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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

The directive in context

The Commission proposal for amendments to consumer rights aspects of the 2002 Electronic 
Communications Legislative package is one of three legislative reform proposals to amend 
the current regulatory framework which entered into force in 2002. The bulk of the reforms 
affect the universal services and users’ rights directive, with a smaller number of changes to 
the ePrivacy directive, and one minor change to the consumer protection co-operation 
regulation.

There are two additional related reform proposals which cover changes to the other three 
electronic communication directives (authorisation, access and framework)  and the proposed 
creation of a European electronic communications market authority (authority) . The 
rapporteur has therefore collaborated closely with the rapporteurs of these reform proposals, 
to ensure a consistent regulatory approach.

Ensuring a high level of protection of consumers’ and users’ rights, including the right to 
privacy and data protection in electronic communications, is one of the crucial elements of an 
inclusive information society, enabling the smooth development and wide take-up of new 
innovative services and applications.

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.

The two objectives of the current proposal are as follows:

1) Strengthening and improving consumer protection and user rights in the electronic 
communication sector, through – among other aspects – providing consumers with more 
information about prices and supply conditions, and facilitating access to and use of e-
communications, including services for disabled users. In these aspects, the rapporteur has 
worked closely with the internal market committee, which has the status of leading committee 
under rule 47 of Parliament's rules of procedure. The rapporteur has therefore not amended in 
this regard.

2) Enhancing the protection of individuals’ privacy and personal data in the electronic 
communication sector, in particular through a new data breach notification requirement and 
improved enforcement mechanisms. On these particular issues the civil liberties, justice and 
home affairs committee has been declared competent and responsible due to rule 47 of 
Parliament's rules of procedure. In agreement with the rapporteur in the leading internal 
market committee the rapporteur has purely focussed his work on the matters within the 
competences of the civil liberties, justice and home affairs committee. The rapporteur wishes 
to highlight the extremely positive way the internal market committee and the Civil Liberties, 
Justice and Home Affairs Committee have worked together.
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The main approach taken by the rapporteur

The rapporteur has proposed a number of amendments to the following areas of the proposals, 
with the broad aim of simplifying, clarifying and strengthening the provisions.

Although the opinion of the Article 29 Working Party could not be taken into account due to 
time constraints the rapporteur has taken into account the opinion delivered by the European 
Data Protection Supervisor on these matters and has implemented the suggestions given by 
the competent body.

In particular:

- Included latest developments in member states data protection laws and court rulings 
on data protection

- Included the suggestions made in the opinion of the European Data Protection 
Supervisor, especially with regard to

- the inclusion of private electronic communications networks

- the enabling of legal persons to take legal action for infringement of any provision of 
the ePrivacy directive

- Added a clarification by what means traffic data must be considered as personal data 
with regards to Article 2 of Directive 95/46/EC

- Specified the Commissions proposal to security breach notifications to enhance legal 
certainty on this sensitive issue

- Pointed out that the European Union ENISA is the proper body to handle matters 
related to network security

- Clarified that spyware, trojans and other malicious software may also come from 
storage mediums like CD-ROMs, USB-Sticks, etc.

- Covered technologies which have emerged since directive 2002/58/EC has been put 
into force

- Enhanced consumer protection by making it obligatory that certain actions require 
prior consent by users

The rapporteur commends these proposals to the Committee and is open to further 
suggestions to enhance these useful reforms.

AMENDAMENTE

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

Amendamentul 1

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 26a (nou)
Directiva 2002/58/CE

Text propus de Comisie Amendament

26a. Prezenta directivă procedează la 
armonizarea dispozițiile statelor membre, 
necesară în vederea asigurării unui nivel 
echivalent de protecție a drepturilor și 
libertăților fundamentale, a dreptului la 
confidențialitate și siguranță a sistemelor 
de tehnologie a informațiilor și, în special, 
a dreptului la viață privată, în ceea ce 
privește prelucrarea datelor personale în 
sectorul comunicațiilor electronice și al 
liberei circulații a acestor date și al 
serviciilor în cadrul Comunității.

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 26b (nou)
Directiva 2002/58/CE

Text propus de Comisie Amendament

26b. Dispozițiile prezentei directive 
particularizează și completează Directiva 
95/46/CE și servește intereselor legitime 
ale abonaților, persoane fizice sau 
juridice.

Or. en
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Amendamentul 3

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 27
Directiva 2002/58/CE

Text propus de Comisie Amendament

27. Liberalizarea piețelor rețelelor și 
serviciilor de comunicații electronice și 
progresul tehnologic rapid s-au reunit 
pentru a încuraja competiția și creșterea 
economică și au avut ca rezultat o bogată
diversitate de servicii pentru utilizatori 
finali accesibile prin intermediul rețelelor 
de comunicații electronice publice. Este 
necesar să se garanteze că utilizatorii și 
consumatorii beneficiază de același nivel 
de protecție a confidențialității și a datelor 
personale, indiferent de tehnologia 
utilizată la furnizarea unui anumit 
serviciu.

27. Liberalizarea piețelor rețelelor și 
serviciilor de comunicații electronice, 
combinată cu progresul tehnologic rapid, a 
impulsionat competiția și creșterea 
economică și a avut ca rezultat o mare 
diversitate de servicii pentru utilizatori 
finali accesibile prin intermediul rețelelor 
de comunicații electronice publice și 
private.

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 28a (nou)
Directiva 2002/58/CE

Text propus de Comisie Amendament

28a. În sensul prezentei directive, prin 
„date de transfer” ar trebui să se 
înțeleagă nu numai toate datele procesate 
în scopul transmiterii printr-o rețea de 
comunicații sau al facturării lor, ci și 
datele personale, atunci când acestea, 
separat sau împreună cu alte date, se 
referă la o persoană ce poate fi 
identificată direct de controlerul de date.

Or. en
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Amendamentul 5

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 28b (nou)
Directiva 2002/58/CE

Text propus de Comisie Amendament

28b. Furnizorii de servicii publice de 
comunicații electronice ar trebui să 
adopte măsuri tehnice și organizatorice 
adecvate pentru securizarea serviciilor 
lor. Fără a aduce atingere dispozițiilor 
Directivelor 95/46/CE și 2006/24/CE, 
aceste măsuri ar trebui să ofere 
certitudinea că datele personale pot fi 
accesate numai de personalul autorizat și 
că datele personale stocate sau transmise, 
ca și rețeaua și serviciile sunt protejate. 
Mai mult decât atât,  în ceea ce privește 
procesarea datelor personale ar trebui 
instituită o politică de securitate, iar 
pentru identificarea vulnerabilităților 
sistemului ar fi necesară monitorizarea de 
rutină și desfășurarea unor acțiuni în 
scop preventiv, de corijare și de diminuare 
a acestora.

Or. en

Amendamentul 6

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 28c (nou)
Directiva 2002/58/CE

Text propus de Comisie Amendament

28c. Autoritățile naționale de 
reglementare ar trebui să monitorizeze 
măsurile luate și să difuzeze cele mai 
bune practici și performanțe în rândul 
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serviciilor publice de comunicații 
electronice.

Or. en

Amendamentul 7

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 29
Directiva 2002/58/CE

Text propus de Comisie Amendament

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

29. O încălcare gravă a securității care ar 
avea ca rezultat pierderea sau 
compromiterea de date personale ale unui 
utilizator individual, dacă nu este 
soluționată la timp și într-un mod adecvat, 
ar putea conduce la pierderi economice 
substanțiale și la daune sociale, inclusiv la 
fraudă de identitate. De aceea, autoritățile 
naționale de reglementare ar trebui 
înștiințate fără întârziere. Notificarea ar 
trebui să includă informații privind 
măsurile luate de către furnizor pentru a 
soluționa violarea securității, precum și 
recomandări pentru utilizatorii afectați. 
Autoritatea națională de reglementare ar 
trebui să analizeze și să stabilească 
gravitatea delictului și să ceară 
furnizorului - dacă este cazul - să 
înștiințeze, fără întârzieri nejustificate, 
abonații direct afectați prin comiterea 
acestuia. 

Or. en

Amendamentul 8

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 35a (nou)
Directiva 2002/58/CE
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Text propus de Comisie Amendament

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

Or. en

Amendamentul 9

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 38a (nou)
Directiva 2002/58/CE

Text propus de Comisie Amendament

38a. După intrarea în vigoare a Tratatului 
de la Lisabona, Comisia Europeană ar 
trebui să prezinte Consiliului și Comisiei 
o nouă propunere legislativă privind viața 
privată și siguranța datelor în domeniul 
comunicațiilor electronice, cu un nou 
temei legal.

Or. en

Amendamentul 10

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

Text propus de Comisie Amendament

-1. La articolul 1, alineatul (1) se 
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înlocuiește cu următorul text:

(1) Prezenta directivă procedează la 
armonizarea dispozițiile statelor 
membre, necesară în vederea asigurării 
unui nivel echivalent de protecție a 
drepturilor și libertăților fundamentale, 
a dreptului la confidențialitate și 
siguranță a sistemelor de tehnologie a 
informațiilor și, în special, a dreptului la 
viață privată, în ceea ce privește 
prelucrarea datelor personale în sectorul 
comunicațiilor electronice și al liberei 
circulații a acestor date și al serviciilor 
în cadrul Comunității.

Or. en

Justificare

This amendment implements the current developments within member states national laws 
with regards to privacy in electronic communications and adjusts Directive 2002/58/EC to 
the latest court rulings in member states.

Amendamentul 11

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

Text propus de Comisie Amendament

-1a. La articolul 1, alineatul (2) se 
înlocuiește cu următorul text:

(2) Prevederile prezentei directive 
particularizează și completează 
Directiva 95/46/CE în scopurile 
menționate la alineatul (1). Mai mult, 
acestea sunt menite a asigura protecția 
intereselor legitime ale abonaților, 
persoane fizice sau juridice.
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Or. en

Justificare

The Directive mentions the specific interests of legal persons without taking consumers into 
account. Given that the main aim of this Directive is to protect the data and economic 
interests of natural persons a reference to those should be added.

Amendamentul 12

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

Text propus de Comisie Amendament

-1b La articolul 2, alineatul (2) se 
înlocuiește cu următorul text:

(b) „date de transfer:” orice date 
procesate în scopul transmiterii printr-o 
rețea de comunicații electronice sau în 
vederea facturării lor; În sensul 
prezentului articol, datele de transfer 
includ și datele personale, în sensul 
articolului 2 din Directiva 95/46/CE, în 
cazul în care acestea, separat sau 
împreună cu alte date, se referă la o 
persoană ce poate fi identificată direct de 
controlerul de date.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 13

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 2
Directiva 2002/58/CE
Articolul 3 
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Text propus de Comisie Amendament

Prezenta directivă se aplică prelucrării de 
date personale legate de furnizarea de 
servicii de comunicații electronice 
accesibile publicului prin intermediul 
rețelelor de comunicații electronice din 
cadrul Comunității, inclusiv a rețelelor de 
comunicații publice care presupun 
colectare de date și dispozitive de 
identificare.

Prezenta directivă se aplică prelucrării 
datelor personale în contextul prestării de 
servicii de comunicații electronice 
accesibile publicului prin intermediul 
rețelelor de comunicații electronice publice 
și private din cadrul Comunității, inclusiv a 
rețelelor de comunicații publice și private 
care suportă colectarea datelor și 
dispozitivele de identificare.

Or. en

Justificare

Since there is a tendency of services increasingly becoming a mixture of public and private 
ones it is necessary to broaden the scope of the Directive. This amendment follows the 
recommendations of the Article 29 Working Party adopted on 26 September 2006 and the 
opinion of the European Data Protection Supervisor on this amending Directive.

Amendamentul 14

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

Text propus de Comisie Amendament

(aa) Se introduce următorul alineat:
„1a. Fără a aduce atingere Directivelor 
95/46/CE și 2006/24/CE, aceste măsuri 
includ:

- măsuri tehnice și organizatorice 
adecvate, care să garanteze că datele 
personale pot fi accesate exclusiv de 
personalul autorizat și că datele personale 
stocate sau transmise sunt protejate 
împotriva distrugerii accidentale sau 
ilicite, pierderii sau modificării 
accidentale ori a divulgării, accesării, 
procesării sau stocării neautorizate sau 
ilicite;
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- măsuri tehnice și organizatorice 
adecvate de protecție a rețelei și serviciilor 
împotriva utilizării, intervenirii sau 
stânjenirii accidentale, ilicite ori 
neautorizate a funcționării sau 
disponibilității acesteia, inclusiv - printre 
altele - prin difuzarea unor mesaje 
electronice nesolicitate;

- o politică de securitate în ceea ce 
privește procesarea datelor personale;

- o modalitate de identificare și evaluare a 
vulnerabilitãților ce pot fi rezonabil 
anticipate ale sistemelor, incluzând 
monitorizarea de rutinã a încãlcãrilor 
normelor de securitate, a cãrui întreținere 
îi incumbã furnizorului serviciului de 
comunicații electronice;
- o modalitate de acționare în scop 
preventiv, de corijare și de diminuare a 
oricăror vulnerabilități descoperite în 
cadrul procesului descris la cel de al 
treilea paragraf și o modalitate de 
acționare în scop preventiv, de corijare și 
de diminuare a incidentelor legate de 
securitate care ar putea conduce la 
încălcarea acesteia;

Or. en

Justificare

The appropriate technical and organisational measures to safeguard security must be 
clarified in the text of the directive in order to ensure a high level of security within Europe.
Furthermore the identification of vulnerabilities in the systems, regular monitoring and taking 
preventive, corrective and mitigating action should be accomplished.

Amendamentul 15

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 3 – litera ab (nouă)
Directiva 2002/58/CE
Articolul 4 – alineatul 1b (nou)
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Text propus de Comisie Amendament

(ab) Se introduce următorul alineat:

„(1b) Autoritățile naționale de 
reglementare sunt abilitate să auditeze 
măsurile adoptate de furnizorii de servicii 
publice de comunicații electronice și de 
informare și să formuleze recomandări 
privind cele mai bune practici și 
indicatorii de performanță în materie de 
securitate pe care trebuie să o asigure 
aceste măsuri.”

Or. en

Justificare

National regulators should monitor the taken measures and spread best practices and
performances among publicly available electronic communication services.

Amendamentul 16

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

Text propus de Comisie Amendament

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

(3) În cazul unei încălcări a securității 
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 
comunicații accesibile publicului în cadrul 
Comunității, susceptibilă de a provoca, 
probabil, daune utilizatorilor, furnizorul
de servicii de comunicații accesibile 
publicului precum și orice societate 
prestatoare de servicii destinate 
consumatorilor prin internet, care este 
controler de date și furnizor de servicii 
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diminuare a posibilelor efecte negative ale 
acesteia. Notificarea adresată autorităților 
naționale de reglementare va descrie, în 
plus, consecințele încălcării și măsurile 
luate de furnizor în vederea soluționării 
problemei.”

caracteristice societății informaționale 
informează fără întârziere autoritățile 
naționale de reglementare cu privire la o 
astfel de încălcare. Notificarea adresată 
autorității naționale de reglementare 
descrie cel puțin natura încălcării și 
recomandă măsuri de diminuare a 
posibilelor efecte negative ale acesteia. 
Notificarea adresată autorităților naționale 
de reglementare va descrie, în plus, 
consecințele încălcării și măsurile luate de 
furnizor în vederea soluționării problemei.”

Or. en

Justificare

The vast majority of security breaches are very minor and do not lead to a major security 
hazard. However, they are also frequent. Therefore notifications of security breaches should 
be only done when serious breaches are discovered, e.g. theft of ISP's list of clients with their 
IP addresses and identifications. Nevertheless the national regulatory authority must be 
informed in order for her to assess the seriousness of the breach of security. The distinction 
between electronic service providers and data controllers is crucial as there are cases where 
electronic service providers act as a "mere conduits" for data and they may not be in a 
position to determine if personal information has been compromised.

Amendamentul 17

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

Text propus de Comisie Amendament

(3a) Autoritatea națională de 
reglementare analizează și stabilește 
gravitatea delictului. În cazul în care 
delictul pare să fie grav, autoritatea 
națională de reglementare solicită 
furnizorului de servicii de comunicații 
electronice disponibile pentru public și 
furnizorului de servicii caracteristice 
societății informaționale să înștiințeze, 
fără întârzieri nejustificate, abonații 
direct afectați prin comiterea delictului. 
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Notificarea cuprinde informațiile descrise 
la paragraful 3.
În cazul în care ar putea submina 
desfășurarea cercetării penale, notificarea 
delictelor grave poate fi amânată.

Or. en

Justificare

The national regulatory authority shall assess the seriousness of the breach of security.
Secondly situations shall be addressed whereby a delay of the notification may be justified.

Amendamentul 18

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

Text propus de Comisie Amendament

(3b) Gravitatea unui delict care trebuie 
adus la cunoștința abonaților trebuie 
apreciată în funcție de circumstanțele în 
care a fost comis acesta, cum ar fi riscul 
la care sunt  expuse datele personale 
afectate de delict, tipul datelor afectate de 
delict, numărul abonaților implicați și 
efectele imediate sau potențiale ale 
delictului asupra furnizării serviciilor. 

Or. en

Justificare

For clarity reasons the conditions under which a breach of security shall be considered as a 
serious breach and therefore justify a notification to the subscriber shall be laid down in this 
directive.
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Amendamentul 19

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

Text propus de Comisie Amendament

(3c) Delictul nu va fi apreciat drept grav, 
iar furnizorul de servicii de comunicații 
electronice disponibile pentru public sau 
furnizorul de servicii caracteristice 
societății informaționale vor fi exonerați 
de obligativitatea încunoștiințării sau a 
furnizării unei notificări destinate 
abonaților în cazul în care se poate dovedi 
că datele personale afectate prin 
comiterea delictului nu sunt expuse la 
riscuri rezonabile datorită aplicării unor 
măsuri tehnologice de protecție adecvate, 
care includ, fără a se limita la ele, 
tehnologii adecvate de criptare prin care 
datele devin ininteligibile în cazul 
accesării, divulgării neautorizate, 
modificării sau pierderii accidentale sau 
ilicite a datelor personale transmise ori 
stocate sau a altor măsuri tehnologice de 
protecție adecvate, care permit ca datele 
personale să redevină disponibile în caz 
de pierdere accidentală sau ilicită.

Or. en

Justificare

If there is no reasonable risk to the personal data affected by the breach there shall be the 
possibility for exemption from the requirement of notification. For example should releases of 
encrypted data not be covered - this data cannot be read by anyone other than the service 
provider.
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Amendamentul 20

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

Text propus de Comisie Amendament

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

(4) Pentru a asigura continuitatea în 
punerea în aplicare a măsurilor la care se 
face referire la alineatele (1), (2) și (3), 
Comisia ar trebui, după consultarea 
Controlorului European pentru Protecția 
Datelor și a Agenției europene de 
securitate a rețelelor și a informațiilor 
(ENISA), să recomande măsuri tehnice de 
punere în aplicare privind, inter alia, 
măsurile descrise la alineatul (1a) și la 
circumstanțele, formatul și procedurile 
aplicabile cerințelor de informare și 
notificare la care se face referire la 
alineatele (3a) și (3b).

Or. en

Justificare

The Authority shall have the task to recommend but not to adopt measures in this regard.

Amendamentul 21

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

Text propus de Comisie Amendament

(3) Statele membre se asigură că stocarea 
de informații, sau accesarea informațiilor 
deja stocate, în echipamentul terminal al 
unui abonat sau utilizator este permisă doar
cu condiția ca abonatul sau utilizatorul în 
cauză să fi primit informații clare și 
complete, în conformitate cu Directiva 

(3) Statele membre se asigură că stocarea 
de informații, sau accesarea informațiilor 
deja stocate în echipamentul terminal al 
unui abonat sau utilizator, direct sau 
indirect, cu ajutorul oricărui tip de mediu 
de stocare, este permisă doar cu acordul 
prealabil al acestuia (acesteia) și cu 
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95/46/CE, inter alia cu privire la scopul 
prelucrării de date și să i se acorde dreptul 
de a refuza astfel de prelucrări de către 
controlorul de date. Aceasta nu interzice
stocarea tehnică de date sau accesul la 
acestea cu unicul scop de a efectua sau de 
a facilita transmisia comunicației printr-o 
rețea de comunicații electronice sau în 
cazul în care acest lucru este strict necesar 
în vederea furnizării unui serviciu al
societății informaționale cerut în mod 
explicit de către abonat sau utilizator.

condiția ca abonatul sau utilizatorul în 
cauză să fi primit informații clare și 
complete, în conformitate cu Directiva 
95/46/CE, inter alia cu privire la scopul 
prelucrării de date și să i se acorde dreptul 
de a refuza astfel de prelucrări de către 
controlorul de date. Aceasta nu împiedică
stocarea tehnică de date sau accesul la 
acestea cu unicul scop de a efectua
transmisia printr-o rețea de comunicații 
electronice sau în cazul în care acest lucru 
este strict necesar în vederea furnizării unui 
serviciu caracteristic societății 
informaționale cerut în mod explicit de 
către abonat sau utilizator.

Or. en

Justificare

It seems appropriate to clarify the intention of the article that prohibition and giving consent 
also applies to situations where spyware, trojans, cookies or other software are implemented 
via storage mediums like cd-roms, USB-sticks, etc.

Amendamentul 22

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

Text propus de Comisie Amendament

4a. La articolul 6, alineatul (3) se 
înlocuiește cu următorul text:

„(3) În scopul comercializării serviciilor 
de comunicații electronice sau al 
furnizării unor servicii cu valoare 
adăugată, furnizorul de servicii de 
comunicații electronice disponibile 
pentru public poate procesa datele 
menționate la alineatul (1) în măsura și 
pe durata necesară acestor servicii sau 
comercializării, cu acordul prealabil al 
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abonatului sau utilizatorului la care se 
referă datele. Utilizatorii și abonații își 
pot retrage acordul pentru prelucrarea 
datelor de transfer în orice moment”.

Or. en

Justificare

Specifying that the user should consent before any processing takes place better ensures 
compliance with this obligation.

Amendamentul 23

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

Text propus de Comisie Amendament

4b. La articolul 9, alineatul (1) se 
înlocuiește cu următorul text:

„(1) În cazul în care pot fi prelucrate 
date de localizare, altele decât datele de 
transfer, referitoare la abonați sau 
utilizatori ai rețelelor de comunicații 
publice sau ai serviciilor de comunicații 
electronice disponibile pentru public, 
aceste date pot fi procesate numai după 
ce au fost transformate în date anonime 
și cu acordul prealabil al utilizatorilor 
sau abonaților, în măsura și pe durata 
necesare furnizării unui serviciu cu 
valoare adăugată. Furnizorul de servicii 
trebuie să informeze utilizatorii și 
abonații, înainte de obținerea acordului 
lor, despre tipul de date de localizare, 
altele decât datele de transfer, care 
urmează să fie procesate, despre scopul 
și durata procesării și dacă acestea se 
transmit unor terțe părți, în scopul 
furnizării de serviciului cu valoare 
adăugată. Utilizatorii sau abonații își pot 
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retrage, în orice moment, acordul pentru 
prelucrarea datelor de localizare, altele 
decât datele de transfer. Utilizatorilor și 
abonaților ar trebui să li se ofere 
informații clare și detaliate în ceea ce 
privește posibilitatea  de a-și retrage, în 
orice moment, acordul privind procesarea 
datelor de transfer.

Or. en

Justificare

Specifying that the user should consent before any processing takes place better ensures 
compliance with this obligation. In addition this ensures that the user is not put off from 
withdrawing consent due to difficulties in finding the relevant information.

Amendamentul 24

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

Text propus de Comisie Amendament

4c. La articolul 13, alineatul (1) se 
înlocuiește cu următorul text:

„(1) Folosirea sistemelor de apelare 
automată fără intervenție umană 
(mașini de apelare automată), a 
faxurilor, serviciilor de mesaje scurte 
(SMS) sau a poștei electronice în scopuri 
de comercializare directă este permisă 
numai în cazul abonaților care și-au dat 
în prealabil acordul.

Or. en

Justificare

Additionally to the mentioned techniques short message services (SMS) have become a 
popular way of advertising. This possibility should not lead to spamming and therefore should 
also be subject to prior consent.
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Amendamentul 25

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

Text propus de Comisie Amendament

4d. La articolul 13, alineatul (4) se 
înlocuiește cu următorul text:
„(4) În orice caz, practica trimiterii prin 
poșta electronică, sub o altă identitate 
sau fără a indica identitatea 
expeditorului în contul căruia se 
efectuează comunicarea, a unor mesaje 
ce au drept scop comercializarea directă, 
sau care contravin articolului 6 din 
Directiva 2000/31/CE, ori conțin legături 
spre site-uri rău intenționate sau care 
servesc unor intenții frauduloase, ori din 
care lipsește o adresă valabilă la care 
destinatarul poate trimite o cerere de a 
nu mai primi astfel de comunicări, este 
interzisă.

Or. en

Justificare

In addition to the regulations in the e-Communications and Privacy Directive (2002/58/EC), 
the e-Commerce Directive (2000/31/EC) lays down clear rules on the information which must 
be provided by a sender of electronic commercial communications.

Amendamentul 26

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 5
Directiva 2002/58/CE
Articolul 13 – alineatul 6

Text propus de Comisie Amendament

(6) Fără a se aduce atingere niciunei măsuri (6) Fără a se aduce atingere niciunei 
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corective administrative pentru care ar 
putea fi adoptate dispoziții, inter alia în 
temeiul articolului 15a(2), statele membre 
asigură că orice persoană fizică sau 
juridică având interese legitime de 
combatere a încălcării dispozițiilor 
naționale adoptate în temeiul prezentului 
articol, inclusiv un furnizor de servicii de 
comunicații electronice care își protejează 
interesele sale legitime de afaceri sau 
interesele consumatorilor săi, poate iniția 
proceduri legale împotriva unor astfel de 
încălcări în fața instanțelor judecătorești.

reparații administrative eventual prevăzute, 
inter alia, în conformitate cu articolul 15 
litera (a) punctul (2), statele membre 
garantează că orice persoană fizică sau 
juridică având interese legitime de 
combatere a încălcării dispozițiilor 
naționale adoptate în temeiul prezentului 
articol, inclusiv un furnizor de servicii de 
comunicații electronice care își protejează 
interesele sale legitime de afaceri sau 
interesele clienților săi, poate iniția 
proceduri legale împotriva unor astfel de 
încălcări în fața instanțelor judecătorești.

Or. en

Justificare

The new Article 13 Paragraph 6 provides civil law remedies for any individual or legal 
person particularly for electronic communication service providers to fight infringements of 
Article 13 of the ePrivacy Directive which deals with spam. In line with the opinion of the 
European Data Protection Supervisor the rapporteur does not see the rationale for this new 
capability to be limited to the infringement of Article 13 and therefore suggests to enable 
legal persons to take legal actions for infringement of any provision of the ePrivacy Directive.

Amendamentul 27

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 6a (nou)
Directiva 2002/58/CE
Articolul 15 – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

6a. La articolul 15, alineatul (1) se 
înlocuiește cu următorul text:
„(1) Statele membre pot adopta măsuri 
legislative pentru a restrânge sfera de 
aplicare a drepturilor și obligațiilor 
prevăzute la articolul 5 alineatele (1) și 
(2), articolul 6, articolul 8 alineatele (1), 
(2), (3) și (4) și articolul 9 din prezenta 
directive, în cazul în care o astfel de 
restrângere constituie o măsură 
necesară, corespunzătoare și corect 
dimensionată în cadrul societății 
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democratice pentru protejarea 
siguranței naționale (i.e., siguranța 
statului), a apărării, siguranței publice și 
pentru prevenirea, cercetarea, 
descoperirea și urmărirea în justiție a 
infracțiunilor sau a folosirii neautorizate 
a sistemelor de comunicații electronice, 
conform celor menționate la articolul 13 
alineatul (1) din Directiva 95/46/CE. În 
acest scop, statele membre pot adopta, 
inter alia, măsuri legislative care să 
dispună reținerea datelor, pe perioade 
limitate, pentru motivele stipulate în 
prezentul alineat. Toate măsurile 
menționate în prezentul alineat trebuie 
să respecte principiile generale ale 
legislației comunitare, inclusiv pe cele 
menționate la articolul 6 alineatele (1) și 
(2) din Tratatul privind Uniunea 
Europeană.

Or. en

Justificare

This amendment implements the current developments within member states national laws 
with regards to privacy in electronic communications and adjusts Directive 2002/58/EC to 
the latest court rulings in member states.

Amendamentul 28

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

Text propus de Comisie Amendament

7a. Se introduce următorul articol:
„Articolul 18a
După Lisabona

În termen de cel mult un an de la intrarea 
în vigoare a Tratatului de la Lisabona, 
Comisia va prezenta o nouă propunere 
privind viața privată și securitatea în 
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domeniul comunicațiilor electronice, cu 
un nou temei legal, și anume articolul 16.

Or. en

Justificare

The current legal basis is Art.95 EC. After the Lisbon Treaty applies, there will be  grounds 
for a separate legal basis on data protection regarding ePrivacy and electronic 
communications which will allow for a wider scope and therefore the more adequate 
treatment of privacy and data security issues as electronic communication technologies 
evolve.
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