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SHORT JUSTIFICATION

1. Scope of the Commission proposal

The present legislative reform proposal adapts the regulatory framework by strengthening 
certain consumers’ and users’ rights (in particular with a view to improving accessibility and 
promoting an inclusive Information Society), and ensuring that electronic communications are 
trustworthy, secure and reliable and provide a high level of protection for individuals’ privacy 
and personal data.

2. Rapporteur's position

Electronic communications provide the foundations for the EU economy while the 
widespread availability of affordable and secure broadband communications networks is a key 
condition of realising its growth and job-creation potential.

The Article 95 EC is the appropriate legal basis and the proposal for the directive complies 
with the principles of subsidiary and proportionality. In general, your Rapporteur agrees with 
the aim of the Commission proposal. Strengthening certain consumers’ and users’ rights, and 
ensuring that electronic communications are secure and trustworthy and provide a high level 
of protection for individuals’ privacy and personal data are goals of the utmost importance. In 
addition, your Rapporteur considers it essential to ensure that as markets offer increasing 
choice, consumers are better informed about the supply conditions and tariffs and can more 
easily switch providers. Accordingly, your Rapporteur shares the same concerns as the 
Commission as for the need to amend the existing Universal Service Directive and the 
Directive on privacy and electronic communications with a view to :
– improving the transparency and publication of information for end-users;
– facilitating use of and access to e-communications for disabled users;
– facilitating the switching of suppliers by consumers through, among other things;

strengthened provisions on number portability;
– improving obligations related to emergency services;
– ensuring basic connectivity and quality of service;
– introducing mandatory notification of security breaches resulting in users’ personal data 

being lost or compromised;
– strengthening implementation provisions related to network and information security to be 

adopted in consultation with the Authority to be established;
– strengthening implementation and enforcement provisions to ensure that sufficient 

measures are available at Member State level to combat spam;
– modernising specific provisions of the Directives to bring them into line with technology 

and market developments, including the deletion of a number of obsolete or redundant 
provisions.

However, your Rapporteur would propose some amendments aiming at improving the above 
proposal, especially with a view to ensuring further consideration of some legal and social 
issues.
More specifically, as Article 7 of the Universal Service Directive, as amended by the 
Commission proposal, obliges Member States to adopt special measures for disabled users, 
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your Rapporteur would propose an amendment to Article 9 of the same Directive aiming at 
ensuring the same result as that provision and taking into due account consumers identified as 
having low incomes, disability or special social needs.   
Secondly, it is fundamental to ensure the highest protection to subscribers' personal data. To 
that end, foreseeing non-compulsory actions that might be taken by the undertakings 
concerned would not be sufficient. An amendment to Article 20 of the Universal Service 
Directive is presented accordingly.
Thirdly, when guides or techniques enabling users to make independent evaluation of costs 
are not available on the market, your Rapporteur finds it contradictory to foresee the 
publication  by national regulatory authorities (presumably free of charge) and, a the same 
time, to allow third parties to sell such guides or techniques. Article 21 of the Universal 
Service Directive and recital 15 of the amending act are therefore to be amended.   
Finally, Article 28 of the same Directive should be amended so that decisions of the national 
regulatory authorities, especially when limiting undertakings' access to market positions, can 
always be subject to judicial review.

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri juridice recomandă Comisiei pentru piața internă și protecția 
consumatorilor, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de directivă - act de modificare
Considerentul 15

Text propus de Comisie Amendament

(15) Accesibilitatea la tarife transparente, 
actualizate și comparabile este un element 
cheie pentru consumatorii de pe piețele 
competitive însumând mai mulți furnizori 
care să ofere servicii.  Consumatorii de 
servicii de comunicații electronice trebuie 
să poată compara cu ușurință prețurile 
diferitelor servicii oferite pe piață pe baza 
informațiilor publicate într-o formă ușor 
accesibilă. Pentru a permite consumatorilor 
să compare cu ușurință prețul, autoritățile 
naționale de reglementare trebuie să aibă 
capacitatea de a solicita operatorilor o mai 
mare transparență a tarifelor și de a se 
asigura că terții au dreptul să utilizeze 
gratis tarifele accesibile publicului 
publicate de către întreprinderile care 
furnizează servicii de comunicații 

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

să aibă dreptul la nicio remunerație pentru 
o astfel de utilizare a tarifelor care au fost 
deja publicate și aparțin, prin urmare, 
domeniului public. În plus, utilizatorii 
trebuie să fie informați în mod adecvat cu 
privire la prețul sau tipul de serviciu oferit 
pe piață înainte de cumpărarea unui 
serviciu, în special dacă un număr de 
telefon liber este supus unor costuri 
suplimentare. Comisia trebuie să poată 
adopta măsuri tehnice de punere în aplicare 
pentru a se asigura că utilizatorii finali 
beneficiază de o abordare consecventă 
privind transparența tarifelor în 
Comunitate.

Or. en

Justification

When guides or techniques enabling users to make independent evaluation of costs are not 
available on the market, it is fundamental to stress the role of national regulatory authorities, 
rather than that of third parties aiming at profit-making.

Amendamentul 2

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 7
Directiva 2002/22/CE
Articolul 9 – alineatele 2 și 3

Text propus de Comisie Amendament

(2) Statele membre pot cere, având în 
vedere condițiile naționale, ca 
întreprinderile desemnate să propună 
consumatorilor opțiuni tarifare sau pachete 
tarifare diferite de cele oferite în condiții 
comerciale normale, în special pentru a 
garanta că persoanele cu venituri mici sau 
cu nevoi sociale speciale nu sunt 

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

acceseze sau să utilizeze accesul la rețea la 
care se face referire la articolul 4 alineatul 
(1), sau la serviciile identificate la 
articolele 4 alineatul (3), alineatul (5), 
alineatul (6) și alineatul (7) ca fiind sub 
incidența obligațiilor de serviciu universal 
și ca fiind furnizate de către întreprinderi 
desemnate.

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

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

Or. en

Justification
Article 7 of the Universal Service Directive, as amended by the Commission proposal, obliges 
Member States to adopt special measures for disabled users. The proposed amendment aims 
at ensuring the same result as that provision.

Amendamentul 3

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

Text propus de Comisie Amendament

(h) acțiunile care pot fi luate de către 
întreprinderile care furnizează conectare 
și/sau servicii ca răspuns la incidentele sau 
amenințările și vulnerabilitățile privind 
securitatea sau integritatea.

(h) măsurile care trebuie să fie luate de 
către întreprinderile care furnizează 
conectare și/sau servicii pentru a respecta 
confidențialitatea datelor personale ale 
abonaților și măsurile care pot fi luate ca 
răspuns la incidentele sau amenințările și 
vulnerabilitățile privind securitatea sau 
integritatea.

Or. en
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Justification

It is fundamental to ensure the highest protection to subscribers' personal data. Non-
compulsory actions would not be sufficient to that aim. *

Amendamentul 4

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2002/22/CE
Articolul 21 – alineatul 3

Text propus de Comisie Amendament

(3) Autoritățile naționale de reglementare 
încurajează furnizarea de informații pentru 
a permite utilizatorilor finali și 
consumatorilor să realizeze o evaluare 
independentă a costurilor structurilor 
alternative de utilizare, prin intermediul 
ghidurilor interactive sau a unor tehnici 
asemănătoare. Statele membre se asigură 
că autoritățile naționale de reglementare 
pun la dispoziție astfel de ghiduri sau 
tehnici în cazul în care acestea nu sunt 
disponibile pe piață. Terții au dreptul de a 
folosi în mod gratuit tarifele publicate de 
întreprinderile furnizoare de rețele și/sau 
servicii de comunicații electronice în 
scopul de a vinde sau de a pune la 
dispoziție astfel de ghiduri interactive sau 
de tehnici asemănătoare.

(3) Autoritățile naționale de reglementare 
încurajează furnizarea de informații pentru 
a permite utilizatorilor finali și 
consumatorilor să realizeze o evaluare 
independentă a costurilor structurilor 
alternative de utilizare, prin intermediul 
ghidurilor interactive sau a unor tehnici 
asemănătoare. Statele membre se asigură 
că autoritățile naționale de reglementare 
pun la dispoziție astfel de ghiduri sau 
tehnici în cazul în care acestea nu sunt 
disponibile pe piață.

Or. en

Justification

When guides or techniques enabling users to make independent evaluation of costs are not 
available on the market, it is contradictory to foresee the publication by national regulatory 
authorities (presumably free of charge) and, at the same time, to allow third parties to sell 
such guides or techniques.
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Amendamentul 5

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

Text propus de Comisie Amendament

Autoritățile naționale de reglementare pot 
bloca, după caz, accesul la numere sau 
servicii atunci când acest lucru este 
justificat prin motive de fraudă sau de 
abuz.

Autoritățile naționale de reglementare pot 
bloca, după caz, accesul la numere sau 
servicii atunci când acest lucru este 
justificat prin motive de fraudă sau de 
abuz. Statele membre iau măsuri pentru 
ca decizia cu privire la blocarea accesului 
la anumite numere sau servicii să poată 
face obiectul unor căi de atac.

Or. en

Justification

Decisions of the national regulatory authorities, especially when limiting undertakings' 
access to market positions, should always be subject to judicial review.


	715106ro.doc

