).

Amendamentul 73
Bill Newton Dunn

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4e) La articolul 12, alineatul (2) se 
înlocuieşte cu următorul text:

2. Statele membre se asigură că 
informaţiile tuturor utilizatorilor finali de 
servicii şi reţele de comunicaţii electronice 
sunt incluse în mod automat în bazele de 
date de abonaţi şi că aceştia sunt 
consultaţi în mod explicit în momentul 
solicitării unui serviciu, iar mai apoi la 
intervale regulate, în legătură cu modul în 
care doresc ca informaţiile relevante să 
fie introduse în aceste baze de date. 
Utilizatorilor finali li se oferă şi 
posibilitatea de a hotărî ca anumite date 
să fie incluse într-o bază de date, dar să 
nu fie făcute publice pentru utilizatorii 
listelor publice de abonaţi. Abonaţii au 
posibilitatea de a hotărî dacă datele lor 
personale vor fi incluse într-o listă 
publică de abonaţi şi, în cazul afirmativ, 
în ce măsură aceste date sunt relevante 
pentru scopul listei enunţat de 
furnizorul listei şi de a verifica, corecta 
sau retrage astfel de date. Neincluderea 
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într-o listă publică de abonaţi, 
verificarea, corectarea sau eliminarea 
datelor personale ar trebui să fie 
gratuită. Includerea informaţiilor 
privind utilizatorii finali în bazele de 
date de abonaţi este, în multe rânduri, 
limitată de practica operatorilor de a nu 
obţine autorizaţia pentru acest lucru în 
mod eficient.

Or. en

Justificare

The inclusion of information on end-users in directory databases is, in many instances, 
restricted by the practice of operators of not effectively collecting consents 

Amendamentul 74
Stavros Lambrinidis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul -5a (nou)
Directiva 2002/58/CE
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-5a) Articolul 13 alineatul (1) se 
înlocuieşte cu următorul text:
1. Folosirea sistemelor de apelare şi de 
comunicaţie automată fără intervenţie 
umană (maşini de apelare automată), a 
faxurilor sau a poştei electronice şi a 
serviciilor de telefonie mobilă în scopuri 
de marketing direct este permisă doar în 
cazul utilizatorilor care şi-au dat în 
prealabil acordul, în conformitate cu 
Directiva 95/46/CE.

Or. en

Justificare

In order to cover the constant develpment and changes of technologies we refer to "automated 
calling and communication systems" in orfer to maintain a technology neutral approach whilst 
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teking into account ongoing technological changes.

Amendamentul 75
Alexander Alvaro

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul -5b (nou)
Directiva 2002/58/CE
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-5b) Articolul 13 alineatul (1) se 
înlocuieşte cu următorul text:

1. Folosirea sistemelor de apelare şi de 
comunicaţie automată fără intervenţie 
umană (maşini de apelare automată), a 
faxurilor sau a poştei electronice
[inclusiv a serviciilor de mesaje scurte 
(SMS) şi a serviciilor multimedia (MMS)] 
în scopuri de marketing direct este 
permisă doar în cazul abonaţilor care şi-
au dat în prealabil acordul.

Or. en

Amendamentul 76
Syed Kamall

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 5a (nou)
Directiva 2002/58/CE
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) La articolul 14 alineatul (1) se 
înlocuieşte cu următorul text:
1. La punerea în aplicare a prezentei 
directive, statele membre se asigură că, 
sub rezerva alineatelor (2) şi (3), nu se 
impun cerinţe obligatorii cu privire la 
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caracteristicile tehnice specifice, inclusiv 
în scopul detectării, interceptării sau 
prevenirii încălcării de către utilizatori a 
drepturilor de proprietate intelectuală, 
pentru terminale sau alte echipamente
pentru comunicaţii electronice care ar 
putea stânjeni introducerea pe piaţă de 
echipamente şi libera circulaţie a acestor 
echipamente în şi între statele membre.

Or. en

Amendamentul 77
Syed Kamall

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 5b (nou)
Directiva 2002/58/CE
Articolul 14 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) La articolul 14 alineatul (3) se 
înlocuieşte cu următorul text:
3. Dacă este necesar, se pot adopta 
măsuri care să asigure că echipamentele 
terminale sunt construite într-un mod
care să le facă compatibile cu dreptul 
utilizatorilor de a proteja şi de a 
controla folosirea datelor lor personale, 
în conformitate cu Directiva 1999/5/CE 
şi cu Decizia nr. 87/95/CEE a Consiliului 
din 22 decembrie 1986 privind 
standardizarea în domeniul tehnologiei 
informaţiilor şi al comunicaţiilor. Aceste 
măsuri ar trebui să respecte principiul 
neutralităţii tehnologice.

Or. en
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Amendamentul 78
Michael Cashman

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul -7a (nou)
Directiva 2002/58/CE
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-7a) La articolul 15 alineatul (1) se 
înlocuieşte cu următorul text:
1. Statele membre pot adopta măsuri 
legislative pentru a restrânge sfera de 
aplicare a drepturilor şi obligaţiilor 
prevăzute la articolul 5, articolul 6, 
articolul 8 alineatele (1), (2), (3) şi (4) şi 
articolul 9 ale prezentei directive, în 
cazul în care restrângerea lor constituie 
o măsură necesară, corespunzătoare şi 
proporţională în cadrul unei societăţi 
democratice pentru a proteja securitatea 
naţională (de exemplu siguranţa 
statului), apărarea, siguranţa publică 
sau pentru prevenirea, investigarea, 
detectarea şi urmărirea penală a unor 
fapte penale sau a folosirii neautorizate 
a sistemelor de comunicaţii electronice, 
sau pentru a proteja drepturile şi 
libertăţile altor persoane, în conformitate 
cu articolul 13 alineatul (1) al Directivei 
95/46/CE. În acest scop, statele membre 
pot adopta, inter alia, măsuri legislative 
care să permită reţinerea de date, pe 
perioadă limitată, pentru motivele 
arătate anterior în acest alineat. Toate 
măsurile menţionate în acest alineat 
trebuie să fie conforme cu principiile 
generale ale legislaţiei comunitare, 
inclusiv cu cele menţionate la articolul 6 
alineatele (1) şi (2) din Tratatul privind 
Uniunea Europeană.

Or. en

Justificare

This amendment reiterates that the e-privacy Directive completes the 1995 Framework 
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privacy Directive and that Article 15 should also be read in light of Article 13 of the 
Framework Privacy Directive. The purpose of this amendment is to increase legal certainty 
as confirmed by the recent ECJ case law (C-275/06).

Amendamentul 79
Alexander Alvaro

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul -7b (nou)
Directiva 2002/58/CE
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-7b) La articolul 15 alineatul (1) se 
înlocuieşte cu următorul text:
1. Statele membre pot adopta măsuri 
legislative pentru a restrânge sfera de 
aplicare a drepturilor şi obligaţiilor 
prevăzute la articolul 5 alineatele (1) şi 
(2), articolul 6, articolul 8 alineatele (1), 
(2), (3) şi (4) şi articolul 9 ale prezentei 
directive, în cazul în care restrângerea 
lor constituie o măsură necesară, 
corespunzătoare şi proporţională în 
cadrul unei societăţi democratice pentru 
a proteja securitatea naţională (de 
exemplu siguranţa statului), apărarea, 
siguranţa publică sau pentru prevenirea, 
investigarea, detectarea şi urmărirea 
penală a unor fapte penale sau a folosirii 
neautorizate a sistemelor de comunicaţii 
electronice, inclusiv dreptul la 
proprietate, în conformitate cu articolul 
13 alineatul (1) al Directivei 95/46/CE. În 
acest scop, statele membre pot adopta, 
inter alia, măsuri legislative care să 
permită reţinerea de date, pe perioadă 
limitată, pentru motivele arătate 
anterior în acest alineat. Toate măsurile 
menţionate în acest alineat trebuie să fie 
conforme cu principiile generale ale 
legislaţiei comunitare, inclusiv cu cele 
menţionate la articolul 6 alineatele (1) şi 
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(2) din Tratatul privind Uniunea 
Europeană. 

Or. en

Amendamentul 80
Jean-Marie Cavada

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul -7 – litera c (nouă)
Directiva 2002/58/CE
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-7c) La articolul 15, alineatul (1) se 
înlocuieşte cu următorul text:
1. Statele membre pot adopta măsuri 
legislative pentru a restrânge sfera de 
aplicare a drepturilor şi obligaţiilor 
prevăzute la articolul 5, articolul 6, 
articolul 8 alineatele (1), (2), (3) şi (4) şi 
articolul 9 ale prezentei directive, în 
cazul în care restrângerea lor constituie 
o măsură necesară, corespunzătoare şi 
proporţională în cadrul unei societăţi 
democratice pentru a proteja securitatea 
naţională (de exemplu siguranţa 
statului), apărarea, siguranţa publică 
sau pentru prevenirea, investigarea, 
detectarea şi urmărirea penală a unor 
fapte penale sau a folosirii neautorizate 
a sistemelor de comunicaţii electronice, 
sau pentru a proteja drepturile şi 
libertăţile altor persoane, în conformitate 
cu articolul 13 alineatul (1) al Directivei 
95/46/CE. În acest scop, statele membre 
pot adopta, inter alia, măsuri legislative 
care să permită reţinerea de date, pe 
perioadă limitată, pentru motivele 
arătate anterior în acest alineat. Toate 
măsurile menţionate în acest alineat 
trebuie să fie conforme cu principiile 
generale ale legislaţiei comunitare, 
inclusiv cu cele menţionate la articolul 6 
alineatele (1) şi (2) din Tratatul privind 
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Uniunea Europeană.

Or. fr

Justificare

This amendment clarifies the fact that the list of exceptions in Article 15(1) is not exhaustive 
and should include the exceptions set out in Article 13(1) of Directive 95/46/EC, to which 
Article 15(1) refers. This was recently confirmed by the Court of Justice in respect of the 
exception concerning the protection of the 'rights and freedoms of others' referred to in 
Article 13(1)(g) of Directive 95/46/EC (see the Court of Justice's judgment of 29 January 
2008 in Case C-275/06, Promusicae v Telefónica). The amendment seeks to enhance legal 
certainty by incorporating the court's findings into Article 15(1).

Amendamentul 81
Patrick Gaubert

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul -7 – litera d (nouă)
Directiva 2002/58/CE
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-7d) Articolul 15 alineatul (1) se 
înlocuieşte cu următorul text:

Statele membre pot adopta măsuri
legislative pentru a restrânge sfera de 
aplicare a drepturilor şi obligaţiilor 
prevăzute la articolul 5, articolul 6, 
articolul 8 alineatele (1), (2), (3) şi (4) şi 
articolul 9 ale prezentei directive, în 
cazul în care restrângerea lor constituie 
o măsură necesară, corespunzătoare şi 
proporţională în cadrul unei societăţi
democratice pentru a proteja securitatea 
naţională (de exemplu siguranţa 
statului), apărarea, siguranţa publică 
sau pentru prevenirea, investigarea, 
detectarea şi urmărirea penală a unor 
fapte penale sau a folosirii neautorizate 
a sistemelor de comunicaţii electronice,
şi pentru a proteja drepturile şi libertăţile 
altor persoane, în conformitate cu 
articolul 13 alineatul (1) al Directivei 
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95/46/CE. În acest scop, statele membre 
pot adopta, inter alia, măsuri legislative 
care să permită reţinerea de date, pe 
perioadă limitată, pentru motivele 
menţionate în prezentul alineat. Toate 
măsurile menţionate în acest alineat 
trebuie să fie conforme cu principiile 
generale ale legislaţiei comunitare, 
inclusiv cu cele menţionate la articolul 6 
alineatele (1) şi (2) din Tratatul privind 
Uniunea Europeană.

Or. fr

Justificare

This minor adjustment brings the text into line with the 1995 'privacy' directive, with a view to 
safeguarding the rights and freedoms of others and thus ensuring enhanced protection for 
intellectual property rights in connection with electronic communication networks and 
services. At the same time, it takes account of the latest developments in Court of Justice case 
law.

Amendamentul 82
Stavros Lambrinidis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul -7e (nou)
Directiva 2002/58/CE
Articolul 15 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-7e) La articolul 15 se adaugă următorul 
alineat:
(1a.) Furnizorii de servicii de comunicaţii 
accesibile publicului şi furnizorii de 
servicii ale societăţii informaţionale 
trebuie să informeze, fără întârziere, 
autorităţile independente de protecţie a 
datelor cu privire la toate cererile de acces 
la datele personale ale utilizatorilor 
primite în conformitate cu articolul 15 
alineatul (1), inclusiv privind justificările 
legale prezentate şi procedura legală 
urmată în cazul fiecărei cereri; 
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autoritatea independentă de protecţie a 
datelor trebuie să informeze autorităţile 
juridice corespunzătoare în cazul în care 
consideră că dispoziţiile stabilite în cadrul 
legislaţiei naţionale nu au fost respectate.

Or. en

Amendamentul 83
Stavros Lambrinidis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 7
Directiva 2002/58/CE
Articolul 15a – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre stabilesc normele 
privind penalizările aplicabile încălcărilor 
dispoziţiilor naţionale adoptate în temeiul 
prezentei directive şi iau toate măsurile 
necesare pentru a asigura punerea în 
aplicare a acestor norme. Sancţiunile 
prevăzute trebuie să fie eficiente, 
proporţionale şi disuasive. Statele membre
comunică dispoziţiile Comisiei până cel 
târziu la şi informează Comisia fără 
întârziere cu privire la orice modificări 
ulterioare care au efect asupra acestora.

1. Statele membre stabilesc normele 
privind penalizările - inclusiv privind 
sancţiunile penale, acolo unde este cazul -
aplicabile încălcărilor dispoziţiilor 
naţionale adoptate în temeiul prezentei 
directive şi iau toate măsurile necesare 
pentru a asigura punerea în aplicare a 
acestor norme. Sancţiunile prevăzute 
trebuie să fie eficiente, proporţionale şi 
disuasive. Statele membre comunică 
dispoziţiile Comisiei până cel târziu la şi 
informează Comisia, fără întârziere, cu 
privire la orice modificări ulterioare care 
au efect asupra acestora.

Or. en

Amendamentul 84
Stavros Lambrinidis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 7
Directiva 2002/58/CE
Articolul 15a – alineatul 4 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Pentru a asigura o cooperare 
transfrontalieră eficientă privind aplicarea 
legilor naţionale adoptate în temeiul 
prezentei directive şi pentru a crea condiţii 
armonizate pentru furnizarea de servicii 
care presupun fluxuri transfrontaliere de 
date, Comisia poate adopta măsuri tehnice 
de punere în aplicare, după consultarea 
Autorităţii şi a autorităţilor de reglementare 
relevante. 

4. Pentru a asigura o cooperare 
transfrontalieră eficientă privind aplicarea 
legilor naţionale adoptate în temeiul 
prezentei directive şi pentru a crea condiţii 
armonizate pentru furnizarea de servicii 
care presupun fluxuri transfrontaliere de 
date, Comisia poate adopta măsuri tehnice 
de punere în aplicare, după consultarea 
Agenţiei Europene pentru Securitatea 
Reţelelor Informatice şi a Datelor 
(ENISA), a Grupului de lucru prevăzut la 
articolul 29 şi a autorităţilor de 
reglementare relevante. 

Or. en

Amendamentul 85
Syed Kamall

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 7a (nou)
Directiva 2002/58/CE
Articolul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Articolul 18 se înlocuieşte cu textul 
următor:

18. Comisia supune atenţiei 
Parlamentului European şi Consiliului, 
în termen de doi ani de la [data 
transpunerii] menţionată la articolul 17 
alineatul (1), un raport despre punerea 
în aplicare a prezentei directive şi despre 
impactul său asupra agenţilor economici 
şi asupra consumatorilor, mai ales în 
privinţa dispoziţiilor referitoare la 
comunicaţiile nesolicitate, notificarea 
privind încălcarea securităţii şi utilizarea 
datelor personale de către terţi - publici 
sau privaţi - în scopuri ce nu sunt 
menţionate în prezenta directivă, ţinând 
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seama de contextul internaţional. În 
acest scop, Comisia poate cere informaţii 
de la statele membre, informaţii care 
trebuie furnizate fără întârzieri 
nejustificate. Dacă este necesar, Comisia 
înaintează propuneri de modificare a 
prezentei directive, ţinând seama de 
rezultatele raportului, de schimbările 
intervenite în domeniu şi de Tratatul de 
la Lisabona, în special de noile 
competenţe în materie de protecţie a 
datelor, prevăzute la articolul 16, şi de 
orice alte propuneri considerate 
necesare pentru îmbunătăţirea eficienţei 
prezentei directive.

Or. en

Amendamentul 86
Stavros Lambrinidis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 7b (nou)
Directiva 2002/58/CE
Articolul 18a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7b) Se inserează următorul articol 18a:
Articolul 18a

Comisia trebuie să prezinte 
Parlamentului, Consiliului şi Comitetului 
Economic şi Social European, până cel 
târziu în 2011, un studiu privind crearea 
unor reţele hibride public/privat şi 
includerea lor în domeniul de aplicare al 
prezentei directive, după consultarea 
Grupului de lucru prevăzut la articolul 29 
şi a Autorităţii Europene pentru Protecţia 
Datelor (AEPD).

Or. en
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Amendamentul 87
Alexander Alvaro

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 7c (nou)
Directiva 2002/58/CE
Articolul 18a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7c) Se inserează următorul articol 18a:
Articolul 18a

Comisia prezintă Parlamentului 
European şi Consiliului, în termen de doi 
ani de la data intrării în vigoare a 
prezentei directive, un raport despre 
punerea în aplicare a prezentei directive şi 
despre impactul său asupra agenţilor 
economici şi asupra consumatorilor, mai 
ales în privinţa dispoziţiilor referitoare la 
comunicaţiile nesolicitate, notificarea 
privind încălcarea securităţii şi utilizarea 
datelor personale de către terţi - publici 
sau privaţi - în scopuri ce nu sunt 
menţionate în prezenta directivă, ţinând 
seama de contextul internaţional. În acest 
scop, Comisia poate cere informaţii de la 
statele membre, informaţii care trebuie 
furnizate fără întârzieri nejustificate. 
Dacă este necesar, Comisia înaintează 
propuneri de modificare a prezentei 
directive, ţinând seama de rezultatele 
raportului, de schimbările intervenite în 
domeniu şi de Tratatul de la Lisabona, în 
special de noile competenţe în materie de 
protecţie a datelor, prevăzute la articolul 
16, şi de orice alte propuneri considerate 
necesare pentru îmbunătăţirea eficienţei 
prezentei directive.

Or. en
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Amendamentul 88
Syed Kamall

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2002/22/CE
Articolul 20 – alineatul 2 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) acţiunile care pot fi luate de către 
întreprinderile care furnizează conectare 
şi/sau servicii ca răspuns la incidentele sau
ameninţările şi vulnerabilităţile privind 
securitatea sau integritatea.

(h) acţiunile care pot fi luate de către 
întreprinderile care furnizează conectare 
şi/sau servicii ca răspuns la încălcările 
semnificative ale securităţii sau la 
incidentele, ameninţările şi vulnerabilităţile 
privind securitatea sau integritatea.

Or. en

Amendamentul 89
Silvia-Adriana Ţicău

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) În scopul de a proteja interesele 
consumatorilor, autoritatea naţională de 
reglementare în domeniul comunicaţiilor 
electronice avizează anual contractele 
standard ale furnizorilor de servicii de 
comunicaţii electronice de pe teritoriul 
statului membru în cauză. Contractele 
standard trebuie să ofere abonaţilor 
suficientă libertate în selectarea 
opţiunilor aplicabile (perioadă minimă, 
tipuri de abonament, etc). Furnizorii de 
servicii de comunicaţii electronice nu pot 
include, prin nici un alt document anexat 
contractului de furnizare de servicii de 
comunicaţii electronice, vreo altă clauză 
adiţională celor prevăzute în contractul 
standard, care să condiţioneze furnizarea 
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serviciilor de comunicaţii electronice 
contractate. Solicitările abonaţilor, care 
pot aduce îmbunătăţiri contractelor 
standard, sunt transmise de aceştia către 
autoritatea naţională de reglementare 
pentru a fi luate în considerare în 
procesul de avizare anuală a contractelor 
standard ale furnizorilor de servicii de 
comunicaţii electronice.

Or. ro

Justificare

The subscriber needs to have more negotiating clout when dealing with electronic 
communications service providers. Comments of interest to users which could lead to 
improvements in the standard contract should be transmitted to the national regulatory 
authorities in order to be included in the annual information on standard contracts given to 
electronic communications service providers.

Amendamentul 90
Nicolae Vlad Popa

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Se introduce următorul alineat (1a):
„(1a) În vederea protejării drepturilor 
consumatorilor şi a menţinerii unui canal 
minimal deschis de internet, va fi impusă 
o cerinţă ex ante de raportare a 
parametrilor serviciului în vederea 
demonstrării calităţii interne a reţelei 
(„calitatea serviciului”) în faţa 
autorităţilor de reglementare, a 
furnizorilor de conţinut şi a 
consumatorilor . Orice reprezentare cu 
privire la viteza sau la lăţimea de bandă a 
accesului la internet este limitată la viteza 
sau la lăţimea de bandă alocată doar 
serviciului de acces la internet, fără a lua 
în considerare serviciile speciale şi 
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caracteristicile bazate pe analizarea şi 
identificarea unor aplicaţii speciale 
transmise sub formă de pachet.”

Or. en

Amendamentul 91
Nicolae Vlad Popa

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 13  litera ab (nouă)
Directiva 2002/58/CE
Articolul 22 – alineatul 1b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ab) Se adaugă următorul alineat (1b):
„(1b.) Expresia „acces la internet” 
reprezintă un serviciu care permite 
utilizatorilor să transmită şi să primească 
transmisii de date - inclusiv sunete, 
imagini, text, informaţii şi alt tip de 
conţinut, prin protocolul de internet, 
indiferent de natura, sursa sau destinaţia 
transmisiei pachetului.” 

Or. en

Amendamentul 92
Silvia-Adriana Ţicău

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Fără a aduce atingere niciunei perioade 
contractuale minime, autorităţile
naţionale de reglementare asigură că 
procedurile şi condiţiile de încetare a
contractului nu acţionează ca un mijloc de 

(6) Fără a aduce atingere niciunei perioade 
contractuale minime, autorităţile naţionale 
de reglementare asigură că procedurile şi 
condiţiile de încetare a contractului nu 
acţionează ca un mijloc de constrângere în 
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constrângere în ceea ce priveşte
schimbarea furnizorilor de servicii

ceea ce priveşte schimbarea furnizorilor de 
servicii. Furnizorii de servicii de 
comunicaţii electronice fac o distincţie 
clară în ceea ce priveşte condiţiile de 
reziliere aplicabile perioadei iniţiale de 
contractare şi cele aplicabile perioadelor 
contractuale ulterioare, ca urmare a 
reînnoirii contractului.

Or. ro

Justificare

Subscribers should not, after a minimum initial contractual period, be asked to pay a 
termination fee should they no longer require the electronic communications services 
concerned by the contract.

Amendamentul 93
Silvia-Adriana Ţicău

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa I – partea A – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) Statele membre autorizează luarea 
anumitor măsuri, care trebuie să fie 
proporţionale, nediscriminatorii şi 
publicate, pentru a acoperi neplata 
facturilor către întreprinderile desemnate în 
conformitate cu articolul 8. Măsurile 
garantează primirea de către abonat a unui 
preaviz conform legii care să îl avertizeze 
de orice întrerupere a serviciilor sau 
deconectare. Întreruperea serviciilor ţine în 
mod normal de competenţa serviciilor în 
cauză. În mod excepţional, în cazurile de 
fraudă, de întârziere a plăţii sau de 
neplată repetată, statele membre asigură 
că autorităţile naţionale de reglementare 
pot autoriza deconectarea de la reţea ca
rezultat al neplăţii facturilor pentru 
serviciile furnizate prin reţea. 
Deconectarea pentru neplata facturilor ar 
trebui să aibă loc numai după ce abonatul a 

(e) Statele membre autorizează luarea 
anumitor măsuri, care trebuie să fie 
proporţionale, nediscriminatorii şi 
publicate, pentru a acoperi neplata 
facturilor către întreprinderile desemnate în 
conformitate cu articolul 8. Măsurile 
garantează primirea de către abonat a unui 
preaviz conform legii care să îl avertizeze 
de orice întrerupere a serviciilor sau 
deconectare. Transmiterea acestui preaviz 
nu se limitează la un singur mijloc de 
comunicare (servicii poştale, poştă 
electronică, telefon, fax, SMS, etc).
Întreruperea serviciilor ţine în mod normal 
de competenţa serviciilor în cauză. 
Autorităţile naţionale de reglementare 
stabilesc norme comune pentru 
deconectarea abonaţilor în caz de fraudă, 
de întârziere a plăţii sau de neplată 
repetată, ce sunt aplicabile tuturor 
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fost avertizat conform legii. Înainte de 
întreruperea completă a serviciului, statele 
membre pot permite furnizarea provizorie 
de servicii limitate, în cadrul cărora sunt 
autorizate doar apelurile care nu implică 
taxarea abonatului (de exemplu apelurile la 
numărul „112”).

furnizorilor de servicii de comunicaţii 
electonice. Informaţiile cu privire la 
neplata serviciilor de comunicaţii 
electronice sau deconectarea pe motiv de 
neplată, se consideră date cu caracter 
personal şi nu pot fi comunicate unor terţi 
(persoane fizice sau juridice), decât cu 
acordul scris al abonatului). Deconectarea 
pentru neplata facturilor ar trebui să aibă 
loc numai după ce abonatul a fost avertizat 
conform legii şi a avut la dispoziţie un 
interval rezonabil de timp pentru 
remedierea situaţiei şi plata facturilor. 
Înainte de întreruperea completă a 
serviciului, statele membre pot permite 
furnizarea provizorie de servicii limitate, în 
cadrul cărora sunt autorizate doar apelurile 
care nu implică taxarea abonatului (de 
exemplu apelurile la numărul „112”).

Or. ro

Justificare

These provisions are necessary for consumer protection.
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