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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

The draftsman welcomes the Commission proposal COM(2007)0698 on amending, in the 
frame of the review of the EU framework for electronic communications networks and 
services, the existing directives on universal service (USD) and citizens’ rights (CRD).

A true enabling information society should enable everyone to be a participant, through 
access to technology and knowledge, and with freedom of choice. The advent of the 
information society brings with it new responsibilities for those who provide information and 
communication, and is creating new ways for citizens, particularly for vulnerable population 
groups (elderly people, people with disabilities, those living alone or in social difficulties, 
etc.) to exercise their rights, which enable them to benefit to the full from the spread of new 
ICT. Therefore, the Member States, with the support from the Commission, should help 
ensure that technology is more accessible to citizens and meets the demands of society.

The proposal by the Commission aims at (i) strengthening and improving consumer 
protection and user rights in the electronic communication sector; and (ii) enhancing the 
protection of individuals’ privacy and personal data in the electronic communications sector.
The draftsman is of the opinion that by these measures consumers’ and users’ confidence in 
electronic communication services would be further strengthened; that would result in a better 
exploitation of these services and therefore would contribute to the development of a 
ubiquitous information society. In order to better achieve these goals the draftsman proposes 
to amend the Commission proposal along the following lines in particular.

 Must-carry obligations: In view of new platforms and services, and to allow Member 
States to ensure access by viewers and listeners to linear and non-linear services alike 
where appropriate, the scope of the ‘must carry’ obligation needs to be extended to 
audiovisual media services. Services aimed at specific groups (subtitling), as well as 
complementary services aimed at the public as a whole (radiotext, teletext, programme 
information) shall not be excluded from must-carry status. (Recital 24; Art 1 – point 
19 amending Art 31 – para 1, subpara 1 of the USD)

 Delivering choice and universal services objectives; development of competition:
Member States should be enabled to identify and apply conditions to universal service 
providers at ‘wholesale’ level in circumstances where competition would deliver 
choice and universal service objectives at the retail level. (Art 1 – point (5 a ) new
amending Art 8 - para 1 of the USD; Art 1 – point (7) amending Art 9 - para 4 of the 
USD) Furthermore, regulators should be enabled to prevent activities which inhibit 
entry and delay the development of competition during an interim period whilst 
wholesale remedies are still becoming effective. (Art 1 – point (10) - sub-point (a a) 
(new )inserting Art 17 - para 1 a (new) into the USD)

 Clear information to consumers on limitations concerning the use of services, 
applications, devices: Consumers should be clearly informed about any limitation 
imposed by either their service provider or a third party with regard to the access/use 
of any service, content, or application, as well as limitations of their device (phone is 
not operating with a SIM card of other operators, etc.). It is of particular importance in 
case of special offers and package deals, when the attractive price is often subject to 
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certain conditions and restrictions. (Art 1 – point 12 amending Art 20 – paragraph 2 -
point (b) of the USD; Art 1 – point (12) amending Art 20 – para 5 of the USD)

 Transparency of tariff information: Consumers should be clearly informed about 
the applicable prices/tariffs. It is of particular importance in case of special offers, 
package deals, flat rate offers, etc., when it is often difficult for the consumer to 
separate the price of each service. (Art 1 – point 12 amending Art 21 – para 4 of the 
USD)

 Equivalent access to disabled consumers: New provisions by the Commission in 
favour of disabled users are welcome. However, the obligation to provide information 
on equivalent access to disabled end-users needs to be further strengthened. (Art 1 –
point 13 - sub-point (a) amending Art 22 – para 1 of the USD)

 Net neutrality: The principle of net neutrality refers to the broadband network free of 
restrictions on the kinds of equipment that may be attached, on the modes of 
communication allowed, that does not restrict content, sites, or platforms and where 
communication is not unreasonably degraded by other communication streams. The 
principle of net neutrality has to be further emphasized in the proposal. (Art 1 – point 
13 - point (b) amending Art 22 – para 3 of the USD)

 Access to emergency services: Member States should ensure that access to 
emergency services is provided in the full coverage of their territory, including remote 
and peripheral areas. (Art 1 – point 14 amending Art 23 of the USD)

 Number portability: Number portability within the shortest possible delay is indeed 
desirable; however, a one working day time limit is difficult to be met. The relevant 
amendment therefore suggests a delay of maximum three working days for switching 
operators. (Art 1 – point 18 amending Art 30 – para 4 of the USD)

 Breach of security, loss of personal data: Informing all subscribers about every 
single breach could create unnecessary confusion for consumers. National Regulatory 
Authorities should decide whether the security risk and its potential consequences are 
so serious that there is a need for preventive actions and informing the subscribers or 
general public. A cooperation mechanism and a reporting obligation is also proposed.
(Art 2 – point 3 - sub-point (b) amending Art 4 – para 3 of the CRD)

 Unsolicited communication: The scope of unsolicited communication measures 
should be broadened and unsolicited text messages (SMS) should be also included.
(Art 2 – point 4 a (new) amending Art 13 – para 1 of the CRD)

 ‘Technical amendments’: (i) Comitology procedure: Even in case of urgency 
European Parliament must have the possibility to study the draft implementing 
measure; cooperation of the institutions is, however, necessary in order adopt the 
implementing measure as speedily as possible. Therefore the reference to urgency 
procedure is proposed to be deleted, while an amendment to the recital strengthens the 
obligation of the institutions to cooperate. (Recital 39; Art 1 - point 12 amending Art 
21 - para 6 of the USD; Art 1 - point 13 - sub-point (b) inserting Art 22 - para 3 into 
the USD; Art 1 - point 16 amending Art 26 - para 7 of the USD; Art 1 - point 16
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amending Art 28 - para 2 of the USD; Art 1 - point 20 inserting Art 33 - para 4 into 
the USD; Art 2 - point 3 - sub-point (b) inserting  Art 4 - para 4 into the CRD; Art 2 
- point 7 inserting Art 15a - para 4 into the CRD) (ii) EECMA: The decision on the 
establishment of the European Electronic Communications Market Authority is 
subject to another legislative procedure; for the reasons of coherence the draftsman 
suggests deleting all references to EECMA in the present proposal. (Same paragraphs 
as above concerning the urgency procedure).

AMENDAMENTE

Comisia pentru industrie, cercetare şi energie recomandă Comisiei pentru piaţa internă şi 
protecţia consumatorilor, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de directivă - act de modificare
Considerentul 21

Text propus de Comisie Amendament

(21) Ţările cărora Uniunea 
Internaţională a Telecomunicaţiilor le-a 
atribuit codul internaţional „3883” au 
delegat responsabilitatea administrativă 
pentru Spaţiul european de numerotare 
telefonică (ETNS) către Comitetul pentru 
comunicaţii electronice (CCE) al 
Conferinţei Europene a Administraţiilor 
de Poştă şi Telecomunicaţii (CEAPT). 
Progresele tehnologice şi ale pieţei arată 
că ETNS reprezintă o oportunitate de 
dezvoltare pentru serviciile paneuropene, 
realizarea potenţialul acestuia fiind însă 
împiedicată în prezent de cerinţele 
procedurale excesiv de birocratice şi de 
lipsa de coordonare dintre administraţiile 
naţionale. Pentru a stimula dezvoltarea 
Spaţiului european de numerotare 
telefonică, administrarea acestuia (care 
include stabilirea, monitorizarea şi 
dezvoltarea sa) ar trebui transferată 
Autorităţii europene de reglementare a 
pieţei de comunicaţii electronice instituită 
prin Regulamentul (CE) nr. …/… al 
Parlamentului European şi al Consiliului 

eliminat
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din […], numită în continuare 
„Autoritatea”. Autoritatea va asigura 
coordonarea cu acele ţări care utilizează 
codul „3883” dar care nu sunt state 
membre în numele statelor membre 
cărora le-a fost atribuit codul „3883”.

Or. en

Justificare

Given the low demand for this numbering range, no provisions are needed concerning the 
management of ETNS at European level.

Amendamentul 2

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 şi 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). Obligaţiile 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 obligaţiile „must-
carry” în legislaţia naţională pentru a 
asigura că astfel de obligaţii sunt 
transparente, proporţionale şi clar 
definite. În acest scop, regulile „must-
carry” ar trebui stabilite într-un mod care 
să stimuleze investiţiile eficiente în 
infrastructură. Regulile „must-carry” ar 
trebui revizuite în mod periodic în vederea 

(24) Obligaţiile juridice de difuzare 
„must-carry” pot fi aplicate anumitor 
servicii radio, servicii media audiovizuale 
în conformitate cu Directiva 89/552/CEE 
a Consiliului din 3 octombrie 1989 
privind coordonarea anumitor acte cu 
putere de lege şi acte administrative ale 
statelor membre cu privire la desfăşurarea 
activităţilor de difuzare a programelor de 
televiziune (Directiva privind serviciile 
media audiovizuale)1 şi servicii 
complementare furnizate de un anumit 
furnizor de servicii media. Statele membre 
ar trebui să ofere o justificare clară 
pentru obligaţiile „must-carry” pentru a 
asigura că astfel de obligaţii sunt 
transparente, proporţionale şi clar 
definite. În acest scop, regulile „must-
carry” ar trebui stabilite într-un mod care 
să stimuleze investiţiile eficiente în 
infrastructură. Regulile „must-carry” ar 
trebui revizuite în mod periodic în vederea 
actualizării acestora în ceea ce priveşte 
progresele tehnologice şi ale pieţei pentru 
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actualizării acestora în ceea ce priveşte 
progresele tehnologice şi ale pieţei pentru 
a se asigura că aceste reguli continuă să 
fie proporţionale cu obiectivele urmărite. 
Având în vedere schimbările rapide ale 
condiţiilor tehnologice şi ale condiţiilor 
pieţei, o astfel de revizuire globală ar 
trebui efectuată cel puţin o dată la trei ani 
şi ar presupune o consultare publică a 
tuturor părţilor interesate. Unul sau mai 
multe canale de difuzare pot fi completate 
de servicii în vederea îmbunătăţirii 
accesibilităţii pentru utilizatorii cu 
deficienţe, precum serviciul video-text, 
serviciul de subtitrare, descrierea audio 
sau limbajul semnelor.

a se asigura că aceste reguli continuă să 
fie proporţionale cu obiectivele urmărite. 
Având în vedere schimbările rapide ale 
condiţiilor tehnologice şi ale condiţiilor 
pieţei, o astfel de revizuire globală ar 
trebui efectuată cel puţin o dată la trei ani 
şi ar presupune o consultare publică a 
tuturor părţilor interesate. Serviciile 
complementare includ servicii în vederea 
îmbunătăţirii accesibilităţii pentru 
utilizatorii cu deficienţe, precum serviciul 
video-text, serviciul de subtitrare, 
descrierea audio sau limbajul semnelor, 
dar nu se limitează la acestea.
__________
1 JO L 298, 17.10.1989, p. 23. Directivă 
modificată ultima dată prin Directiva 
2007/65/CE (JO L 332, 18.12.2007, p. 27). 

Or. en

Justificare

In view of new platforms and services, and to allow Member States to ensure access by 
viewers and listeners to linear and non-linear services alike where appropriate, the potential 
scope of this provision needs to be extended to audiovisual media services, in line with the 
new Audiovisual Media Services Directive.

Amendamentul 3

Propunere de directivă - act de modificare
Considerentul 39

Text propus de Comisie Amendament

(39) În particular, Comisia ar trebui să aibă 
competenţa de a adopta măsuri de punere 
în aplicare privind transparenţa tarifelor, 
calitatea minimă a cerinţelor de serviciu, 
punerea în aplicare efectivă a serviciilor 
„112”, accesul efectiv la numere şi servicii, 
ameliorarea accesibilităţii pentru 
utilizatorii finali cu handicap, precum şi 
amendamente pentru adaptarea anexelor la 
progresele tehnice sau la schimbările 

(39) În particular, Comisia ar trebui să aibă 
competenţa de a adopta măsuri de punere 
în aplicare privind transparenţa tarifelor, 
calitatea minimă a cerinţelor de serviciu, 
punerea în aplicare efectivă a serviciilor 
„112”, accesul efectiv la numere şi servicii, 
ameliorarea accesibilităţii pentru 
utilizatorii finali cu handicap, precum şi 
amendamente pentru adaptarea anexelor la 
progresele tehnice sau la schimbările 
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survenite în cererea de pe piaţă. Ar trebui 
acordată şi competenţa de a adopta măsuri 
de punere în aplicare privind cerinţele de 
informare şi notificare şi cooperarea 
transfrontalieră. Întrucât aceste măsuri sunt 
de ordin general şi au drept scop să 
completeze directiva în cauză prin 
adăugarea de noi elemente neesenţiale, 
acestea trebuie să fie adoptate în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control prevăzută la articolul 5a din 
Decizia 1999/468/CE. Atunci când, din
motive de extremă urgenţă, limita de timp 
normală pentru procedura de 
reglementare cu control nu poate fi 
respectată, Comisia ar trebui să poată 
utiliza procedura de urgenţă prevăzută la 
articolul 5a alineatul (6) din decizie.

survenite în cererea de pe piaţă. Ar trebui 
acordată şi competenţa de a adopta măsuri 
de punere în aplicare privind cerinţele de
informare şi notificare şi cooperarea 
transfrontalieră. Întrucât aceste măsuri sunt 
de ordin general şi au drept scop să 
completeze directiva în cauză prin 
adăugarea de noi elemente neesenţiale, 
acestea trebuie să fie adoptate în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control prevăzută la articolul 5a din 
Decizia 1999/468/CE. Având în vedere că 
aplicarea procedurii de reglementare cu 
control în termenele obişnuite ar putea, în 
anumite situaţii excepţionale şi din motive 
imperative de urgenţă, împiedica 
adoptarea la timp a măsurilor de aplicare, 
Parlamentul European, Consiliul şi 
Comisia ar trebui să acţioneze rapid 
pentru a asigura adoptarea la timp a 
respectivelor măsuri.

Or. en

Justificare

Even in case of urgency European Parliament must have the possibility to study the draft 
implementing measure; cooperation of the institutions is, however, necessary in order adopt 
the implementing measure as speedily as possible.

Amendamentul 4

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 5a (nou)
Directiva 2002/22/CE
Articolul 8 – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

5a. La articolul 8, alineatul (1) se 
înlocuieşte cu următorul text:
„(1) Statele membre pot desemna una 
sau mai multe întreprinderi pentru a 
garanta furnizarea de servicii universale 
în conformitate cu articolele 4, 5, 6 şi 7, 
şi dacă este cazul, cu articolul 9 alineatul 
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(2), astfel încât să poată fi acoperit 
întreg teritoriul naţional. Statele 
membre pot desemna diferite 
întreprinderi sau grupuri de 
întreprinderi pentru furnizarea unor 
elemente diferite din serviciile universale 
la nivel en gros şi/sau cu amănuntul şi 
pentru acoperirea unor părţi diferite din 
teritoriul naţional.”

Or. en

Justificare

This amendment enables Member States to identify and apply conditions to universal service 
providers at ‘wholesale’ level in circumstances where competition would deliver choice and 
universal service objectives at the retail level.

Amendamentul 5

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 - punctul 7 - teza introductivă
Directiva 2002/22/CE
Articolul 9 – alineatele 1 - 3

Text propus de Comisie Amendament

7. La articolul 9, alineatele (1), (2) şi (3) se 
înlocuiesc cu următorul text:

7. La articolul 9, alineatele (1), (2), (3) şi 
(4) se înlocuiesc după cum urmează:

Or. en

Justificare

Technical amendment linked to Amendment 6 modifying Article 9, paragraph 4 of the 
Directive 2002/22/EC.

Amendamentul 6

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 7
Directiva 2002/22/CE
Articolul 9 – alineatul 4
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Text propus de Comisie Amendament

(4) „Statele membre pot solicita 
întreprinderilor cu obligaţii în 
conformitate cu articolele 4, 5, 6 şi 7 să 
aplice tarife comune, inclusiv o 
echilibrare geografică a serviciilor en 
gros sau cu amănuntul, pe întreg 
teritoriul naţional, luându-se în 
considerare condiţiile naţionale sau să 
respecte o încadrare a tarifelor.”

Or. en

Justificare

This amendment enables Member States to identify and apply conditions to universal service 
providers at ‘wholesale’ level in circumstances where competition would deliver choice and 
universal service objectives at the retail level.

Amendamentul 7

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

Text propus de Comisie Amendament

(aa) Se adaugă următorul alineat (2a):
„(2a) Fără a aduce atingere obligaţiilor 
care pot fi impuse operatorilor identificaţi 
ca având putere semnificativă pe o 
anumită piaţă cu amănuntul în 
conformitate cu articolul 1, autorităţile 
naţionale de reglementare pot aplica 
obligaţiile prevăzute la alineatul (2), 
pentru o perioadă de tranziţie, 
operatorilor identificaţi ca având putere 
semnificativă pe o anumită piaţă en gros 
în situaţiile în care au fost impuse 
obligaţii privind piaţa en gros, dar acestea 
nu asigură încă în mod eficient 
concurenţa pe piaţa cu amănuntul.”
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Or. en

Justificare

This amendment enables regulators to prevent activities which inhibit entry and delay the 
development of competition during an interim period whilst wholesale remedies are still 
becoming effective.

Amendamentul 8

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

Text propus de Comisie Amendament

(b) serviciile furnizate, nivelul de calitate a 
serviciilor oferite, precum şi termenul 
necesar pentru conectarea iniţială;

(b) serviciile furnizate, orice limitări 
privind accesul la anumite servicii şi la 
conţinutul menţionat la alineatul (5) 
şi/sau la utilizarea acestora, nivelul de 
calitate a serviciilor oferite, termenul 
necesar pentru conectarea iniţială, precum 
şi orice limitări privind utilizarea 
echipamentului terminal;

Or. en

Justificare

Consumers shall be clearly informed about any limitation concerning the use of certain 
services, as well as limitations of their device (phone is not operating with a SIM card of 
other operators, etc.). It is of particular importance in case of special offers and package 
deals, when the attractive price is often subject to certain conditions and restrictions.

Amendamentul 9

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

Text propus de Comisie Amendament

(5) Statele membre se asigură că, în cazul (5) Statele membre se asigură că, în cazul 
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în care sunt încheiate contracte între 
abonaţi şi întreprinderile care furnizează 
servicii şi/sau reţele de comunicaţii 
electronice, abonaţii sunt informaţi clar 
înainte de şi, în mod regulat, după 
încheierea contractului cu privire la orice 
limitare impusă de furnizor la posibilitatea 
de a accesa şi distribui conţinuturi licite sau 
de a folosi la alegere orice aplicaţii şi 
servicii legale.

în care sunt încheiate contracte între 
abonaţi şi întreprinderile care furnizează 
servicii şi/sau reţele de comunicaţii 
electronice, abonaţii sunt informaţi clar 
înainte de şi, în mod regulat, după 
încheierea contractului cu privire la orice 
limitare impusă, în special cu privire la 
limitările tehnice şi cele referitoare la preţ 
sau tarif, de furnizor la posibilitatea de a:

(a) accesa, utiliza sau distribui orice
conţinuturi licite;
(b) accesa sau de a folosi la alegere orice 
aplicaţii şi servicii legale; şi/sau

(c) administra sau de a utiliza conţinuturi, 
servicii sau aplicaţii licite pe 
echipamentul lor terminal.

Or. en

Justificare

Consumers shall be clearly informed about any limitation imposed by either their service 
provider or a third party with regard to the access/use of any service, content, or application.

Amendamentul 10

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

Text propus de Comisie Amendament

(6) Statele membre se asigură că, în cazul 
în care sunt încheiate contracte între 
abonaţi şi întreprinderile care furnizează 
servicii şi/sau reţele de comunicaţii 
electronice, abonaţii sunt informaţi clar 
înainte de încheierea contractului şi, în 
mod regulat, după încheierea acestuia, cu 
privire la obligaţiile lor de a respecta 
dreptul de proprietate intelectuală şi 
drepturile asociate acestuia. Fără a aduce 
atingere Directivei 2000/31/EC privind 

(6) Statele membre se asigură că, în cazul 
în care sunt încheiate contracte între 
abonaţi şi întreprinderile care furnizează 
servicii şi/sau reţele de comunicaţii 
electronice, abonaţii sunt informaţi clar 
înainte de încheierea contractului şi, în 
mod regulat, după încheierea acestuia, cu 
privire la obligaţiile lor de a respecta 
dreptul de proprietate intelectuală şi 
drepturile asociate acestuia. Fără a aduce 
atingere Directivei 2000/31/EC privind 
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comerţul electronic, aceasta include 
obligaţia de a informa abonaţii cu privire la 
cele mai frecvent întâlnite acte de încălcare 
şi cu privire la consecinţele acestora.

comerţul electronic, aceasta include 
obligaţia de a informa abonaţii cu privire la 
cele mai frecvent întâlnite acte de încălcare 
şi cu privire la consecinţele acestora, într-o 
formă clară, inteligibilă şi uşor accesibilă.

Or. en

Justificare

For the sake of transparency information provided to consumers has to be easily accessible.

Amendamentul 11

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

Text propus de Comisie Amendament

(-1) Prezentul articol se aplică fără a 
aduce atingere normelor comunitare 
privind protecţia consumatorilor, în 
special Directivelor 97/7/CE şi 
2005/29/CE, precum şi normelor de drept 
intern care sunt în conformitate cu
legislaţia comunitară.

Or. en

Justificare

To clarify that general rules on consumer protection would apply besides the sector specific 
rules. The proposed amendment is in line with the text proposed by the Commission in Article 
20, paragraph 1.

Amendamentul 12

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2002/22/CE
Articolul 21 – alineatul 4
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Text propus de Comisie Amendament

(4) Statele membre asigură că autorităţile 
naţionale de reglementare pot obliga
întreprinderile furnizoare de servicii de 
comunicaţii publice să ofere clienţilor la 
momentul şi la locul tranzacţiei informaţii 
despre tarifele aplicate pentru a garanta că 
clienţii sunt pe deplin informaţi cu privire 
la condiţiile de tarifare.

(4) Statele membre asigură că autorităţile 
naţionale de reglementare obligă
întreprinderile furnizoare de servicii de 
comunicaţii publice să ofere clienţilor la 
momentul şi la locul tranzacţiei informaţii 
despre tarifele aplicate pentru a garanta că 
clienţii sunt pe deplin informaţi cu privire 
la condiţiile de tarifare. Aceste informaţii 
cuprind o comparaţie a tarifelor aplicabile 
unui anumit serviciu de comunicaţii 
electronice, atunci când acesta este oferit 
ca serviciu autonom sau inclus intr-un 
pachet împreună cu alte servicii de 
comunicaţii electronice.

Or. en

Justificare

Consumers shall be clearly informed about the applicable prices/tariffs. It is of particular 
importance in case of special offers, package deals, flat rate offers, etc., when it is often 
difficult for the consumer to separate the price of each service.

Amendamentul 13

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

Text propus de Comisie Amendament

(6) Pentru a asigura că utilizatorii finali pot 
beneficia de o abordarea continuă a 
transparenţei tarifelor, precum şi de 
informaţii în conformitate cu articolul 20 
alineatul (5) în cadrul Comunităţii, 
Comisia poate, după consultarea 
Autorităţii europene de reglementare a 
pieţei de comunicaţii electronice 
(denumită în continuare „Autoritatea”), 
să ia măsurile tehnice de punere în aplicare 
corespunzătoare în domeniu, cum ar fi să 

(6) Pentru a asigura că utilizatorii finali pot 
beneficia de o abordarea continuă a 
transparenţei tarifelor, precum şi de 
informaţii în conformitate cu articolul 20 
alineatul (5) în cadrul Comunităţii, 
Comisia poate, după consultarea [xxx], să 
ia măsurile tehnice de punere în aplicare 
corespunzătoare în domeniu, cum ar fi să 
specifice metodologia sau procedurile. 
Măsurile destinate să modifice elemente 
neesenţiale ale prezentei directive prin 
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specifice metodologia sau procedurile. 
Măsurile de modificare a elementelor 
neesenţiale ale prezentei directive prin 
completarea acesteia sunt adoptate în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control prevăzută la articolul 37 
alineatul (2). În caz de urgenţă majoră, 
Comisia poate folosi procedura de 
urgenţă prevăzută la articolul 37 alineatul 
(3).

completarea acesteia sunt adoptate în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control menţionată la articolul 37 
alineatul (2).

(Acest amendament, atât în ceea ce 
priveşte înlocuirea referirii la AERPCE cu 
[xxx], cât şi în ceea ce priveşte eliminarea 
referirii la procedura de urgenţă, se aplică 
întregului text. Adoptarea sa impune 
modificări corespunzătoare în întregul 
text.)

Or. en

Justificare

(i) The decision on the establishment of the European Electronic Communications Market 
Authority is subject to another legislative procedure; for the reasons of coherence the 
draftsman suggests deleting all references to EECMA in the present proposal. (ii) Even in 
case of urgency European Parliament must have the possibility to study the draft 
implementing measure; cooperation of the institutions is, however, necessary in order adopt 
the implementing measure as speedily as possible.

Amendamentul 14

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

Text propus de Comisie Amendament

(1) Statele membre asigură că autorităţile 
naţionale de reglementare, după luarea în 
considerare a opiniilor părţilor interesate, 
pot solicita întreprinderilor care oferă 
servicii şi/sau de reţele de comunicaţii 
electronice accesibile publicului să publice 
informaţii comparabile, adecvate şi 
actualizate privind calitatea serviciilor 

(1) Statele membre asigură că autorităţile 
naţionale de reglementare, după luarea în 
considerare a opiniilor părţilor interesate, 
solicită întreprinderilor care oferă servicii 
şi/sau reţele de comunicaţii electronice 
accesibile publicului să publice informaţii 
comparabile, adecvate şi actualizate 
privind calitatea serviciilor acestora pentru 



PE402.918v01-00 16/22 PA\712898RO.doc

RO

acestora pentru utilizatorii finali, inclusiv 
accesul echivalent pentru utilizatorii finali 
cu handicap. Aceste informaţii sunt, de 
asemenea, transmise înainte de publicare, 
la cerere, autorităţilor naţionale de 
reglementare.

utilizatorii finali, punând accentul în 
special pe informaţiile furnizate 
utilizatorilor finali cu handicap privind 
accesul echivalent. Aceste informaţii sunt, 
de asemenea, transmise înainte de 
publicare, la cerere, autorităţilor naţionale 
de reglementare.

Or. en

Justificare

This amendment strengthens the obligation to provide information on equivalent access to 
disabled end-users.

Amendamentul 15

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

Text propus de Comisie Amendament

(3) Pentru a preveni degradarea serviciului 
şi încetinirea traficului de-a lungul 
reţelelor, Comisia poate, după consultarea 
Autorităţii, să adopte măsuri tehnice de 
punere în aplicare pentru ca cerinţele 
privind calitatea minimă a serviciului să fie 
stabilite de către autoritatea naţională de 
reglementare pentru întreprinderile 
furnizoare de reţele de comunicaţii publice. 
Măsurile menite să modifice elementele 
neesenţiale ale prezentei directive prin 
completarea acesteia sunt adoptate în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control prevăzută la articolul 37 
alineatul (2). În caz de urgenţă majoră, 
Comisia poate folosi procedura de 
urgenţă prevăzută la articolul 37 alineatul 
(3).

(3) Statele membre asigură transparenţa 
şi nediscriminarea serviciilor în cadrul 
reţelelor (neutralitatea reţelei). Pentru a 
preveni degradarea serviciului şi 
încetinirea traficului de-a lungul reţelelor, 
Comisia poate, după consultarea [xxx], să 
adopte măsuri tehnice de punere în aplicare 
pentru ca cerinţele privind calitatea minimă 
a serviciului să fie stabilite de către 
autoritatea naţională de reglementare 
pentru întreprinderile furnizoare de reţele 
de comunicaţii publice. Aceste măsuri, 
destinate să modifice elemente neesenţiale 
ale prezentei directive, completând-o, sunt 
adoptate în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 37 alineatul (2).

Or. en
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Justificare

The principle of net neutrality has to be further emphasized.

Amendamentul 16

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 integrităţii 
serviciilor telefonice accesibile publicului 
furnizate prin reţele de comunicaţii publice 
în cazul unei distrugeri a reţelei datorate 
catastrofelor sau în caz de forţă 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 urgenţă.

Statele membre adoptă toate măsurile 
necesare pentru asigurarea integrităţii 
serviciilor telefonice accesibile publicului 
furnizate prin reţele de comunicaţii publice 
în cazul unei distrugeri a reţelei datorate 
catastrofelor sau în caz de forţă majoră. 
Statele membre se asigură că 
întreprinderile care furnizează serviciile de 
telefonie accesibile publicului iau toate 
măsurile necesare pentru a garanta un 
acces neîntrerupt la serviciile de urgenţă 
care acoperă întreg teritoriul acestora.

Or. en

Justificare

Member States shall ensure that access to emergency services is provided in the full coverage 
of their territory, including remote and peripheral areas.

Amendamentul 17

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 16
Directiva 2002/22/CE
Articolul 27 – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

(2) Statele membre cărora UIT le-a 
desemnat codul internaţional „3883” 
încredinţează Autorităţii responsabilitatea 
exclusivă privind gestionarea Spaţiului 

eliminat
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european de numerotare telefonică.

Or. en

Justificare

Given the low demand for this numbering range, no provisions are needed concerning the 
management of ETNS at European level.

Amendamentul 18

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

Text propus de Comisie Amendament

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

(4) Transferabilitatea numerelor şi 
activarea ulterioară a acestora sunt 
executate cu cea mai mică întârziere, nu 
mai târziu de trei zile lucrătoare de la 
momentul depunerii cererii iniţiale de către 
abonat.

Or. en

Justificare

Number portability within the shortest possible delay is indeed desirable; however, a one 
working day time limit is difficult to be met.

Amendamentul 19

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

Text propus de Comisie Amendament

Statele membre pot impune obligaţii 
rezonabile de difuzare („must carry”), 
pentru transmiterea unor anumite canale 
sau servicii de radio şi televiziune,

Statele membre pot impune obligaţii 
rezonabile de difuzare („must carry”), 
pentru transmiterea unor anumite servicii 
de radio şi servicii media audiovizuale şi 
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întreprinderilor aflate în jurisdicţia lor care 
administrează reţele de comunicaţii 
electronice pentru difuzarea publică a
emisiunilor de radio sau televiziune, în 
cazul în care un număr mare de utilizatori 
finali ai acestor reţele le folosesc ca 
mijloace principale de recepţie a
emisiunilor de radio sau televiziune. 
Obligaţiile în cauză se impun numai în 
cazul în care acestea sunt necesare pentru 
îndeplinirea obiectivelor de interes general 
stabilite pe cât de clar şi specific de către 
toate statele membre în legislaţiile 
naţionale şi sunt proporţionate şi 
transparente.

servicii complementare întreprinderilor 
aflate în jurisdicţia lor care administrează 
reţele de comunicaţii electronice pentru 
difuzarea publică a serviciilor de radio sau
a serviciilor media audiovizuale, în cazul 
în care un număr mare de utilizatori finali 
ai acestor reţele le folosesc ca mijloace 
principale de recepţie a serviciilor de radio
sau a serviciilor media audiovizuale. 
Obligaţiile în cauză se impun numai în 
cazul în care acestea sunt necesare pentru 
îndeplinirea obiectivelor de interes general 
stabilite pe cât de clar şi specific de către 
toate statele membre şi sunt proporţionate 
şi transparente.

Or. en

Justificare

(i) The scope of this provision needs to be extended to Audiovisual Media Services with 
regard to new platforms and services. Services aimed at specific groups (subtitling), as well 
as complementary services aimed at the public as a whole (radiotext, teletext, programme 
information) shall not be excluded from must-carry status. (iii) The reference to national law 
has to be deleted as in some MSs these objectives are not regulated by legislation, as well as 
in some MSs of federal structure the competence for adopting “must-carry” rules does not 
fall under the competence of federal legislation.

Amendamentul 20

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 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 

(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 



PE402.918v01-00 20/22 PA\712898RO.doc

RO

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.”

accesibile publicului informează fără 
întârziere autorităţile naţionale de 
reglementare cu privire la o astfel de 
încălcare. Notificarea descrie cel puţin 
natura încălcării şi consecinţele acesteia,
măsurile luate de furnizor în vederea 
soluţionării problemei şi recomandă, de 
asemenea, măsuri de diminuare a 
posibilelor efecte negative ale acesteia. 
Autoritatea naţională de reglementare 
decide dacă furnizorul de servicii de 
comunicaţii accesibile publicului 
informează abonatul în cauză cu privire 
la o astfel de încălcare. Comisia poate, 
după consultarea [xxx], să adopte 
măsurile de coordonare adecvate pentru a 
asigura o abordare coerentă la nivel 
comunitar.
Atunci când este cazul, autoritatea 
naţională de reglementare în cauză 
informează autorităţile naţionale de 
reglementare din celelalte state membre şi 
[xxx] cu privire la această încălcare. 
Atunci când divulgarea unei infracţiuni 
este în interes public, autoritatea 
naţională de reglementare poate informa 
publicul. 
La fiecare trei luni, autoritatea naţională 
de reglementare prezintă Comisiei un 
raport de sinteză privind notificările 
primite şi măsurile luate în conformitate 
cu prezentul alineat.

Or. en

Justificare

Informing all subscribers about every single breach can create unnecessary confusion for 
consumers. It shall be left for the National Regulatory Authorities to decide whether the 
security risk and its potential consequences are serious enough for preventive actions. The 
Commission shall monitor security breaches and actions taken by the NRAs to prevent any 
harmful consequences that the breaches may or could have caused.
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Amendamentul 21

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

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) 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 [xxx],
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. 

Măsurile menite să modifice elementele 
neesenţiale ale prezentei directive prin 
completarea acesteia sunt adoptate în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control prevăzută la articolul 14a 
alineatul (2). În caz de urgenţă majoră, 
Comisia poate folosi procedura de 
urgenţă prevăzută la articolul 14a 
alineatul (3).”

Măsurile menite să modifice elementele 
neesenţiale ale prezentei directive prin 
completarea acesteia sunt adoptate în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control prevăzută la articolul 14a 
alineatul (2).

(Acest amendament, atât în ceea ce 
priveşte înlocuirea referirii la AERPCE cu 
[xxx], cât şi în ceea ce priveşte eliminarea 
referirii la procedura de urgenţă, se aplică 
întregului text. Adoptarea sa impune 
modificări corespunzătoare în întregul 
text.)

Or. en

Justificare

(i) The decision on the establishment of the European Electronic Communications Market 
Authority is subject to another legislative procedure; for the reasons of coherence the 
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draftsman suggests deleting all references to EECMA in the present proposal. (ii) Even in 
case of urgency European Parliament must have the possibility to study the draft 
implementing measure; cooperation of the institutions is, however, necessary in order adopt 
the implementing measure as speedily as possible.

Amendamentul 22

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

Text propus de Comisie Amendament

4a. La articolul 13, alineatul (1) se 
înlocuieşte cu următorul text: 
(1) Folosirea sistemelor de apelare 
automată fără intervenţie umană 
(maşini de apelare automată), a 
faxurilor, serviciilor de mesaje scurte 
(SMS) sau a poştei electronice în scopuri 
de marketing direct este permisă doar în 
legătură cu acei abonaţi care şi-au dat în 
prealabil acordul.

Or. en

Justificare

Unsolicited text messages (SMS) should be also included in the scope of unsolicited 
communication.
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