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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

În septembrie 2013, Comisia Europeană a prezentat o propunere de regulament privind piața 
unică a comunicațiilor electronice în vederea realizării unui continent conectat.

Comisia IMCO va contribui la activitatea Parlamentului pe marginea acestei propuneri prin 
intermediul unui aviz legislativ, având competențe exclusive în legătură cu drepturile 
utilizatorilor și protecția consumatorilor și competențe partajate cu Comisia ITRE în ceea ce 
privește aspectele legate de „accesul la internetul deschis”. De asemenea, vom examina 
aspectele referitoare la consumatori ale propunerilor de revizuire a Regulamentului privind 
roamingul, dar contribuția noastră va fi prezentată sub forma unor amendamente la acest 
proiect după depunerea raportului ITRE. În intervalul scurt avut la dispoziție, raportorul nu a 
examinat în detaliu toate celelalte aspecte ale regulamentului propus, ci s-a concentrat numai 
asupra acelor domenii în care IMCO are un rol direct. Membrii comisiei pot, bineînțeles, să 
depună amendamente la raportul său în ceea ce privește toate celelalte aspecte. De asemenea, 
acesta nu a adus modificări considerentelor în etapa actuală și va propune astfel de modificări 
pe măsură ce colaborarea noastră cu ITRE avansează.

La pregătirea acestui proiect de raport, raportorul a luat în considerare preocupări generale ale 
părților interesate, acordând o atenție deosebită opiniilor organizațiilor consumatorilor și ale 
autorităților de reglementare din domeniul telecomunicațiilor. Acesta împărtășește 
îngrijorarea multora că, deși obiectivele și ambițiile propunerii sunt lăudabile, instrumentul 
propus este prea fragmentat și lipsit de conducere strategică pentru a atinge obiectivul unei 
piețe unice europene a comunicațiilor electronice. Opinia sa s-a bazat pe experiența vastă a 
Comisiei IMCO în domeniul consolidării drepturilor consumatorilor, nu numai în sectorul 
comunicațiilor electronice, ameliorând într-o măsură semnificativă propunerea Comisiei. 
Raportorul este convins că această abordare se va bucura de un larg consens.

Garantarea internetului deschis

Un element important al proiectului Comisiei îl reprezintă măsurile de garantare a 
„neutralității rețelei”, deși acest concept nu este definit nicăieri în textul legislativ. Comisia 
IMCO deține o vastă experiență în acest domeniu, iar modificările pe care aceasta le-a propus 
în cadrul revizuirii din 2009 a Directivei privind serviciul universal și drepturile utilizatorilor 
rămân dispozițiile-cheie pentru intervenția autorităților UE de reglementare cu scopul de a 
proteja consumatorii de comportamentele discriminatorii și de blocarea neloială a serviciilor.

Noile propuneri consolidează aceste dispoziții și oferă un cadru mai clar pentru intervenția 
autorităților de reglementare. Deși raportorul ar fi dorit să încorporeze aceste propuneri ca 
revizuiri ale directivei actuale, raportorul ITRE a pledat insistent în favoarea aplicării lor sub 
forma unui regulament în vederea aplicării coerente pe întreg teritoriul UE. Raportorul a 
acceptat această strategie și a formulat o serie de propuneri pentru a clarifica și a îmbunătăți 
textul, care va fi elaborat în comun de cele două comisii.

Instrumentul juridic pentru drepturile utilizatorilor

Propunerea Comisiei înlocuiește numeroase dispoziții centrale ale Directivei 2002/22/CE 
privind serviciul universal și drepturile utilizatorilor (modificată ulterior prin Directiva 
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2009/136), preluând o serie de dispoziții și armonizându-le deplin sub forma unui regulament. 
De asemenea, centralizează deciziile cu privire la normele detaliate de punere în aplicare la 
nivelul Comisiei, renunțând la responsabilitatea directă a autorităților naționale de 
reglementare. Justificarea Comisiei pentru această propunere este aplicarea inegală a normelor 
în toate statele membre. Aceasta nu încearcă să bazeze abordarea respectivă pe beneficiile 
pentru piața unică a comunicațiilor electronice. Raportorul consideră că acest lucru reprezintă 
întru totul o abordare greșită.

Extragerea unor elemente arbitrare din cadrul de reglementare existent va produce confuzii, 
iar impunerea în același timp a unei armonizări maxime în aceste domenii va fi în detrimentul 
protecției consumatorilor. Comisia IMCO s-a opus insistenței Comisiei asupra armonizării 
maxime la revizuirea Directivei privind drepturile consumatorilor în 2011, iar în lumea în 
rapidă schimbare a comunicațiilor electronice pare și mai convingător argumentul conform 
căruia un grad maxim de armonizare ar fi inadecvat.

În plus, Comisia nu abordează sursa reală a fragmentării pieței, și anume performanțele 
diferite ale autorităților de reglementare în ceea ce privește asigurarea respectării obligațiilor 
care le revin. Impunerea unei selecții a unor noi cerințe de reglementare centralizate în țările 
în care autoritatea de reglementare are deja performanțe nesatisfăcătoare în ceea ce privește 
asigurarea respectării drepturilor consumatorilor este departe de a reprezenta o rețetă de 
succes pe termen lung! Propunerea Comisiei are, de asemenea, un conținut exagerat de 
prescriptiv. Raportorul crede că autorități naționale de reglementare dedicate sunt într-o 
poziție mult mai bună pentru a asigura respectarea normelor, cu ajutorul OAREC. În acest 
sector aflat într-o evoluție rapidă, ele vor fi mai bine informate cu privire la un comportament 
anticoncurențial care trebuie remediat urgent.

Deși raportorul critică cadrul juridic, recunoaște că propunerea Comisiei conține îmbunătățiri 
importante în ceea ce privește drepturile utilizatorilor. Prin urmare, le-a reformulat în cadrul 
amendamentelor propuse la actuala directivă, care ar putea fi transpuse ușor și rapid de toate 
statele membre. 

În special, raportorul a propus ca OAREC să elaboreze norme de punere în aplicare, aceasta 
fiind mult mai bine plasată decât Comisia pentru a elabora standarde detaliate. Raportorul nu 
consideră că actele de punere în aplicare sunt un format adecvat pentru elaborarea acestor 
măsuri.

AMENDAMENTE

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru industrie, 
cercetare și energie, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:
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Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Beneficiile care rezultă dintr-o piață 
unică a comunicațiilor electronice ar trebui 
să se extindă la ecosistemul digital mai larg 
care include fabricanții de echipamente din 
Uniune, furnizorii de conținuturi și
aplicații și celelalte sectoare economice, 
precum cel bancar, industria 
autovehiculelor, domeniul logistic, 
comerțul cu amănuntul, energia și 
transporturile, care se bazează pe 
conectivitate pentru a-și crește 
productivitatea, de exemplu, prin aplicații 
de tip cloud computing omniprezente, 
obiecte conectate și posibilități de furnizare 
a unor servicii integrate pentru diferitele 
părți ale întreprinderii. Administrațiile 
publice și sectorul sănătății ar trebui și ele 
să beneficieze de disponibilitatea mai 
extinsă a serviciilor de e-guvernare și e-
sănătate. Oferta de conținuturi și servicii 
culturale și diversitatea culturală în general 
ar putea crește și ele într-o piață unică a 
comunicațiilor electronice. Asigurarea 
conectivității prin rețele și servicii de 
comunicații electronice este atât de 
importantă pentru ansamblul economiei și 
al societății încât obstacolele sectoriale 
nejustificate, în materie de reglementare 
sau de altă natură, ar trebui evitate.

(5) Beneficiile care rezultă dintr-o piață 
unică a comunicațiilor electronice ar trebui 
să se extindă la ecosistemul digital mai larg 
care include fabricanții de echipamente din 
Uniune, furnizorii de conținuturi, aplicații
și programe informatice și celelalte 
sectoare economice, precum cel bancar, 
industria autovehiculelor, domeniul 
logistic, comerțul cu amănuntul, energia și 
transporturile, care se bazează pe 
conectivitate pentru a-și crește 
productivitatea, de exemplu, prin aplicații 
de tip cloud computing omniprezente, 
obiecte conectate și posibilități de furnizare 
a unor servicii integrate pentru diferitele 
părți ale întreprinderii. Administrațiile 
publice și sectorul sănătății ar trebui și ele 
să beneficieze de disponibilitatea mai 
extinsă a serviciilor de e-guvernare și e-
sănătate. Oferta de conținuturi și servicii 
culturale și diversitatea culturală în general 
ar putea crește și ele într-o piață unică a 
comunicațiilor electronice. Asigurarea 
conectivității prin rețele și servicii de 
comunicații electronice este atât de 
importantă pentru ansamblul economiei și 
al societății încât obstacolele sectoriale 
nejustificate, în materie de reglementare 
sau de altă natură, ar trebui evitate.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 8 a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Prelucrarea datelor cu caracter 
personal prevăzută în prezentul 
regulament ar trebui reglementată de 



PE522.939v02-00 6/90 AD\1016355RO.doc

RO

dreptul aplicabil al Uniunii, îndeosebi de 
Directiva 95/46/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului1a și de Directiva 
2002/58/EC a Parlamentului European și 
a Consiliului1b, și de dreptul intern. 

_________________
1aDirectiva 95/46/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
24 octombrie 1995 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
și libera circulație a acestor date (JO L
281, 23.11.1995, p. 31).
1bDirectiva 2002/58/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor 
personale și protejarea confidențialității 
în sectorul comunicațiilor electronice 
(Directiva privind confidențialitatea și 
comunicațiile electronice) (JO L 201, 
31.7.2002, p. 37).

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Aplicarea unor politici naționale 
variate generează inconsecvențe și 
fragmentarea pieței interne, ceea ce
împiedică introducerea de servicii la 
nivelul întregii Uniuni și finalizarea pieței 
interne a comunicațiilor în bandă largă 
fără fir. Această situație ar putea crea, în
particular, condiții inegale de acces la 
astfel de servicii, ar putea denatura 
concurența dintre întreprinderile stabilite 
în state membre diferite și ar putea 
împiedica investițiile în rețele și tehnologii 
mai avansate și apariția unor servicii 
inovatoare, lipsind astfel cetățenii și 
întreprinderile de servicii integrate de 

(18) Reforma din 2009 a pachetului 
legislativ privind sectorul 
telecomunicațiilor din UE stabilește 
principiile gestionării spectrului. Aceasta 
recunoaște competența statelor membre în
ceea ce privește politicile culturale și cele 
privind sectorul audiovizualului și le 
asigură, în general, sfera de acțiune
necesară. Prin urmare, măsurile de la 
nivelul Uniunii privind anumite aspecte ale 
alocării spectrului de frecvențe radio ar 
trebui să continue să susțină o abordare 
dinamică privind gestionarea spectrului 
de frecvențe radio, care să recunoască 
competența statelor membre în acest 
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înaltă calitate omniprezente, iar pe 
operatorii în bandă largă fără fir de 
posibilități de creștere a eficienței 
rezultate din activități la scară largă mai 
integrate. Prin urmare, ar trebui luate 
măsuri la nivelul Uniunii cu privire la
anumite aspecte ale alocării spectrului de 
frecvențe radio care să însoțească 
realizarea unei acoperiri integrate extinse 
a serviciilor de comunicații avansate în 
bandă largă fără fir pe tot teritoriul 
Uniunii. În același timp, statele membre ar 
trebui să-și păstreze dreptul de a adopta 
măsuri de organizare a propriului spectru 
de frecvențe radio în scopuri de ordine și 
securitate publică și de apărare.

domeniu și să respecte politicile în 
domeniul cultural, al audiovizualului și al 
mass-mediei ale fiecărui stat membru. 
Pentru adaptarea la cerințele naționale 
specifice este nevoie de suficientă 
flexibilitate, iar statele membre ar trebui să 
își păstreze dreptul de a adopta măsuri de 
organizare a propriului spectru de frecvențe 
radio în scopuri de ordine și securitate 
publică și de apărare. În caz de litigii între 
statele membre cu privire la utilizarea 
spectrului de frecvențe radio, Comisia 
poate coordona și sprijini soluționarea 
litigiilor.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) În condițiile unei migrări treptate la 
rețele „bazate integral pe IP”, 
nedisponibilitatea produselor de 
conectivitate bazate pe IP pentru diferite 
clase de servicii de o calitate asigurată 
care să permită căi de comunicare dincolo 
de domeniile și frontierele rețelei, atât în 
interiorul, cât și în exteriorul statelor 
membre, împiedică dezvoltarea 
aplicațiilor care se bazează pe accesul la 
alte rețele, limitând astfel inovarea 
tehnologică. Mai mult, această situație 
împiedică difuzarea pe scară mai largă a 
soluțiilor eficiente asociate cu gestionarea 
și furnizarea de rețele bazate pe IP și cu 
produse de conectivitate cu un nivel de 
calitate asigurată a serviciului, mai ales 
un grad înalt de securitate, de siguranță și 
de flexibilitate, rentabilitate și 
aprovizionare mai rapidă, care generează 
avantaje pentru operatorii rețelelor, 
furnizorii de servicii și utilizatorii finali. 

eliminat
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Este necesară, așadar, o abordare 
armonizată a conceperii și disponibilității 
acestor produse, în condiții rezonabile, 
inclusiv, în cazul în care se impune, 
posibilitatea aprovizionării încrucișate de 
către întreprinderile de comunicații 
electronice implicate.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 40

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40) Disparitățile privind punerea în 
aplicare națională a normelor sectoriale 
de protecție a utilizatorilor finali creează 
obstacole semnificative în calea pieței 
unice digitale, mai ales sub forma unor 
costuri sporite în materie de conformitate 
pentru furnizorii de comunicații 
electronice pentru public care doresc să 
ofere servicii în mai multe state membre. 
Mai mult, fragmentarea și incertitudinea 
cu privire la nivelul de protecție acordat 
în diferite state membre subminează
încrederea utilizatorilor finali și îi 
descurajează să achiziționeze servicii de 
comunicații electronice din străinătate. 
Pentru a realiza obiectivul Uniunii de 
eliminare a obstacolelor din calea pieței 
interne, este necesar să se înlocuiască 
actualele măsuri juridice naționale 
divergente cu o serie unică și armonizată 
integral de norme sectoriale care să 
stabilească un nivel comun ridicat de 
protecție a utilizatorilor finali. Această 
armonizare integrală a dispozițiilor 
juridice nu ar trebui să împiedice 
furnizorii de comunicații electronice 
pentru public să ofere utilizatorilor finali 
clauze contractuale care depășesc nivelul 
de protecție respectiv.

eliminat



AD\1016355RO.doc 9/90 PE522.939v02-00

RO

Justificare

Întrucât normele din prezenta propunere de regulament vor fi transferate în Directiva privind 
serviciul universal, nu mai este necesar să se păstreze considerentele legate de drepturile 
consumatorilor în prezentul regulament.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 41

Textul propus de Comisie Amendamentul

(41) Având în vedere că prezentul 
regulament armonizează doar anumite 
norme sectoriale, nu ar trebui să aducă 
atingere normelor generale de protecție a 
consumatorilor stabilite în actele Uniunii și 
în actele legislative naționale care le 
transpun.

(41) Prezentul regulament nu ar trebui să 
aducă atingere normelor generale de 
protecție a consumatorilor stabilite în
dreptul Uniunii și în actele legislative 
naționale care le transpun.

Justificare

Întrucât normele din prezenta propunere de regulament vor fi transferate în Directiva privind 
serviciul universal, nu mai este necesar să se păstreze considerentele legate de drepturile 
consumatorilor în prezentul regulament.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 42

Textul propus de Comisie Amendamentul

(42) Atunci când dispozițiile capitolelor 4 
și 5 din prezentul regulament se referă la 
utilizatorii finali, ele ar trebui să se aplice 
nu numai consumatorilor, ci și altor 
categorii de utilizatori finali, în principal 
microîntreprinderilor. La cerere, alți 
utilizatori finali decât consumatorii ar 
trebui să poată conveni, printr-un 
contract individual, să devieze de la 
anumite dispoziții.

eliminat
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Justificare

Întrucât normele din prezenta propunere de regulament vor fi transferate în Directiva privind 
serviciul universal, nu mai este necesar să se păstreze considerentele legate de drepturile 
consumatorilor în prezentul regulament.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 47

Textul propus de Comisie Amendamentul

(47) În condițiile unui internet deschis, 
furnizorii de comunicații electronice pentru 
public, în limitele convenite prin contract 
privind volumele de date și vitezele 
serviciilor de acces la internet, nu ar trebui 
să blocheze, să încetinească, să degradeze 
sau să discrimineze anumite conținuturi, 
aplicații, servicii sau categorii specifice ale 
acestora, cu excepția unui număr limitat de 
măsuri de gestionare rezonabilă a 
traficului. Măsurile adoptate ar trebui să 
fie transparente, proporționale și 
nediscriminatorii. Gestionarea rezonabilă a 
traficului cuprinde prevenirea sau
împiedicarea unor infracțiuni grave, 
inclusiv acțiuni voluntare ale furnizorilor 
de împiedicare a accesului la materiale de 
pornografie infantilă și a distribuției 
acestora. Minimizarea efectelor 
congestionării rețelelor ar trebui 
considerată rezonabilă, cu condiția ca
aceasta să se producă doar temporar sau 
în condiții excepționale.

(47) În condițiile unui internet deschis, 
furnizorii de comunicații electronice pentru 
public nu ar trebui să blocheze, să
încetinească, să degradeze, să discrimineze
sau să intervină sub orice altă formă în 
transmiterea traficului de internet 
împotriva anumitor conținuturi, aplicații, 
servicii sau categorii specifice ale acestora, 
cu excepția unui număr limitat de măsuri 
de gestionare rezonabilă a traficului. Astfel 
de măsuri ar trebui să fie transparente, 
proporționale și nediscriminatorii și să nu 
rămână în vigoare pe o perioadă mai 
îndelungată decât cea strict necesară.
Gestionarea rezonabilă a traficului 
cuprinde prevenirea sau reducerea la 
minimum a efectelor congestionării 
rețelelor, cu condiția ca tipuri echivalente 
de trafic să fie tratate în mod egal.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 48 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(48) Tarifele bazate pe volum ar trebui să 
fie considerate compatibile cu principiul 

(48) Tarifele bazate pe volum ar trebui să 
fie considerate compatibile cu principiul 
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unui internet deschis atât timp cât permit 
utilizatorilor finali să aleagă tariful care 
corespunde consumului lor normal de date 
pe baza unor informații transparente 
referitoare la condițiile și implicațiile 
alegerii respective. În același timp, aceste 
tarife ar trebui să le permită furnizorilor de 
comunicații electronice pentru public să 
adapteze mai bine capacitățile rețelelor la 
volumele de date preconizate. Este esențial 
ca utilizatorii finali să primească informații 
complete înainte de a-și exprima acordul 
cu privire la orice limitare a volumului de 
date sau a vitezei și la tarifele aplicabile, ca 
ei să își poată monitoriza permanent 
consumul și să achiziționeze cu ușurință 
volume mai mari de date, dacă doresc acest 
lucru.

unui internet deschis atât timp cât permit 
utilizatorilor finali să aleagă tariful care 
corespunde consumului lor normal de date 
pe baza unor informații transparente 
referitoare la condițiile și implicațiile 
alegerii respective. În același timp, aceste 
tarife ar trebui să le permită furnizorilor de 
comunicații electronice pentru public să 
adapteze mai bine capacitățile rețelelor la 
volumele de date preconizate. Este esențial 
ca utilizatorii finali să primească informații 
complete înainte de a-și exprima acordul 
cu privire la orice limitare a volumului de 
date sau a vitezei și la tarifele aplicabile, ca 
ei să își poată monitoriza permanent 
consumul și să achiziționeze cu ușurință 
volume mai mari de date, dacă doresc acest 
lucru. Volumele de date și vitezele oferite 
prin contract nu ar trebui să fie afectate 
de niciun acord de servicii specializate 
suplimentar încheiat de către utilizatorul 
final, ținând seama de dispozițiile de la 
articolul 23 din prezentul regulament 
privind accesul la internetul deschis, care 
prevede că orice oferte de servicii 
specializate trebuie să vină în completarea 
serviciilor de acces la internet, atunci 
când este cazul, și să nu cauzeze niciun 
prejudiciu semnificativ în ceea ce privește 
disponibilitatea și calitatea acestora. 

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 50

Textul propus de Comisie Amendamentul

(50) În plus, furnizorii de conținuturi, 
aplicații și servicii solicită furnizarea de 
servicii de transmisie pe baza unor 
parametri de calitate flexibili, inclusiv a 
unor niveluri mai scăzute de prioritate a 
traficului care nu este urgent. Posibilitatea 
ca furnizorii de conținuturi, aplicații și 
servicii să negocieze astfel de niveluri

(50) În plus, furnizorii de conținuturi, 
aplicații și servicii solicită furnizarea de 
servicii de transmisie pe baza unor 
parametri de calitate, inclusiv a unor 
niveluri mai scăzute de prioritate a 
traficului care nu este urgent. Posibilitatea 
ca furnizorii de conținuturi, aplicații și 
servicii să negocieze astfel de niveluri



PE522.939v02-00 12/90 AD\1016355RO.doc

RO

flexibile de calitate a serviciului cu 
furnizorii de comunicații electronice pentru 
public este necesară pentru furnizarea de 
servicii specializate și se așteaptă ca ea să 
joace un rol important în dezvoltarea noilor 
servicii precum comunicațiile de tip mașină 
către mașină (machine to machine –
M2M). În același timp, aceste acorduri ar 
trebui să permită furnizorilor de 
comunicații electronice pentru public să 
echilibreze mai bine traficul și să prevină 
congestionarea rețelelor. Furnizorii de 
conținuturi, aplicații și servicii și furnizorii 
de comunicații electronice pentru public ar 
trebui, așadar, să fie liberi să încheie 
acorduri în materie de servicii specializate 
cu privire la niveluri definite de calitate a 
serviciului atât timp cât acordurile 
respective nu diminuează substanțial
calitatea generală a serviciilor de acces la
internet.

speciale de calitate a serviciului cu 
furnizorii de comunicații electronice pentru 
public este necesară pentru furnizarea de 
servicii specializate și se așteaptă ca ea să 
joace un rol important în dezvoltarea noilor 
servicii precum comunicațiile de tip mașină 
către mașină (machine to machine –
M2M). În același timp, aceste acorduri ar 
trebui să permită furnizorilor de 
comunicații electronice pentru public să 
echilibreze mai bine traficul și să prevină 
congestionarea rețelelor. Furnizorii de 
conținuturi, aplicații și servicii și furnizorii 
de comunicații electronice pentru public ar 
trebui, așadar, să fie liberi să încheie 
acorduri în materie de servicii specializate 
cu privire la niveluri definite de calitate a 
serviciului atât timp cât acordurile 
respective nu diminuează calitatea generală 
a serviciilor de acces la internetul deschis.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 51

Textul propus de Comisie Amendamentul

(51) Autoritățile naționale de reglementare 
au un rol esențial în asigurarea faptului că 
utilizatorii finali sunt efectiv în măsură să 
exercite această libertate de a beneficia de 
acces la internetul deschis. În acest scop, 
autoritățile naționale de reglementare ar 
trebui să aibă obligații de monitorizare și 
de raportare și ar trebui să asigure 
conformitatea furnizorilor de comunicații 
electronice pentru public și disponibilitatea 
unor servicii de acces la internet 
nediscriminatorii de înaltă calitate care nu 
sunt prejudiciate de serviciile specializate.
În cadrul evaluării unei posibile deteriorări 
generale a serviciilor de acces la internet, 
autoritățile naționale de reglementare ar 
trebui să țină cont de parametri de calitate 

(51) Autoritățile naționale de reglementare
au un rol esențial în asigurarea faptului că 
utilizatorii finali sunt efectiv în măsură să 
exercite această libertate de a beneficia de 
acces la internetul deschis. În acest scop, 
autoritățile naționale de reglementare ar 
trebui să aibă obligații de monitorizare și 
de raportare și ar trebui să asigure 
conformitatea furnizorilor de comunicații 
electronice pentru public și disponibilitatea 
unor servicii de acces la internet 
nediscriminatorii de înaltă calitate care nu 
sunt prejudiciate de serviciile specializate.
În cadrul evaluării unei posibile deteriorări 
generale a serviciilor de acces la internet, 
autoritățile naționale de reglementare ar 
trebui să țină cont de parametri de calitate 
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precum cei legați de sincronizare și 
fiabilitate (timp de așteptare, jitter, pierdere 
de pachete de date), nivelurile și efectele 
congestionării rețelei, vitezele efective față 
de cele anunțate în publicitate, performanța 
serviciilor de acces la internet comparativ 
cu serviciile specializate și calitatea 
percepută de utilizatorii finali. Autoritățile 
naționale de reglementare ar trebui 
împuternicite să impună cerințe privind 
calitatea minimă a serviciului tuturor 
furnizorilor de comunicații electronice 
pentru public sau fiecăruia dintre aceștia, 
dacă acest lucru este necesar pentru a 
preveni scăderea/degradarea generală a 
calității serviciilor de acces la internet.

precum cei legați de sincronizare și 
fiabilitate (timp de așteptare, jitter, pierdere 
de pachete de date), nivelurile și efectele 
congestionării rețelei, vitezele efective față 
de cele anunțate în publicitate, performanța 
serviciilor de acces la internet comparativ 
cu serviciile specializate și calitatea 
percepută de utilizatorii finali, ținând cont 
în mod deosebit de orientările emise de 
OAREC privind metodele de măsurare a 
vitezei serviciilor de acces la internet, 
parametrii de calitate a serviciilor care 
trebuie măsurați și aplicarea de măsuri 
rezonabile de gestionare a traficului.
Autoritățile naționale de reglementare ar 
trebui împuternicite să impună cerințe 
privind calitatea minimă a serviciului 
tuturor furnizorilor de comunicații 
electronice pentru public sau fiecăruia 
dintre aceștia, dacă acest lucru este necesar 
pentru a preveni scăderea/degradarea 
generală a calității serviciilor de acces la 
internet.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 52

Textul propus de Comisie Amendamentul

(52) Măsurile destinate să asigure un nivel 
mai mare de transparență și de 
comparabilitate a prețurilor, a tarifelor, a 
condițiilor și a parametrilor privind 
calitatea serviciului, inclusiv a celor 
specifici furnizării de servicii de acces la 
internet, ar trebui să amelioreze capacitatea 
utilizatorilor finali de a optimiza selectarea 
furnizorilor și, astfel, de a beneficia pe 
deplin de concurență.

(52) Măsurile destinate să asigure un nivel 
mai mare de transparență și de 
comparabilitate a prețurilor, a tarifelor, a 
condițiilor și a parametrilor privind 
calitatea serviciului, inclusiv a celor 
specifici furnizării de servicii de acces la 
internet, ar trebui să amelioreze capacitatea 
utilizatorilor finali de a optimiza selectarea 
furnizorilor și, astfel, de a beneficia pe 
deplin de concurență. Orice sistem 
voluntar de certificare pentru site-urile 
interactive destinate comparării, pentru 
ghiduri sau pentru instrumente similare 
ar trebui să fie independent față de orice 
furnizor de comunicații electronice, să 
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utilizeze un limbaj simplu și clar, să 
utilizeze informații complete și 
actualizate, să aibă o metodologie 
transparentă, să fie fiabil și accesibil 
conform Orientărilor privind 
accesibilitatea conținutului web 2.0 și să 
prevadă o procedură eficace de 
soluționare a plângerilor.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Considerentul 53

Textul propus de Comisie Amendamentul

(53) Utilizatorii finali ar trebui să 
primească informații corespunzătoare 
privind prețul și tipul serviciului oferit 
înainte de a achiziționa un serviciu. 
Aceste informații ar trebui furnizate și 
imediat înainte de conectarea unui apel 
atunci când apelarea unui anumit număr 
sau serviciu este supusă unor condiții 
tarifare speciale, cum ar fi apelurile către 
serviciile cu tarife majorate, care au 
adesea un preț special. În cazul în care o 
astfel de obligație este disproporționată, 
având în vedere durata și costul 
informării privind tarifele pentru 
furnizorul serviciului comparativ cu 
durata medie a apelului și riscul în 
materie de costuri la este expus 
utilizatorul final, autoritățile naționale de 
reglementare pot acorda o derogare. 
Utilizatorii finali ar trebui să fie informați 
și în cazul în care un număr de telefon 
gratuit face obiectul unor costuri 
suplimentare.

eliminat

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Considerentul 54 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(54) Furnizorii de comunicații electronice 
pentru public ar trebui să ofere 
utilizatorilor finali informații 
corespunzătoare referitoare la, printre 
altele, serviciile și tarifele lor, calitatea 
parametrilor serviciilor, accesul la 
serviciile de urgență și eventualele limitări, 
precum și gama de servicii și produse 
concepute pentru consumatorii cu 
handicap. Aceste informații ar trebui 
furnizate într-un mod clar și transparent și 
ar trebui să fie specifice statelor membre în 
care sunt furnizate serviciile și, dacă sunt 
modificate, să fie actualizate. Furnizorii ar 
trebui să fie scutiți de aceste obligații de 
informare în cazul ofertelor negociate 
individual.

(54) Furnizorii de comunicații electronice 
pentru public ar trebui să ofere 
utilizatorilor finali informații 
corespunzătoare referitoare la, printre 
altele, serviciile și tarifele lor, calitatea 
parametrilor serviciilor, accesul la 
serviciile de urgență și eventualele limitări, 
precum și gama de servicii și produse 
concepute pentru consumatorii cu 
handicap. În cazul unor planuri tarifare 
cu un volum al comunicațiilor prestabilit, 
furnizorii de comunicații electronice 
pentru public ar trebui, de asemenea, să 
informeze cu privire la posibilitatea de 
care dispun consumatorii și alți utilizatori 
finali care adresează o solicitare în acest
sens de a transfera orice volum neutilizat 
din perioada de facturare anterioară în 
perioada de facturare actuală. Aceste 
informații ar trebui furnizate într-un mod 
clar și transparent și ar trebui să fie 
specifice statelor membre în care sunt 
furnizate serviciile și, dacă sunt modificate, 
să fie actualizate. Furnizorii ar trebui să fie 
scutiți de aceste obligații de informare în 
cazul ofertelor negociate individual.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Considerentul 56 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(56) Contractele sunt un mijloc important 
pentru a le oferi utilizatorilor finali un nivel 
ridicat de transparență a informațiilor și de 
securitate juridică. Furnizorii de 
comunicații electronice pentru public ar 
trebui să le ofere utilizatorilor finali 
informații clare și explicite cu privire la 
toate elementele esențiale ale contractului 
înainte ca utilizatorul final să dobândească 
obligații prin contract. Informațiile ar 

(56) Contractele sunt un mijloc important 
pentru a le oferi utilizatorilor finali un nivel 
ridicat de transparență a informațiilor și de 
securitate juridică. Furnizorii de 
comunicații electronice pentru public ar 
trebui să le ofere utilizatorilor finali 
informații clare și explicite cu privire la 
toate elementele esențiale ale contractului 
înainte ca utilizatorul final să dobândească 
obligații prin contract. Informațiile ar 
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trebui să fie obligatorii și nu ar trebui să fie 
modificate decât cu acordul ulterior al 
utilizatorului final și al furnizorului.
Comisia și mai multe autorități naționale 
de reglementare au identificat recent 
discrepanțe considerabile între viteza 
anunțată în publicitate a serviciilor de 
acces la internet și viteza efectivă de care 
dispun utilizatorii finali. Furnizorii de 
comunicații electronice pentru public ar 
trebui, așadar, să informeze utilizatorii 
finali, înainte de încheierea contractului, cu 
privire la viteza și alți parametri ai calității 
serviciilor pe care îi pot asigura în mod 
realist în punctul principal în care se află 
utilizatorul final.

trebui să fie obligatorii și nu ar trebui să fie 
modificate decât cu acordul ulterior al 
utilizatorului final și al furnizorului.
Comisia și mai multe autorități naționale 
de reglementare au identificat recent 
discrepanțe considerabile între viteza 
anunțată în publicitate a serviciilor de 
acces la internet și viteza efectivă de care 
dispun utilizatorii finali. Furnizorii de 
comunicații electronice pentru public ar 
trebui, așadar, să informeze utilizatorii 
finali, înainte de încheierea contractului, cu 
privire la viteza și alți parametri ai calității 
serviciilor pe care îi pot asigura în mod 
realist în punctul principal în care se află 
utilizatorul final. Pentru legăturile fixe și 
mobile de date, viteza disponibilă în mod 
normal este viteza unui serviciu de 
comunicații de care un consumator se 
poate aștepta să beneficieze în cea mai 
mare parte a perioadei în care accesează 
serviciul în cauză, indiferent de oră. 
Viteza disponibilă în mod normal ar 
trebui calculată pe baza intervalelor de 
viteză estimate, a vitezelor medii, a vitezei 
la orele de vârf și a vitezei minime. 
Metodologia ar trebui stabilită în cadrul 
orientărilor BEREC și să facă în mod 
regulat obiectul unor revizuiri și 
actualizări, pentru a reflecta evoluția 
tehnologiei și a infrastructurii. Statele 
membre ar trebui să se asigure că 
furnizorii le permit utilizatorilor finali să 
aibă acces la informații comparabile 
referitoare la acoperirea rețelelor mobile, 
inclusiv în ceea ce privește diferitele 
tehnologii din statul membru al acestora, 
înainte de încheierea contractului, pentru 
a le permite utilizatorilor finali în cauză 
să ia decizii privind achizițiile în 
cunoștință de cauză. 

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Considerentul 57 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(57) În ceea ce privește echipamentele 
terminale, contractele ar trebui să specifice 
eventualele restricții impuse de furnizor 
asupra utilizării echipamentelor, de 
exemplu prin blocarea dispozitivelor 
mobile pentru a fi utilizate doar cu anumite 
cartele SIM, precum și eventualele 
penalități datorate în cazul rezilierii 
contractului înainte de data de expirare 
convenită. După expirarea duratei 
convenite a contractului nu ar trebui 
impuse penalități.

(57) În ceea ce privește echipamentele 
terminale, contractele ar trebui să specifice 
eventualele restricții impuse de furnizor 
asupra utilizării echipamentelor, de 
exemplu prin blocarea dispozitivelor 
mobile pentru a fi utilizate doar cu anumite 
cartele SIM, precum și eventualele 
penalități datorate în cazul rezilierii 
contractului înainte de data de expirare 
convenită. După expirarea duratei 
convenite a contractului nu ar trebui 
impuse penalități. Contractele ar trebui să 
specifice tipurile de servicii post-vânzare, 
de servicii de întreținere și de servicii de 
asistență pentru clienți furnizate. Ori de 
câte ori este posibil, informațiile 
respective ar trebui să cuprindă și 
informații tehnice, oferite la cerere, cu 
privire la buna funcționare a 
echipamentului terminal pentru care a 
optat utilizatorul final. Informațiile în 
cauză ar trebui oferite cu titlu gratuit, cu 
condiția să nu fi fost detectată nicio 
incompatibilitate tehnică.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Considerentul 58

Textul propus de Comisie Amendamentul

(58) Pentru a evita „facturile-șoc”, 
utilizatorii finali ar trebui să poată defini 
limite financiare maxime pentru costurile 
aferente apelurilor efectuate și serviciilor 
de acces la internet utilizate de ei. Această 
facilitate ar trebui să fie disponibilă 
gratuit, cu o notificare corespunzătoare 
care să poată fi consultată ulterior din nou, 
atunci când valoarea se apropie de limită.
După ce se atinge limita maximă, 
utilizatorii finali nu ar trebui să mai 

(58) Pentru a evita „facturile-șoc”, pentru 
toate serviciile postplătite, utilizatorii finali 
ar trebui să poată stabili o limită 
financiară maximă predefinită pentru 
costurile aferente apelurilor efectuate și 
serviciilor de acces la internet utilizate de 
ei. Această facilitate ar trebui să includă o 
notificare corespunzătoare care să poată fi 
consultată ulterior din nou, atunci când 
valoarea se apropie de limită.



PE522.939v02-00 18/90 AD\1016355RO.doc

RO

beneficieze de serviciile respective sau să 
fie taxați pentru ele, cu excepția cazului 
în care solicită expres continuarea 
furnizării convenite cu furnizorul.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Considerentul 59

Textul propus de Comisie Amendamentul

(59) Experiența din statele membre și cea 
constatată într-un studiu recent comandat 
de Agenția Executivă pentru Sănătate și 
Consumatori au indicat că perioadele 
lungi de valabilitate a contractelor și 
prelungirea automată sau tacită a 
contractelor constituie obstacole 
semnificative în calea schimbării 
furnizorului. Este astfel de dorit ca 
utilizatorii finali să poată rezilia un 
contract după șase luni de la încheierea 
sa, fără să suporte niciun cost. Într-un 
astfel de caz, utilizatorii finali pot fi 
obligați să își compenseze furnizorii 
pentru valoarea reziduală a 
echipamentelor terminale subvenționate 
sau pentru valoarea pro rata temporis a 
altor promoții. Contractele care au fost 
prelungite tacit ar trebui să poată fi 
reziliate cu un preaviz de o lună.

eliminat

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Considerentul 63

Textul propus de Comisie Amendamentul

(63) Pentru a sprijini crearea de ghișee 
unice și a facilita desfășurarea fără 
probleme pentru utilizatorii finali a 
procedurii de transfer, aceasta ar trebui

(63) Pentru a facilita desfășurarea fără 
probleme pentru utilizatorii finali a 
procedurii de transfer, OAREC ar trebui să 
fie împuternicit să stabilească orientări 
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gestionată de furnizorul de comunicații 
electronice pentru public către care se 
realizează transferul. Furnizorul de 
comunicații electronice pentru public 
dinspre care se realizează transferul nu ar 
trebui să întârzie sau să îngreuneze
procedura de transfer. Ar trebui utilizate 
proceduri automate pe o scară cât mai
largă posibil și ar trebui asigurat un nivel 
ridicat de protecție a datelor cu caracter 
personal. Disponibilitatea unor informații 
transparente, precise și furnizate la timp cu 
privire la schimbarea furnizorului ar trebui 
să sporească încrederea utilizatorilor finali 
în această procedură și disponibilitatea lor 
de a se implica activ în procesul 
concurențial.

care să prevadă responsabilitățile care îi 
revin furnizorului către care se realizează 
transferul și furnizorului dinspre care se 
realizează transferul în cadrul procedurii 
de transfer și de portabilitate, asigurându-
se, printre altele, că furnizorul de 
comunicații electronice pentru public 
dinspre care se realizează transferul nu 
întârzie sau îngreunează procedura de 
transfer, că procedura este automatizată
cât mai mult posibil și că se asigură un 
nivel ridicat de protecție a datelor cu 
caracter personal. Orientările respective ar 
trebui să abordeze, de asemenea, 
problema modalității de asigurare a 
continuității din punctul de vedere al 
experienței utilizatorilor finali, inclusiv 
prin intermediul unor identificatori 
precum adresele de poștă electronică, de 
exemplu, prin oportunitatea de a opta 
pentru o facilitate de redirecționare a 
mesajelor electronice. Disponibilitatea 
unor informații transparente, precise și 
furnizate la timp cu privire la schimbarea 
furnizorului ar trebui să sporească 
încrederea utilizatorilor finali în această 
procedură și disponibilitatea lor de a se 
implica activ în procesul concurențial.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Considerentul 64

Textul propus de Comisie Amendamentul

(64) Contractele încheiate cu furnizorii de 
comunicații electronice pentru public 
dinspre care se realizează transferul ar 
trebui anulate automat după transfer, 
fără să fie necesare demersuri 
suplimentare din partea utilizatorilor 
finali. În cazul serviciilor preplătite, orice 
sold creditor necheltuit ar trebui 
rambursat consumatorului care și-a 

eliminat
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schimbat furnizorul.

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Considerentul 65

Textul propus de Comisie Amendamentul

(65) Este necesar ca utilizatorii finali să 
beneficieze de continuitate atunci când 
schimbă elemente importante de 
identificare precum adresele de poștă 
electronică. În acest scop și pentru a 
garanta că nu se pierd comunicațiile prin 
poșta electronică, utilizatorii finali ar 
trebui să aibă posibilitatea de a alege, 
gratuit, o facilitate de redirecționare a 
mesajelor electronice oferită de furnizorul 
de servicii de acces la internet în cazurile 
în care utilizatorul final are o adresă de 
poștă electronică furnizată de furnizorul 
dinspre care se realizează transferul.

eliminat

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Considerentul 68

Textul propus de Comisie Amendamentul

(68) Pentru a ține seama de evoluția pieței 
și a tehnicii, competența de a adopta acte 
în conformitate cu articolul 290 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene ar trebui delegată Comisiei în 
ceea ce privește adaptarea anexelor. Este 
deosebit de important ca, pe durata 
lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să 
desfășoare consultări adecvate, inclusiv la 
nivel de experți. Atunci când pregătește și 
elaborează acte delegate, Comisia ar 
trebui să asigure o transmitere simultană, 
în timp util și adecvată a documentelor 

eliminat
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relevante către Parlamentul European și 
Consiliu.

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Considerentul 71

Textul propus de Comisie Amendamentul

(71) Pentru a asigura coerența între 
obiectivul și măsurile necesare pentru 
finalizarea pieței unice a comunicațiilor 
electronice în conformitate cu prezentul 
regulament și o serie de dispoziții 
legislative specifice existente, precum și 
pentru a reflecta elementele esențiale ale 
practicii decizionale în curs de evoluție, 
Directivele 2002/20/CE, 2002/21/CE și 
2002/22/CE și Regulamentul (UE) 
nr. 531/2012 ar trebui să fie modificate.
Acest demers include adoptarea unor 
dispoziții care să asigure citirea Directivei 
2002/21/CE și a directivelor asociate în 
coroborare cu prezentul regulament, 
introducerea unor competențe consolidate 
ale Comisiei pentru a garanta coerența 
măsurilor corective impuse furnizorilor 
europeni de comunicații electronice care au 
o putere semnificativă pe piață în cadrul 
mecanismului european de consultare, 
armonizarea criteriilor adoptate pentru 
evaluarea definiției și competitivității 
piețelor relevante, adaptarea sistemului de 
notificare prevăzut în 
Directiva 2002/20/CE pentru a ține cont de 
autorizația UE unică, precum și abrogarea 
dispozițiilor privind armonizarea minimă a 
drepturilor utilizatorilor finali prevăzute în 
Directiva 2002/22/CE, care devin 
redundante ca urmare a armonizării
complete prevăzute în prezentul 
regulament.

(71) Pentru a asigura coerența între 
obiectivul și măsurile necesare pentru 
finalizarea pieței unice a comunicațiilor 
electronice în conformitate cu prezentul 
regulament și o serie de dispoziții 
legislative specifice existente, precum și 
pentru a reflecta elementele esențiale ale 
practicii decizionale în curs de evoluție, 
Directivele 2002/20/CE, 2002/21/CE și 
2002/22/CE și Regulamentul (UE) 
nr. 531/2012 ar trebui să fie modificate.
Acest demers include adoptarea unor 
dispoziții care să asigure citirea Directivei 
2002/21/CE și a directivelor asociate în 
coroborare cu prezentul regulament, 
introducerea unor competențe consolidate 
ale Comisiei pentru a garanta coerența 
măsurilor corective impuse furnizorilor 
europeni de comunicații electronice care au 
o putere semnificativă pe piață în cadrul 
mecanismului european de consultare, 
armonizarea criteriilor adoptate pentru 
evaluarea definiției și competitivității 
piețelor relevante, adaptarea sistemului de 
notificare prevăzut în 
Directiva 2002/20/CE pentru a ține cont de 
autorizația UE unică, precum și abrogarea 
dispozițiilor privind armonizarea minimă a 
drepturilor utilizatorilor finali prevăzute în 
Directiva 2002/22/CE, care devin 
redundante ca urmare a armonizării 
prevăzute în prezentul regulament.
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Amendamentul 24

Propunere de regulament
Considerentul 76

Textul propus de Comisie Amendamentul

(76) În plus, reducerea semnificativă 
recentă a tarifelor de terminare a 
apelurilor mobile în toată Uniunea ar 
trebui să permită acum eliminarea 
costurilor suplimentare de roaming pentru
apelurile primite.

(76) Pentru a oferi claritate și securitate 
juridică, ar trebui stabilită o dată pentru 
eliminarea finală a suprataxelor privind 
serviciile de roaming cu amănuntul, a 
căror reducere a început cu Regulamentul 
(CE) nr. 717/2007. Înainte de respectiva 
eliminare finală a suprataxelor aferente 
serviciilor cu amănuntul, tarifele cu 
ridicata ar mai trebui reduse și mai mult, 
iar tarifele de terminare a apelurilor 
mobile ar trebui armonizate în întreaga 
Uniune, pentru a asigura condiții de 
concurență cu adevărat echitabile pentru 
operatorii de telecomunicații.

Justificare

Într-o serie de state membre, prețul mediu intern este sub 0,05 EUR. Păstrarea tarifelor cu 
ridicata pentru serviciile de voce în roaming la nivelul actual, 0,05 EUR după 1 iulie 2016, 
când operatorii vor fi obligați să perceapă clienților de roaming tarife identice cu cele 
naționale, ar crea grave denaturări pe piață. Întrucât operatorii de telefonie mobilă vor 
concura începând din 2016 pe o piață europeană, tarifele de terminare a apelurilor mobile ar 
trebui armonizate pentru a asigura condiții de concurență echitabile pentru toate societățile.

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cetățenii și întreprinderile să aibă 
dreptul și posibilitatea de a accesa servicii 
de comunicații electronice competitive, 
sigure și fiabile, indiferent de locul din 
Uniune din care sunt furnizate, fără să fie 
împiedicați de restricții transfrontaliere sau 
de costuri suplimentare nejustificate.

(b) cetățenii și întreprinderile să aibă 
dreptul și posibilitatea de a accesa servicii 
de comunicații electronice competitive, 
sigure și fiabile, indiferent de locul din 
Uniune din care sunt furnizate, fără să fie 
împiedicați de restricții transfrontaliere sau 
de costuri suplimentare și penalități
nejustificate.
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Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prezentul regulament stabilește în 
special principii de reglementare în temeiul 
cărora Comisia, Organismul autorităților 
europene de reglementare în domeniul 
comunicațiilor electronice (OAREC) și 
autoritățile naționale competente 
acționează, fiecare în limita competențelor 
sale, în coroborare cu dispozițiile 
Directivelor 2002/19/CE, 2002/20/CE, 
2002/21/CE și 2002/22/CE:

(2) Prezentul regulament stabilește în 
special principii de reglementare în temeiul 
cărora Comisia, Organismul Autorităților 
Europene de Reglementare în Domeniul 
Comunicațiilor Electronice (OAREC) și 
autoritățile naționale și regionale
competente acționează, fiecare în limita 
competențelor sale, în coroborare cu 
dispozițiile Directivelor 2002/19/CE, 
2002/20/CE, 2002/21/CE și 2002/22/CE:

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) pentru a favoriza investițiile și inovarea 
în infrastructuri de mare capacitate noi și 
avansate care să acopere întreaga Uniune 
și să poată satisface cererea în curs de 
evoluție a utilizatorilor finali;

(c) pentru a favoriza investițiile și inovarea 
în infrastructuri de mare capacitate noi și 
avansate și pentru a se asigura că ele 
acoperă întreaga Uniune și pot satisface 
cererea în curs de evoluție a utilizatorilor 
finali, indiferent unde se află aceștia pe 
teritoriul Uniunii;

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 3 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) armonizarea normelor referitoare la eliminat
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drepturile utilizatorilor finali și 
promovarea unei concurențe efective pe 
piețele cu amănuntul, creând astfel un 
spațiu european al consumatorilor de 
comunicații electronice;

Justificare

Dacă se transferă drepturile consumatorilor din această propunere de regulament în 
Directiva privind serviciul universal, menținerea lor în proiectul de regulament nu este 
justificată.

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Dispozițiile din prezentul regulament 
nu aduc atingere acquis-ului Uniunii 
privind protecția datelor și articolelor 7 și 
8 din Carta drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene.

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – punctul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

12. „produs de conectivitate cu calitate 
asigurată a serviciului (CAS)” înseamnă 
un produs pus la dispoziție în centrala IP 
care permite clienților să stabilească o 
legătură de comunicare IP între un punct 
de interconectare și unul sau mai multe 
puncte fixe terminale ale rețelei și permite 
niveluri definite de performanță a rețelei 
pentru furnizarea de servicii specifice 
către utilizatorii finali pe baza asigurării 
unei calități garantate specificate a 
serviciului, bazate la rândul său pe o serie 

eliminat
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de parametri specificați;

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – punctul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

14. „serviciu de acces la internet” înseamnă 
un serviciu de comunicații electronice 
disponibil pentru public care asigură 
conectivitatea la internet și, astfel, 
conectivitatea dintre, teoretic, toate 
punctele terminale conectate la internet, 
indiferent de tehnologia de rețea utilizată;

14. „serviciu de acces la internet” înseamnă 
un serviciu de comunicații electronice 
disponibil pentru public care asigură 
conectivitatea la internet și, astfel, 
conectivitatea dintre, teoretic, toate 
punctele terminale conectate la internet, 
indiferent de tehnologiile de rețea sau de 
echipamentul terminal utilizat;

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – punctul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

15. „serviciu specializat” înseamnă un 
serviciu de comunicații electronice sau 
orice alt serviciu care asigură capacitatea 
de a accesa conținuturi, aplicații sau 
servicii specifice sau o combinație a 
acestora și ale cărui caracteristici tehnice 
sunt controlate pe toată linia de 
comunicație (end-to-end) ori care asigură 
capacitatea de a trimite ori de a primi date 
de la sau către un anumit număr de părți 
sau de puncte terminale și care nu este 
comercializat sau utilizat pe scară largă ca 
substitut al serviciului de acces la internet;

15. „serviciu specializat” înseamnă un 
serviciu de comunicații electronice
optimizat pentru conținuturi, aplicații sau 
servicii specifice sau pentru o combinație a 
acestora, printr-o gestionare a traficului 
care să asigure un nivel adecvat de 
capacitate și calitate a rețelei, furnizat 
printr-o capacitate distinctă din punct de 
vedere logic și bazându-se pe un control 
strict al accesului, pentru a garanta
caracteristici de calitate îmbunătățită
controlate pe toată linia de comunicație
(end-to-end) și care nu este comercializat 
sau utilizat ca substitut al serviciilor de 
acces la internet;
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Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Un furnizor european de comunicații 
electronice are dreptul de a furniza rețele și 
servicii de comunicații electronice în 
întreaga Uniune și de a exercita drepturile 
aferente furnizării unor astfel de rețele și 
servicii în fiecare stat membru în care își 
desfășoară activitatea în temeiul unei 
autorizații UE unice care este supusă doar 
cerințelor de notificare prevăzute la 
articolul 4.

(1) Orice furnizor de comunicații 
electronice are dreptul de a furniza rețele și 
servicii de comunicații electronice în 
întreaga Uniune și de a exercita drepturile 
aferente furnizării unor astfel de rețele și 
servicii în fiecare stat membru în care își 
desfășoară activitatea în temeiul unei 
autorizații UE unice care este supusă doar 
cerințelor de notificare prevăzute la 
articolul 4.

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) respectarea normelor privind protecția 
vieții private, a datelor cu caracter 
personal, a securității și a integrității 
rețelelor și a transparenței în conformitate 
cu legislația Uniunii.

(f) respectarea normelor privind protecția 
vieții private, a datelor cu caracter 
personal, a principiului protecției datelor 
încă din faza de concepție, a securității și a 
integrității rețelelor și a transparenței în 
conformitate cu legislația Uniunii.

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 19 eliminat

Produse de conectivitate cu calitate 
asigurată a serviciului (CAS) 

(1) Orice operator are dreptul de a oferi 
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un produs european de conectivitate CAS 
astfel cum se specifică la alineatul (4).

(2) Orice operator răspunde oricărei 
solicitări rezonabile de a oferi un produs 
european de conectivitate CAS, astfel cum 
se specifică la alineatul (4), transmise în 
scris de către un furnizor autorizat de 
comunicații electronice. Orice refuz de a 
oferi un produs european CAS se bazează 
pe criterii obiective. Operatorul 
menționează motivele oricărui refuz în 
termen de o lună de la solicitarea scrisă.

Se consideră a fi un motiv obiectiv de 
refuz faptul că partea care solicită 
furnizarea unui produs european de 
conectivitate CAS nu este în măsură sau 
nu este dispusă să pună la dispoziția părții 
solicitate, fie în interiorul Uniunii, fie în 
țări terțe, un produs european de 
conectivitate CAS în condiții rezonabile, 
în cazul în care aceasta din urmă solicită 
acest lucru.

(3) În cazul în care cererea este respinsă 
sau nu s-a ajuns la un acord privind 
termenii și condițiile specifice, inclusiv 
prețul, în termen de două luni de la 
solicitarea scrisă, oricare dintre părți are 
dreptul de a prezenta problema autorității 
naționale de reglementare competente în 
temeiul articolului 20 din directiva 
2002/21/CE. În acest caz, se poate aplica 
articolul 3 alineatul (6) din prezentul
regulament.

(4) Furnizarea unui produs de 
conectivitate se consideră a fi furnizarea 
unui produs european de conectivitate 
CAS în cazul în care produsul este 
furnizat în conformitate cu parametrii 
minimi enumerați în anexa II și 
îndeplinește cumulativ următoarele 
cerințe de fond:

(a) capacitatea de a fi oferit ca produs de 
înaltă calitate oriunde în Uniune;

(b) permite prestatorilor de servicii să 
răspundă nevoilor utilizatorilor lor finali;
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(c) rentabilitate, luând în considerare 
soluțiile existente care pot fi oferite în 
același rețele;

(d) eficacitate operațională, în special în 
ceea ce privește limitarea pe cât posibil a 
obstacolelor în calea punerii în aplicare și 
a costurilor de instalare pentru clienți;

(f) și (e) garantarea faptului că sunt 
respectate normele privind protecția vieții 
private, a datelor cu caracter personal, a 
securității și a integrității rețelelor și a 
transparenței în conformitate cu legislația 
Uniunii.

(5) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
32, în scopul adaptării anexei II în 
lumina evoluției pieței și a evoluției 
tehnologice, astfel încât să fie îndeplinite 
în continuare cerințele de fond 
menționate la alineatul (4).

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Capitolul IV – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Drepturile armonizate ale utilizatorilor
finali

Drepturile utilizatorilor de a avea acces la 
internetul deschis

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Furnizorii de comunicații electronice 
pentru public nu aplică pentru 
comunicațiile intra-UE încheiate în alt 
stat membru, cu excepția cazului în care 
acest lucru este justificat în mod obiectiv, 

eliminat
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tarife care:

(a) în ceea ce privește comunicațiile fixe, 
sunt mai mari decât tarifele pentru 
comunicațiile la mare distanță naționale;

(b) în ceea ce privește comunicațiile 
mobile, sunt mai mari decât eurotarifele 
pentru comunicațiile reglementate de voce 
și, respectiv, prin SMS în roaming 
stabilite în Regulamentul (UE) nr. 
531/2012.

Justificare

În ceea ce privește piața comunicațiilor fixe, nu se justifică o intervenție de reglementare din 
cauza absenței unor dovezi clare privind utilitatea sa. În ceea ce privește comunicațiile 
mobile, acest articol trebuie tratat prin intermediul abordării globale a roamingului, astfel 
cum este definit în Regulamentul III privind roamingul.

Amendamentul38

Propunere de regulament
Articolul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 22 eliminat

Soluționarea litigiilor transfrontaliere 

(1) Procedurile extrajudiciare instituite în 
conformitate cu articolul 34 alineatul (1) 
din Directiva 2002/22/CE se aplică, de 
asemenea, litigiilor referitoare la 
contractele încheiate între consumatori (și 
alți utilizatori finali în măsura în care 
astfel de proceduri extrajudiciare sunt 
disponibile și pentru ei) și furnizorii de 
comunicații electronice destinate 
publicului care sunt stabiliți în alt stat
membru. În cazul litigiilor care intră sub 
incidența Directivei 2013/11/UE33, se 
aplică dispozițiile directivei respective.

___________________
33 Directiva 2013/11/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 21 mai 
2013 privind soluționarea alternativă a 
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litigiilor în materie de consum și de 
modificare a Regulamentului 
(CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 
2009/22/CE, JO L 165, 18.6.2013, p. 63.

Justificare

Raportorul propune eliminarea prezentului articol ca parte a abordării sale generale de 
modificare a Directivei 2002/22/CE în locul dispozițiilor prevăzute în proiectul de 
regulament. A se vedea amendamentele la articolul 36 pentru detalii.

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 23 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Libertatea de a furniza și de a beneficia 
de acces la internetul deschis și gestionarea

rezonabilă a traficului

Accesul la internetul deschis, servicii 
specializate și gestionarea tehnică 

proporțională a traficului

Amendamentul 40

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Utilizatorii finali au libertatea de a 
accesa și de a distribui informații și 
conținut și de a utiliza aplicații și servicii la 
alegerea acestora prin intermediul 
serviciului lor de acces la internet.

(1) Utilizatorii finali au libertatea de a 
accesa și de a distribui informații și 
conținut și de a utiliza aplicații, dispozitive, 
servicii și programe informatice la liberă 
alegere, indiferent de originea sau 
destinația acestora, prin intermediul 
serviciului lor de acces la internet.

Utilizatorii finali au libertatea de a 
încheia acorduri privind volumele de date 
și vitezele cu furnizorii de servicii de acces 
la internet și, în conformitate cu orice 
astfel de acorduri referitoare la volumele 
de date, să beneficieze de orice oferte ale 
furnizorilor de conținut, aplicații și 
servicii de internet.

Furnizorii de servicii de acces la internet
nu restricționează sau împiedică 
utilizarea de către utilizatorii finali a 
niciunui echipament terminal pentru a 
accesa și a distribui informații și conținut 
prin intermediul serviciului lor de acces la 
internet, în conformitate cu Directiva 
Parlamentului European și a Consiliului 
2014/.../UE1a*. Acest lucru nu aduce 
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atingere drepturilor statelor membre de a 
acorda drepturi individuale de utilizare în 
temeiul articolului 5 din Directiva 
2002/20/CE. 

_________________
1aDirectiva 2014/.../UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din ... privind 
armonizarea legislației statelor membre 
referitoare la punerea la dispoziție pe 
piață a echipamentelor radio și de 
abrogare a Directivei 1999/5/CE (JO L ..., 
.... p. ...). 
* JO: a se introduce numărul directivei 
(COD 2011/0283) și numărul, data 
adoptării și referințele de publicare ale 
directivei în nota de subsol 33a.

Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Utilizatorii finali au, de asemenea, 
libertatea de a conveni prestarea de
servicii specializate cu o calitate mai bună 
a serviciilor, fie cu furnizorii de 
comunicații electronice pentru public, fie 
cu furnizorii de conținuturi, aplicații și 
servicii.

(2) Utilizatorii finali sunt liberi să 
beneficieze de servicii specializate prestate
de furnizori de servicii de comunicații 
electronice sau de furnizori de conținuturi, 
aplicații și servicii.

Pentru a permite furnizarea unor servicii 
specializate către utilizatorii finali,
furnizorii de conținut, aplicații și servicii și 
furnizorii de comunicații electronice 
pentru public au libertatea de a încheia 
acorduri între ei pentru a transmite 
volumele de date conexe sau traficul 
conex ca servicii specializate cu o calitate 
a serviciului definită sau cu o capacitate 
dedicată. Furnizarea de servicii 
specializate nu afectează în mod repetat 
sau continuu calitatea generală a
serviciilor de acces la internet.

Furnizorii de servicii de comunicații 
electronice sau furnizorii de conținuturi, 
aplicații și servicii sunt autorizați să ofere
servicii specializate, cu condiția ca aceste 
oferte să vină în completarea serviciilor de 
acces la internet și să nu cauzeze niciun 
prejudiciu semnificativ în ceea ce privește 
disponibilitatea și calitatea acestora.
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Pentru ca autoritățile competente să poată 
evalua un astfel de prejudiciu potențial, 
furnizorii de servicii de comunicații 
electronice sau furnizorii de conținuturi, 
aplicații și servicii transmit autorităților în 
cauză, la cerere, informații precise cu 
privire la capacitățile alocate celor două 
tipuri de servicii menționate la al doilea 
paragraf, criteriile pe baza cărora 
capacitatea rețelei este partajată și, atunci 
când este cazul, justificări cu privire la 
măsurile adoptate pentru se evita ca 
serviciile de acces la internet să sufere 
deteriorări din cauza serviciilor 
specializate.

Amendamentul 42

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Exercitarea libertăților prevăzute la 
alineatele (1) și (2) este facilitată prin 
furnizarea de informații complete în
conformitate cu articolul 25 alineatul (1), 
articolul 26 alineatul (2) și articolul 27 
alineatele (1) și (2).

(4) Utilizatorilor finali li se oferă 
informații complete în conformitate cu 
articolul 20 alineatul (2), articolul 21 
alineatul (3) și articolul 21a din Directiva 
2002/22/CE, inclusiv informații privind 
orice măsuri rezonabile de gestionare a 
traficului aplicate care ar putea afecta 
accesul la informații, conținuturi, aplicații 
și servicii, precum și distribuirea acestora, 
astfel cum se prevede la alineatele (1) și
(2) de la prezentul articol.

Amendamentul 43

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În limitele oricăror volume de date sau 
viteze convenite prin contract pentru 
serviciile de acces la internet, furnizorii de 
servicii de acces la internet nu limitează 

(5) Furnizorii de servicii de acces la 
internet nu limitează libertățile prevăzute la 
alineatul (1) discriminând, limitând sau 
intervenind în orice alt mod în 
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libertățile prevăzute la alineatul (1) prin 
blocarea, încetinirea, degradarea sau 
discriminarea unui anumit conținut sau a 
anumitor aplicații sau servicii sau a 
anumitor clase ale acestora, cu excepția 
cazurilor în care este necesar să se aplice 
măsuri rezonabile de gestionare a 
traficului. Măsurile rezonabile de 
gestionare a traficului sunt transparente, 
nediscriminatorii, proporționale și 
necesare pentru:

transmiterea unui anumit conținut sau a 
anumitor aplicații ori servicii sau a 
anumitor clase ale acestora, cu excepția 
cazurilor în care este necesar să se aplice 
măsuri rezonabile de gestionare a traficului
care au drept scop să prevină sau să 
reducă la minimum efectele 
congestionării rețelelor, cu condiția ca 
tipurile echivalente de trafic să fie tratate 
în mod egal, ori să execute o hotărâre 
judecătorească.

Astfel de măsuri sunt instituite prin 
proceduri transparente, nu sunt 
menținute mai mult decât este strict 
necesar și oferă garanții corespunzătoare, 
în special pentru a se asigura că orice 
restricții se limitează la ceea ce este 
necesar, fiind nediscriminatorii și 
proporționale. 

Aceste garanții includ posibilitatea 
exercitării unei căi de atac în instanță.

(a) a pune în aplicare o dispoziție 
legislativă sau o hotărâre judecătorească 
sau pentru a preveni sau a împiedica 
infracțiuni grave;

(b) a menține integritatea și securitatea 
rețelei, ale serviciilor furnizate prin 
intermediul acestei rețele și ale 
terminalelor utilizatorilor finali;

(c) a preveni transmiterea de comunicări 
nesolicitate utilizatorilor finali care și-au 
exprimat consimțământul prealabil cu 
privire la aceste măsuri restrictive; 

(d) a reduce la minim efectele 
congestionării temporare sau excepționale 
a rețelei cu condiția ca tipurile 
echivalente de trafic să fie tratate în mod 
egal.

Gestionarea rezonabilă a traficului implică 
doar prelucrarea datelor care sunt necesare 
și proporționale pentru a realiza obiectivele 
menționate la prezentul alineat.

Gestionarea rezonabilă a traficului implică 
doar prelucrarea datelor care sunt necesare 
și proporționale pentru a realiza obiectivele 
menționate la prezentul articol.
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Amendamentul 44

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile naționale de reglementare
monitorizează îndeaproape și garantează 
capacitatea efectivă a utilizatorilor finali de 
a beneficia de libertățile prevăzute la 
articolul 23 alineatele (1) și (2), 
respectarea articolului 23 alineatul (5) și
disponibilitatea continuă a serviciilor de 
acces la internet nediscriminatorii la 
niveluri de calitate care reflectă evoluția 
tehnologică și care nu sunt afectate de 
serviciile specializate. În cooperare cu alte 
autorități naționale competente, ele 
monitorizează și efectele serviciilor 
specializate asupra diversității culturale și 
a inovării. Autoritățile naționale de 
reglementare prezintă un raport anual 
Comisiei și OAREC cu privire la 
monitorizarea și constatările lor.

(1) Autoritățile naționale de reglementare, 
în cooperare cu autoritățile naționale de 
protecție a datelor și cu alte autorități 
competente, atunci când este cazul, au 
competența și obligația de a monitoriza, în 
conformitate cu articolul 23 alineatul (5), 
aplicarea unor măsuri rezonabile de 
gestionare a traficului și, prin asigurarea 
disponibilității, la tarife accesibile, a unor 
servicii de acces la internet 
nediscriminatorii, garantează capacitatea 
utilizatorilor finali de a beneficia de 
libertățile prevăzute la articolul 23 
alineatele (1) și (2). Ele țin seama în cel 
mai înalt grad de orientările OAREC 
menționate la al patrulea paragraf de la 
alineatul (2) de la prezentul articol și la 
articolul 21 alineatul (3a) din Directiva 
2002/22/CE. Criteriile pe baza cărora se 
definesc măsurile rezonabile de 
gestionare a traficului sunt supuse unei 
revizuiri periodice. Autoritățile naționale 
de reglementare prezintă un raport anual 
Comisiei și OAREC cu privire la 
monitorizarea, constatările și măsurile 
adoptate. Aceste rapoarte se fac publice.

Amendamentul 45

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pentru a împiedica scăderea generală a 
calității serviciilor de acces la internet sau 
pentru a menține capacitatea utilizatorilor 
finali de a accesa și de a distribui 
conținuturi sau informații sau de a utiliza 
aplicații și servicii la alegerea acestora, 

(2) Pentru a împiedica scăderea generală a 
calității serviciilor de acces la internet sau 
pentru a menține capacitatea utilizatorilor 
finali de a accesa și de a distribui 
conținuturi sau informații ori de a utiliza 
aplicații, servicii și programe informatice
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autoritățile naționale de reglementare au 
competența de a impune cerințe minime 
privind calitatea serviciilor pentru 
furnizorii de comunicații electronice 
pentru public.

la alegerea acestora, autoritățile naționale 
de reglementare au competența de a le
impune furnizorilor de comunicații 
electronice pentru public cerințe minime 
privind calitatea serviciilor și, atunci când 
este cazul, alți indicatori de calitate a 
serviciului, astfel cum sunt definiți de 
autoritățile naționale de reglementare.

Autoritățile naționale de reglementare 
furnizează Comisiei, în timp util înainte de 
impunerea unor astfel de cerințe, un 
rezumat privind motivele acțiunii, cerințele 
preconizate și acțiunea propusă. Aceste 
informații se pun, de asemenea, la 
dispoziția OAREC. Comisia poate, după 
examinarea acestor informații, să facă 
observații sau recomandări pe marginea 
lor, în special pentru a se asigura că 
cerințele preconizate nu afectează negativ 
funcționarea pieței interne. Cerințele 
preconizate nu se adoptă timp de două 
luni de la primirea informațiilor complete 
de către Comisie, cu excepția cazului în 
care s-a convenit altfel între Comisie și 
autoritatea națională de reglementare sau 
Comisia a informat autoritatea națională 
de reglementare cu privire la reducerea 
perioadei de examinare ori Comisia a 
formulat observații sau recomandări. 
Autoritățile naționale de reglementare țin 
seama în cea mai mare măsură de 
observațiile sau de recomandările Comisiei 
și comunică cerințele adoptate Comisiei și 
OAREC.

Autoritățile naționale de reglementare 
furnizează Comisiei, în timp util înainte de 
impunerea unor astfel de cerințe, un 
rezumat privind motivele acțiunii, cerințele 
preconizate și acțiunea propusă. Aceste 
informații se pun, de asemenea, la 
dispoziția OAREC. Comisia poate, după 
examinarea acestor informații, să facă 
observații sau recomandări pe marginea 
lor, în special pentru a se asigura că 
cerințele preconizate nu afectează negativ 
funcționarea pieței interne. Autoritățile 
naționale de reglementare țin seama în cea 
mai mare măsură de observațiile sau de 
recomandările Comisiei și comunică 
cerințele adoptate Comisiei și OAREC.

Autoritățile naționale de reglementare 
instituie proceduri adecvate privind 
reclamațiile pentru probleme legate de 
performanța serviciului de acces la 
internet prestat utilizatorilor finali și 
furnizorilor de conținut, aplicații și 
servicii.

Până la ...*, după consultarea cu părțile 
interesate și în strânsă cooperare cu 
Comisia, OAREC stabilește orientări 
generale care definesc condiții uniforme 
de punere în aplicare a obligațiilor ce le 
revin autorităților naționale de 
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reglementare în temeiul prezentului 
articol, printre care, mai ales, aplicarea 
unor măsuri rezonabile de gestionare a 
traficului.

_________________
* JO: a se introduce data aplicării 
prezentului regulament.

Amendamentul 46

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia poate adopta acte de punere 
în aplicare care definesc condiții 
uniforme pentru punerea în aplicare a 
obligațiilor autorităților naționale 
competente în temeiul prezentului articol. 
Actele de punere în aplicare respective se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 33 
alineatul (2).

eliminat

Justificare

Raportorul nu este în favoarea abordării acestor condiții prin acte de punere în aplicare. El 
propune, în schimb, delegarea acestei sarcini către OAREC, a se vedea amendamentul la 
articolul 24 alineatul (2).

Amendamentul 47

Propunere de regulament
Articolul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 25 eliminat

Transparența și publicarea informațiilor

(1) Furnizorii de comunicații electronice 
pentru public publică, cu excepția unor 
oferte care sunt negociate în mod 
individual, informații transparente, 
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comparabile, adecvate și actualizate cu 
privire la:

(a) numele, adresa și informațiile lor de 
contact;

(b) serviciile oferite și parametrii relevanți 
de calitate a serviciului, prețurile 
aplicabile (pentru consumatori, inclusiv 
taxele) și orice tarife aplicabile (pentru 
acces, utilizare, întreținere și orice costuri 
suplimentare), precum și costurile legate 
de echipamentul terminal, pentru fiecare 
plan tarifar;

(c) tarifele aplicabile referitoare la orice 
număr sau serviciu care face obiectul 
unor condiții tarifare speciale; 

(d) calitatea serviciilor lor, în 
conformitate cu actele de punere în 
aplicare prevăzute la alineatul (2);

(e) serviciile de acces la internet, în cazul 
în care sunt oferite, precizând 
următoarele: 

(i) viteza de transmitere a datelor 
disponibilă efectiv pentru descărcare și 
încărcare în statul membru de reședință 
al utilizatorului final, inclusiv la orele de 
vârf;

(ii) nivelul limitărilor aplicabile 
referitoare la volumul datelor, dacă 
acestea există; prețurile pentru creșterea 
volumului de date disponibil pe o bază ad 
hoc sau pe o bază permanentă; viteza de 
transmitere a datelor, precum și costul 
său, disponibilă după consumul integral 
al volumului de date aplicabil, în cazul în 
care există o limită în acest sens; și 
mijloacele de care dispun utilizatorii finali 
pentru a monitoriza, în orice moment, 
nivelul actual al consumului lor;

(iii) o explicație clară și ușor de înțeles 
privind modul în care orice limitare a 
volumului datelor, viteza efectiv 
disponibilă și alți parametri de calitate, 
precum și utilizarea simultană a unor 
servicii specializate cu o mai bună calitate 
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a serviciilor pot influența în practică 
utilizarea conținutului, a aplicațiilor și a 
serviciilor;

(iv) informațiile cu privire la orice 
proceduri aplicate de furnizor pentru 
măsurarea și structurarea traficului în 
așa fel încât să se evite congestionarea 
unei rețele, precum și la modul în care 
aceste proceduri ar putea influența 
calitatea serviciului și protecția datelor cu 
caracter personal;

(f) măsurile luate pentru a asigura 
echivalența în ceea ce privește accesul 
pentru utilizatorii finali cu handicap, 
inclusiv informații actualizate în mod 
regulat privind detaliile produselor și 
serviciilor concepute pentru aceștia;

(g) clauzele și condițiile lor contractuale 
standard, inclusiv durata minimă a 
contractului, condițiile privind rezilierea 
anticipată a contractului și orice taxe 
datorate în acest caz, procedurile și 
tarifele directe legate de schimbarea 
furnizorului și transferabilitatea 
numerelor și a altor identificatori, precum 
și mecanismele de compensare pentru 
întârzierea sau abuzul în materie de 
schimbare a furnizorului;

(h) accesul la servicii de urgență și la 
informații de localizare a apelantului 
pentru toate serviciile oferite, orice 
limitări în materie de furnizare a 
serviciilor de urgență în temeiul 
articolului 26 din Directiva 2002/22/CE, 
precum și orice modificări ale acestora;

(i) drepturile în ceea ce privește serviciul 
universal, inclusiv, după caz, facilitățile și 
serviciile prevăzute în anexa I la Directiva 
2002/22/CE.

Aceste informații se publică într-o formă 
clară, completă și ușor accesibilă în limba 
(limbile) oficială (oficiale) a (ale) statului 
membru în care serviciul este oferit și se 
actualizează în mod regulat. Aceste 
informații sunt transmise înainte de 
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publicare, la cerere, autorităților 
naționale de reglementare relevante. 
Orice diferențiere în ceea ce privește 
condițiile aplicate consumatorilor și altor 
utilizatori finali trebuie să fie explicitată. 

(2) Comisia poate adopta acte de punere 
în aplicare în care să precizeze metodele 
pentru măsurarea vitezei serviciilor de 
acces la internet, parametrii privind 
calitatea serviciului și metodele pentru 
măsurarea acestora, precum și conținutul, 
forma și modul de publicare a 
informațiilor, inclusiv posibilele 
mecanisme de certificare a calității. 
Comisia poate lua în considerare 
parametrii, definițiile și metodele de 
măsurare prevăzute în anexa III la 
Directiva 2002/22/CE. Respectivele acte 
de punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 33 alineatul (2). 

(3) Utilizatorii finali au acces la 
instrumente independente de evaluare 
care să le permită să compare 
performanța accesului la rețeaua de 
comunicații electronice și a serviciilor de 
comunicații electronice și costurile 
structurilor alternative de utilizare. În 
acest scop, statele membre instituie un 
sistem voluntar de certificare pentru site-
urile și ghidurile interactive sau 
instrumentele similare. Certificarea se 
acordă pe baza unor cerințe obiective, 
transparente și proporționate, în special 
pe baza independenței față de orice 
furnizor de comunicații electronice pentru 
public, a utilizării unui limbaj simplu, a 
furnizării de informații complete și 
actualizate și a aplicării unei proceduri 
eficace de soluționare a plângerilor. Dacă 
nu sunt disponibile pe piață gratuit sau la 
un preț rezonabil sisteme de comparare 
certificate, autoritățile naționale de 
reglementare sau alte autorități naționale 
competente pun la dispoziție astfel de 
facilități ele însele sau prin intermediul 
unor terți, cu respectarea cerințelor de 
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certificare. Informațiile publicate de 
furnizorii de comunicații electronice 
pentru public sunt accesibile și gratuite în 
scopul de a pune la dispoziție facilități de 
comparare.

(4) La cererea autorităților publice 
relevante, furnizorii de comunicații 
electronice pentru public distribuie gratuit 
informații de interes public către 
utilizatorii finali, atunci când este cazul, 
prin aceleași mijloace care sunt utilizate 
în mod normal de acestea pentru 
comunicarea cu utilizatorii finali. În acest 
caz, astfel de informații sunt furnizate de 
autoritățile publice relevante furnizorilor 
de comunicații electronice pentru public 
într-un format standardizat și pot viza, 
inter alia, următoarele subiecte:

(a) cele mai frecvente utilizări ale 
serviciilor de comunicații electronice în 
scopul comiterii de activități ilegale sau 
pentru a disemina conținuturi 
dăunătoare, în special atunci când 
acestea pot aduce atingere respectării 
drepturilor și libertăților celorlalți, 
inclusiv încălcări ale drepturilor legate de 
protecția datelor, ale drepturilor de autor 
și ale drepturilor conexe, precum și 
consecințele juridice ale acestora; precum 
și

(b) mijloacele de protecție împotriva 
riscurilor la adresa securității personale și 
a accesului ilegal la date cu caracter 
personal atunci când se utilizează servicii 
de comunicații electronice.

Justificare

Raportorul propune eliminarea prezentului articol ca parte a abordării sale generale de 
modificare a Directivei 2002/22/CE în locul dispozițiilor prevăzute în proiectul de 
regulament. A se vedea amendamentele la articolul 36 pentru detalii.

Amendamentul 48

Propunere de regulament
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Articolul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 26 eliminat

Cerințe referitoare la informarea pentru 
contracte 

(1) Înainte ca un contract privind 
furnizarea de conexiune la o rețea publică 
de comunicații electronice sau de servicii 
de comunicații electronice disponibile în 
mod public să devină obligatoriu, 
furnizorii de comunicații electronice 
pentru public furnizează consumatorilor 
(și altor utilizatori finali, cu excepția 
cazului în care au convenit în mod 
explicit altfel), cel puțin următoarele 
informații:

(a) identitatea, adresa și informațiile de 
contact ale furnizorului și, dacă acestea 
sunt diferite, adresa și datele de contact 
pentru eventualele plângeri;

(b) principalele caracteristici ale 
serviciilor furnizate, inclusiv, în special:

(i)pentru fiecare plan tarifar, tipurile de 
servicii oferite, volumele de comunicații 
incluse și toți parametrii relevanți de 
calitate a serviciului, inclusiv timpul 
necesar pentru conectarea inițială;

(ii)dacă se oferă acces la servicii de 
urgență și la informații de localizare a 
apelantului și statele membre în care se 
oferă accesul respectiv, precum și orice 
limitări legate de furnizarea serviciilor de 
urgență în conformitate cu articolul 26 
din Directiva 2002/22/CE;

(iii)tipurile de servicii post–vânzare, de 
servicii de întreținere și de servicii de 
asistență pentru clienți furnizate, 
condițiile și tarifele pentru aceste servicii, 
precum și mijloacele de contactare a 
acestor servicii;

(iv)orice restricții impuse de către furnizor 
privind utilizarea echipamentului 
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terminal furnizat, inclusiv informații 
referitoare la deblocarea echipamentelor 
terminale și la orice taxe implicate în 
cazul în care contractul este reziliat 
înainte de încheierea perioadei 
contractuale minime;

(c) detalii privind prețurile și tarifele 
(pentru consumatori, inclusiv taxele și 
costurile suplimentare datorate eventual) 
și mijloacele prin care sunt puse la 
dispoziție informații actualizate privind 
toate tarifele și taxele aplicabile;

(d) metodele de plată oferite și orice 
diferențe de cost datorate metodei de 
plată, precum și sistemele disponibile 
pentru a garanta transparența facturării 
și a monitoriza nivelul consumului;

(e) durata contractului și condițiile de 
reînnoire și de reziliere a acestuia, 
inclusiv:

(i)orice utilizare sau durată minimă 
necesară pentru a beneficia de condiții 
promoționale;

(ii)orice taxe legate de schimbarea 
furnizorului și de portabilitatea 
numerelor și a altor identificatori, 
inclusiv mecanisme de compensare pentru 
întârziere sau abuz în materie de 
schimbare a furnizorului; 

(iii) orice taxe datorate în cazul rezilierii 
anticipate a contractului, inclusiv orice 
recuperare a costurilor în ceea ce privește 
echipamentul terminal (pe baza metodelor 
uzuale de amortizare) și alte avantaje 
promoționale (pe o bază pro rata 
temporis);

(f) orice mecanisme de compensare și de 
rambursare, inclusiv o trimitere explicită 
la drepturile legale ale utilizatorului final, 
care se aplică în cazul în care nivelurile 
de calitate a serviciilor prevăzute de 
contract nu sunt îndeplinite; 

(g) atunci când există o obligație în 
temeiul articolului 25 din Directiva 
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2002/22/CE, opțiunile utilizatorilor finali 
privind includerea sau nu a datelor lor cu 
caracter personal într-o listă a abonaților 
telefonici, precum și datele vizate;

(h) pentru utilizatorii finali cu handicap, 
detalii privind produsele și serviciile care 
li se adresează; 

(i) metodele de inițiere a procedurilor de 
soluționare a litigiilor, inclusiv a litigiilor 
transfrontaliere, în conformitate cu 
articolul 34 din Directiva 2002/22/CE și 
cu articolul 22 din prezentul regulament;

(j) tipul de acțiune care ar putea fi 
întreprinsă de către furnizor ca răspuns la 
incidentele sau amenințările și 
vulnerabilitățile în materie de securitate 
sau de integritate.

(2) În plus față de alineatul (1), furnizorii 
de comunicații electronice pentru public
oferă utilizatorilor finali, cu excepția 
cazului în care se convine altfel de către 
un utilizator final care nu este un 
consumator, cel puțin următoarele 
informații cu privire la serviciile lor de 
acces la internet:

(a) nivelul limitărilor aplicabile 
referitoare la volumul datelor, dacă 
acestea există; prețurile pentru creșterea 
volumului de date disponibil pe o bază ad 
hoc sau pe o bază permanentă; viteza de 
transmitere a datelor, precum și costul 
său, disponibilă după consumul integral 
al volumului de date aplicabil, în cazul în 
care există o limită în acest sens; și modul 
în care utilizatorii finali pot monitoriza în 
orice moment nivelul actual al 
consumului lor; 

(b) viteza de transmitere a datelor 
disponibilă efectiv pentru descărcare și 
încărcare la punctul principal în care se 
află utilizatorul final, inclusiv intervalele 
vitezei efective, viteza medie și viteza la 
orele de vârf, inclusiv impactul potențial 
al permiterii accesului unor terți printr-o 
rețea radio locală;
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(c) alți parametri de calitate a serviciului;

(d) informații cu privire la orice proceduri 
aplicate de furnizor pentru măsurarea și 
modelarea traficului în așa fel încât să se 
evite congestionarea unei rețele, precum 
și informații privind modul în care aceste 
proceduri ar putea influența calitatea 
serviciului și protecția datelor cu caracter 
personal;

(e) o explicație clară și ușor de înțeles 
privind modul în care orice limitare a 
volumului datelor, viteza efectiv 
disponibilă și alți parametri de calitate a 
serviciului, precum și utilizarea simultană 
a unor servicii specializate cu o calitate 
mai bună a serviciilor pot influența în 
practică utilizarea conținutului, a 
aplicațiilor și a serviciilor.

(3) Informațiile menționate la alineatele 
(1) și (2) sunt furnizate într-o formă clară, 
completă și ușor accesibilă și într-o limbă 
oficială a statului membru de reședință al 
utilizatorului final și sunt actualizate în 
mod regulat. Ele fac parte integrantă din 
contract și nu pot fi modificate decât în 
cazul în care părțile contractante convin 
altfel în mod expres. Utilizatorul final 
primește o copie a contractului în scris.

(4) Comisia poate adopta acte de punere 
în aplicare care să specifice detaliile 
privind cerințele în materie de informare 
menționate la alineatul (2). Actele de 
punere în aplicare respective se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 33 alineatul (2). 

(5) Contractul include, de asemenea, la 
cererea autorităților publice relevante, 
orice informații furnizate de aceste 
autorități în acest scop cu privire la 
utilizarea rețelelor și a serviciilor de 
comunicații electronice în vederea 
participării la activități ilegale sau a 
diseminării de conținuturi dăunătoare, 
precum și cu privire la mijloacele de 
protecție împotriva riscurilor la adresa 
securității personale și împotriva 
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prelucrării ilegale a datelor cu caracter 
personal, menționate la articolul 25 
alineatul (4) și relevante pentru serviciul 
furnizat.

Justificare

Raportorul propune eliminarea prezentului articol ca parte a abordării sale generale de 
modificare a Directivei 2002/22/CE în locul dispozițiilor prevăzute în proiectul de 
regulament. A se vedea amendamentele la articolul 36 pentru detalii.

Amendamentul 49

Propunere de regulament
Articolul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 27 eliminat

Controlul consumului

(1) Furnizorii de comunicații electronice 
pentru public oferă utilizatorilor finali 
posibilitatea de a opta, cu titlu gratuit, 
pentru un sistem care furnizează 
informații privind consumul cumulat de 
diferite servicii de comunicații electronice 
exprimate în moneda în care este emisă 
factura către utilizatorul final. Un astfel 
de sistem garantează că, fără 
consimțământul utilizatorului final, 
cheltuielile acumulate de-a lungul unei 
perioade specificate de utilizare nu 
depășesc o limită financiară specificată 
stabilită de către utilizatorul final. 

(2) Furnizorii de comunicații electronice 
pentru public se asigură că utilizatorul 
final primește o notificare adecvată atunci 
când consumul de servicii a ajuns la 80 % 
din limita financiară stabilită în 
conformitate cu alineatul (1). Notificarea 
indică procedura care trebuie urmată 
pentru a continua furnizarea acestor 
servicii, inclusiv costul acestora. 
Furnizorul încetează să furnizeze 
serviciile specificate și să perceapă plata 
pentru aceste servicii utilizatorului final 



PE522.939v02-00 46/90 AD\1016355RO.doc

RO

în cazul în care limita financiară ar fi 
astfel depășită, cu excepția cazului în care 
și până când utilizatorul final solicită 
continuarea sau reluarea furnizării 
serviciilor respective. După ce au atins 
limita financiară, utilizatorii finali 
continuă să fie în măsură să primească 
apeluri și mesaje SMS și să aibă acces la 
numere gratuite și la serviciile de urgență 
prin apelarea gratuită a numărului 
european unic pentru apeluri de urgență 
112 până la sfârșitul perioadei de 
facturare convenite. 

(3) Imediat înaintea conectării apelului, 
furnizorii de comunicații electronice 
pentru public permit utilizatorilor finali 
accesul ușor și gratuit la informații despre 
tarifele aplicabile cu privire la orice 
număr sau serviciu care face obiectul 
unor condiții de tarifare speciale, cu 
excepția cazului în care autoritatea 
națională de reglementare a acordat o 
derogare prealabilă din motive de 
proporționalitate. Orice informații de 
acest tip sunt furnizate într-un mod 
comparabil pentru toate aceste numere 
sau servicii.

(4) Furnizorii de comunicații electronice 
pentru public le oferă utilizatorilor finali 
posibilitatea de a opta în mod gratuit 
pentru primirea de facturi detaliate.

Justificare

Raportorul propune eliminarea prezentului articol ca parte a abordării sale generale de 
modificare a Directivei 2002/22/CE în locul dispozițiilor prevăzute în proiectul de 
regulament. A se vedea amendamentele la articolul 36 pentru detalii.

Amendamentul 50

Propunere de regulament
Articolul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul
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Articolul 28 eliminat

Rezilierea contractului

(1) Contractele încheiate între 
consumatori și furnizorii de comunicații 
electronice pentru public nu prevăd o 
durată minimă mai mare de 24 de luni. 
Furnizorii de comunicații electronice 
pentru public le oferă utilizatorilor finali 
posibilitatea de a încheia un contract cu o 
durată de cel mult 12 luni.

(2) Consumatorii (și alți utilizatori finali, 
cu excepția cazului în care au convenit 
altfel) au dreptul de a rezilia un contract 
cu un preaviz de o lună, în cazul în care 
au trecut cel puțin șase luni de la 
încheierea contractului. Nu este datorată 
nicio despăgubire, cu excepția celei 
pentru valoarea reziduală a 
echipamentelor care fac obiectul unor 
subvenții legate de contract în momentul 
încheierii contractului și a unei 
rambursări pro rata temporis pentru orice 
alte avantaje promoționale marcate ca 
atare în momentul încheierii contractului. 
Orice restricție de utilizare a 
echipamentelor terminale în alte rețele 
este ridicată, în mod gratuit, de către 
furnizor cel târziu în momentul achitării 
unei astfel de compensări.

(3) În cazul în care contractele sau 
dreptul intern prevăd perioade de contract 
care urmează să fie extinse în mod tacit, 
furnizorul de comunicații electronice 
pentru public informează utilizatorul final 
în timp util astfel încât acesta să aibă cel 
puțin o lună la dispoziție pentru a se 
opune unei prelungiri tacite. În cazul în 
care utilizatorul final nu se opune, 
contractul se consideră a fi un contract pe 
durată nedeterminată, care poate fi 
reziliat de către utilizatorul final în orice 
moment cu un preaviz de o lună și fără a 
suporta vreun cost. 

(4) Utilizatorii finali au dreptul de a 
rezilia contractul lor fără a suporta vreun 
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cost în urma primirii notificării privind 
modificările aduse condițiilor 
contractuale propuse de către furnizorul 
de comunicații electronice pentru public, 
cu excepția cazului în care modificările 
propuse sunt exclusiv în beneficiul 
utilizatorul final. Furnizorii transmit 
utilizatorilor finali o notificare adecvată, 
cu cel puțin o lună înainte, cu privire la 
orice astfel de modificări și îi informează 
în același timp cu privire la dreptul lor de 
a rezilia contractul, fără a suporta vreun 
cost în cazul în care nu acceptă noile 
condiții. Alineatul (2) se aplică mutatis 
mutandis.

(5) Orice discrepanță semnificativă și care 
nu are caracter temporar între 
performanța reală în ceea ce privește 
viteza sau alți parametri de calitate și 
performanța indicată de furnizorul de 
comunicații electronice pentru public în 
conformitate cu articolul 26 este 
considerată ca fiind o neconformitate de 
performanță în scopul determinării căilor 
de atac de care dispune utilizatorul final 
în conformitate cu legislația națională. 

(6) Un abonament la servicii suplimentare 
oferite de același furnizor de comunicații 
electronice pentru public nu duce la 
reînceperea perioadei inițiale a 
contractului, cu excepția cazului în care 
prețul serviciului (serviciilor) 
suplimentar(e) depășește în mod 
semnificativ prețul serviciilor inițiale sau 
serviciile suplimentare sunt oferite la un 
preț promoțional special legat de 
reînnoirea contractului existent. 

(7) Furnizorii de comunicații electronice 
pentru public aplică proceduri și condiții 
de reziliere a contractului care nu ridică 
obstacole în calea schimbării furnizorului 
de servicii sau nu reprezintă elemente 
descurajante în acest sens.



AD\1016355RO.doc 49/90 PE522.939v02-00

RO

Justificare

Raportorul propune eliminarea prezentului articol ca parte a abordării sale generale de 
modificare a Directivei 2002/22/CE în locul dispozițiilor prevăzute în proiectul de 
regulament. A se vedea amendamentele la articolul 36 pentru detalii.

Amendamentul 51

Propunere de regulament
Articolul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 29 eliminat

Oferte „la pachet”

În cazul în care un pachet de servicii 
oferit consumatorilor cuprinde cel puțin o 
conexiune la o rețea de comunicații 
electronice sau un serviciu de comunicații 
electronice, articolele 28 și 30 din 
prezentul regulament se aplică tuturor 
elementelor din pachet.

Justificare

Raportorul propune eliminarea completă a prezentului articol. Deși este de dorit să se 
asigure protejarea adecvată a consumatorilor în ceea ce privește toate elementele unui 
pachet, raportorul consideră că aceasta nu este cea mai bună modalitate în acest sens, 
deoarece domeniul de aplicare al cadrului de reglementare privind telecomunicațiile rămâne 
limitat la serviciile și rețelele de comunicații electronice. Extinderea selectivă a domeniului 
de aplicare (astfel cum se sugerează la articolul 29) creează o situație neclară din punct de 
vedere juridic, a cărei soluționare ar necesita o listă lungă de modificări corespunzătoare ale 
restului cadrului (dintre care niciuna nu este propusă).

Amendamentul 52

Propunere de regulament
Articolul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 30 eliminat

Schimbarea furnizorului și portabilitatea 
numerelor 
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(1) Toți utilizatorii finali cu numere dintr-
un plan național de numerotare telefonică 
care solicită acest lucru au dreptul să-și 
păstreze numărul (numerele) indiferent 
de furnizorul de comunicații electronice 
pentru public care furnizează serviciul, în 
conformitate cu partea C din anexa I la 
Directiva 2002/22/CE, cu condiția ca 
prestatorul să fie un furnizor de 
comunicații electronice în statul membru 
la care se referă planul național de 
numerotare sau să fie un furnizor 
european de comunicații electronice care 
a notificat autorității de reglementare 
competente din statul membru de origine 
faptul că furnizează sau intenționează să 
furnizeze astfel de servicii în statul 
membru la care se referă planul național 
de numerotare. 

(2) Tarifarea practicată între furnizorii de 
comunicații electronice pentru public în 
legătură cu furnizarea portabilității 
numerelor este orientată în funcție de 
costuri, iar taxele directe plătibile de către 
utilizatorii finali, în cazul în care există, 
nu reprezintă un factor care să îi 
descurajeze pe utilizatorii finali să își 
schimbe furnizorul.

(3) Portabilitatea numerelor și activarea 
acestora sunt executate în cel mai scurt 
timp posibil. Pentru utilizatorii finali care 
au încheiat un acord pentru transferul
unui număr către un nou furnizor, 
numărul respectiv este activat în termen 
de o zi lucrătoare de la încheierea unui 
astfel de acord. În eventualitatea în care 
serviciul devine indisponibil în timpul 
procesului de portabilitate, această 
indisponibilitate nu poate depăși o zi 
lucrătoare. 

(4) Furnizorul de comunicații electronice 
pentru public către care se realizează 
transferul numărului gestionează 
schimbarea furnizorului și portabilitatea 
numărului. Utilizatorii finali primesc 
informații adecvate referitoare la 
schimbarea furnizorului înainte și în 
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timpul procesului de schimbare și, de 
asemenea, imediat după ce acesta se 
încheie. Utilizatorii finali nu pot fi 
transferați către alt furnizor împotriva 
voinței lor. 

(5) Contractele utilizatorilor finali cu 
furnizorii de comunicații electronice 
pentru public dinspre care se realizează 
transferul numărului se reziliază automat 
după încheierea procesului de schimbare 
a furnizorului. Furnizorii de comunicații 
electronice pentru public dinspre care se 
realizează transferul numărului 
rambursează creditul restant 
consumatorilor care utilizează servicii 
preplătite. 

(6) Furnizorii de comunicații electronice 
pentru public care întârzie sau care comit 
abuzuri în ceea ce privește schimbarea 
furnizorului, inclusiv nepunând la 
dispoziție în timp util informațiile 
necesare pentru transfer, sunt obligați să 
despăgubească utilizatorii finali care sunt 
expuși la o astfel de amânare sau la un 
astfel de abuz.

(7) În cazul în care un utilizator final care 
se transferă către un nou furnizor de 
servicii de acces la internet are o adresă 
de e-mail oferită de furnizorul dinspre 
care se realizează transferul numărului, 
acesta din urmă, la cererea utilizatorului 
final, redirecționează către orice adresă 
de e-mail indicată de către utilizatorul 
final, gratuit, toate comunicările prin e-
mail care sosesc pe adresa de e-mail 
anterioară a utilizatorului final pentru o 
perioadă de 12 luni. Acest serviciu de 
redirecționare a mesajelor electronice 
include un mesaj de răspuns automat 
către toți expeditorii de mesaje electronice 
prin care aceștia sunt informați cu privire 
la noua adresă de e-mail a utilizatorului 
final. Utilizatorul final are posibilitatea de 
a solicita ca noua adresă de e-mail să nu 
fie comunicată în mesajul de răspuns 
automat. 
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După perioada inițială de 12 luni, 
furnizorul de comunicații electronice 
pentru public dinspre care se realizează 
transferul numărului oferă utilizatorului 
final opțiunea de a prelungi perioada de 
redirecționare a mesajelor electronice, 
percepând o taxă în cazul în care este 
necesar. Furnizorul de comunicații 
electronice pentru public dinspre care se 
realizează transferul numărului nu alocă 
adresa de e-mail inițială a utilizatorului 
final înainte de o perioadă de doi ani de la 
rezilierea contractului și, în orice caz, nu 
în perioada în care a fost prelungită 
redirecționarea mesajelor electronice. 

(8) Autoritățile naționale competente pot 
stabili procesele globale de schimbare a 
furnizorului și de portabilitate, inclusiv 
aplicarea unor sancțiuni corespunzătoare 
furnizorilor și oferirea de compensații 
utilizatorilor finali. Autoritățile naționale 
competente iau în considerare protecția 
necesară a utilizatorului final pe 
parcursul procesului de schimbare a 
furnizorului și necesitatea de a asigura 
eficacitatea unui astfel de proces.

Justificare

Raportorul propune eliminarea prezentului articol ca parte a abordării sale generale de 
modificare a Directivei 2002/22/CE în locul dispozițiilor prevăzute în proiectul de 
regulament. A se vedea amendamentele la articolul 36 pentru detalii.

Amendamentul 53

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 1 – punctul 1 a (nou)
Directiva 2002/22/CE
Articolul 2 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. La articolul 2 alineatul (2), se adaugă 
litera următoare:

„«(fa) furnizor de comunicații electronice 
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pentru public către care se realizează 
transferul» înseamnă furnizorul de 
comunicații electronice pentru public 
către care se transferă numărul de telefon 
sau serviciul.”;

Justificare

Această dispoziție introduce o nouă definiție, „furnizor de comunicații electronice pentru 
public către care se realizează transferul”, ca definiție nouă la articolul 2 din Directiva 
privind serviciul universal.

Amendamentul 54

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 1 – punctul 1 b (nou)
Directiva 2002/22/CE
Articolul 20 – titlu

Textul în vigoare Amendamentul

1b. Titlul articolului 20 se înlocuiește cu:

Contractele „Cerințe în materie de informare pentru 
contracte”;

Amendamentul 55
Articolul 36 – alineatul 1 – punctul 1 c (nou)
Directiva 2002/22/CE
Articolul 20 – alineatul -1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1c. La articolul 20, se introduce 
următorul alineat:

„(-1a) Statele membre se asigură că 
informațiile menționate la alineatele (1) și 
(1a) sunt furnizate anterior încheierii 
contractului într-un mod clar, cuprinzător 
și ușor accesibil și fără a aduce atingere 
cerințelor Directivei privind drepturile 
consumatorilor* referitoare la contractele 
negociate în afara spațiului comercial/la 
distanță. Consumatorul sau alt utilizator 
final care solicită acest lucru primește 
acces la o copie a contractului pe un 
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suport durabil.

Statele membre pot menține sau introduce 
în legislația lor națională cerințe 
lingvistice cu privire la informațiile 
contractuale, astfel încât să garanteze că 
aceste informații sunt înțelese cu ușurință 
de către consumator sau alt utilizator 
final care solicită acest lucru.

_________________

* Directiva 2011/83/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 25 
octombrie 2011 privind drepturile 
consumatorilor, de modificare a Directivei 
93/13/CEE a Consiliului și a Directivei 
1999/44/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului și de abrogare a Directivei 
85/577/CEE a Consiliului și a Directivei 
97/7/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului (JO L 304, 22.11.2011, 
p. 64).”

Amendamentul 56
Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 1 – punctul 1 d (nou)
Directiva 2002/22/CE
Articolul 20 – alineatul 1 

Textul în vigoare Amendamentul

1d. Articolul 20 alineatul (1) se 
înlocuiește cu următorul text:

„(1) Statele membre se asigură că, în cazul 
abonării la servicii care furnizează 
conectarea la o rețea publică de 
comunicații și/sau la servicii de 
comunicații electronice destinate 
publicului, consumatorii și alți utilizatori 
finali care solicită acest lucru au dreptul la 
un contract încheiat cu una sau mai multe 
întreprinderi care furnizează asemenea 
conectare și/sau servicii. Contractul 
precizează într-o formă clară, inteligibilă 
și ușor accesibilă, cel puțin:

„(1) Statele membre se asigură că, în cazul 
abonării la servicii care furnizează 
conectarea la o rețea publică de 
comunicații și/sau la servicii de 
comunicații electronice destinate 
publicului, consumatorii și alți utilizatori 
finali care solicită acest lucru au dreptul la 
un contract încheiat cu una sau mai multe 
întreprinderi care furnizează asemenea 
conectare și/sau servicii. Contractul 
precizează cel puțin următoarele 
informații:

(a) datele de identitate și adresa (a) datele de identitate, adresa și alte date 
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întreprinderii; de contact ale întreprinderii și, dacă 
acestea sunt diferite, adresa și datele de 
contact pentru eventualele plângeri;

(b) serviciile furnizate, inclusiv, în special: (b) principalele caracteristici ale 
serviciilor furnizate, inclusiv, în special:

(i) planul tarifar sau planurile tarifare 
pentru care contractul se aplică și, pentru 
fiecare astfel de plan tarifar, tipurile de 
servicii oferite, inclusiv volumele 
comunicațiilor;

— asigurarea sau nu a accesului la 
servicii de urgență și a informațiilor
privind localizarea apelantului și/sau orice 
limitare a furnizării serviciilor de urgență 
în conformitate cu articolul 26;

(ii) accesul la informații referitoare la 
serviciile de urgență și la localizarea 
apelantului pentru toate serviciile 
relevante oferite, precum și orice limitare
în materie de furnizare a serviciilor de 
urgență în conformitate cu articolul 26;

— informațiile legate de orice alte condiții 
care limitează accesul la servicii și 
aplicații și/sau utilizarea acestora, atunci 
când aceste condiții sunt permise de 
legislația națională în conformitate cu 
dreptul comunitar;

— nivelul minim de calitate a serviciilor 
oferite, și anume timpul necesar pentru 
conectarea inițială și, atunci când este 
cazul, alți indicatori de calitate a 
serviciului, astfel cum sunt definiți de 
autoritățile de reglementare naționale,

(iii) nivelul minim de calitate a serviciilor 
oferite, și anume timpul necesar pentru 
conectarea inițială și, atunci când este 
cazul, alți indicatori de calitate a 
serviciului, astfel cum sunt definiți de 
autoritățile de reglementare naționale;

— informații cu privire la orice proceduri 
aplicate de întreprindere pentru 
măsurarea și modelarea traficului în așa 
fel încât să se evite utilizarea conexiunii 
la capacitate maximă sau aglomerarea
acesteia, precum și informații cu privire la 
modul în care aceste proceduri ar putea 
influența calitatea serviciilor;

— tipurile de servicii de întreținere oferite
și de servicii de asistență pentru clienți 
furnizate, precum și metodele de a contacta
aceste servicii;

(iv) tipurile de servicii post-vânzare, de
servicii de întreținere și de servicii de 
asistență pentru clienți furnizate, inclusiv, 
atunci când acest lucru este realizabil, 
informații tehnice cu privire la buna 
funcționare a echipamentului terminal 
pentru care a optat utilizatorul final, la 
condițiile și tarifele aferente serviciilor 
respective și la metodele de a contacta
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serviciile în cauză;

— orice restricții impuse de furnizor 
privind utilizarea echipamentului terminal 
furnizat;

(v) orice restricții impuse de către furnizor 
privind utilizarea echipamentului terminal 
furnizat, inclusiv informații referitoare la 
deblocarea echipamentelor terminale și la 
orice taxe implicate în cazul în care 
contractul este reziliat înainte de 
încheierea perioadei contractuale minime;

(c) atunci când există o obligație în temeiul 
articolului 25, opțiunile abonatului privind 
înscrierea sau nu a datelor sale cu caracter 
personal într-un registru al abonaților și 
datele vizate;

(c) atunci când există o obligație în temeiul 
articolului 25, opțiunile abonatului privind 
înscrierea sau nu a datelor sale cu caracter 
personal într-un registru al abonaților și
capacitatea sa de a verifica și rectifica
datele introduse sau de a anula înscrierea;

(d) informații despre prețurile și tarifele 
practicate, mijloacele prin care se pot 
obține informații actualizate privind toate 
tarifele aplicabile și cheltuielile pentru 
întreținere, metodele de plată puse la 
dispoziție și orice diferențe de costuri 
implicate de metodele de plată;

(d) detalii despre prețurile și tarifele 
practicate, inclusiv taxele și costurile 
suplimentare care ar putea fi percepute, și
mijloacele prin care se pot obține 
informații actualizate privind toate tarifele 
aplicabile și cheltuielile pentru întreținere;

(da) metodele de plată oferite și orice 
diferență de cost în funcție de metoda de 
plată aleasă, precum și sistemele 
disponibile de garantare a transparenței 
facturării și de monitorizare a nivelului 
consumului;

(e) durata contractului și condițiile de
reînnoire și de încetare a serviciilor și a 
contractului, inclusiv:

(e) durata contractului și condițiile de 
reînnoire și de încetare a serviciilor și a 
contractului, inclusiv:

— orice utilizare sau durată minimă 
necesară pentru a beneficia de condiții 
promoționale;

(i) orice utilizare sau durată minimă 
necesară pentru a beneficia de condiții 
promoționale;

— orice cheltuieli privind portabilitatea 
numerelor și a altor identificatori,

(ii) orice cheltuială legată de schimbarea 
furnizorului și de portabilitatea numerelor 
și a altor identificatori, inclusiv mecanisme 
de compensare și rambursare pentru 
întârziere sau abuz în legătură cu 
schimbarea furnizorului;

— orice costuri datorate la încetarea
contractului, inclusiv orice recuperare a 
costurilor în ceea ce privește echipamentul 
terminal;

(iii) orice taxă datorată în cazul rezilierii 
anticipate a contractului, inclusiv orice 
recuperare a costurilor în ceea ce privește 
echipamentul terminal, pe baza metodelor 
uzuale de amortizare, și alte avantaje 
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promoționale, pe o bază pro rata temporis;

(f) compensările și metodele de 
rambursare care se aplică în cazul în care
nu se atinge nivelul de calitate a serviciilor
prevăzut

(f) eventualele compensații și formule de 
rambursare aplicabile, inclusiv, după caz, 
o trimitere explicită la drepturile legale 
ale consumatorului, care se aplică în cazul 
în care nivelurile de calitate a serviciilor
prevăzute de contract nu sunt îndeplinite; 

(g) metodele de inițiere a procedurilor de 
soluționare a litigiilor, în conformitate cu 
articolul 34;

(g) metodele de inițiere a procedurilor de 
soluționare a litigiilor, inclusiv a litigiilor 
transfrontaliere, în conformitate cu 
articolul 34;

(ga) detalii privind modul în care 
utilizatorii finali cu handicap pot obține 
informații referitoare la produsele și 
serviciile care li se adresează;

(h) tipul de acțiune care poate fi adoptată 
de către întreprindere ca răspuns la 
incidentele sau amenințările și 
vulnerabilitățile privind securitatea sau 
integritatea.

(h) tipul de acțiune care poate fi adoptată 
de către întreprindere ca răspuns la 
incidentele sau amenințările și 
vulnerabilitățile privind securitatea sau 
integritatea.

De asemenea, statele membre pot solicita 
ca în contract să fie incluse toate 
informațiile care ar putea fi furnizate de 
către autoritățile publice relevante în acest 
scop cu privire la utilizarea rețelelor și a 
serviciilor de comunicații electronice 
pentru a se implica în activități ilegale sau 
pentru a disemina conținuturi dăunătoare, 
precum și cu privire la mijloacele de 
protecție împotriva riscurilor la adresa 
siguranței personale, a vieții private și a 
datelor cu caracter personal, menționate la 
articolul 21 alineatul (4) și relevante pentru 
serviciile furnizate.”

De asemenea, statele membre pot solicita 
ca în contract să fie incluse toate 
informațiile care ar putea fi furnizate de 
către autoritățile publice relevante în acest 
scop cu privire la utilizarea rețelelor și a 
serviciilor de comunicații electronice 
pentru a se implica în activități ilegale sau 
pentru a disemina conținuturi dăunătoare, 
precum și cu privire la mijloacele de 
protecție împotriva riscurilor la adresa 
siguranței personale, a vieții private și a 
datelor cu caracter personal, menționate la 
articolul 21 alineatul (4) și relevante pentru 
serviciile furnizate.”

Amendamentul 57
Articolul 36 – alineatul 1 – punctul 1 e (nou)
Directiva 2002/22/CE
Articolul 20 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1e. La articolul 20, se introduce 
următorul alineat:
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„(1a) Pe lângă informațiile menționate la 
alineatul (1), în cazul în care include 
furnizarea de servicii de acces la internet, 
contractul respectiv include, de asemenea, 
următoarele informații:

(a) detalii privind tarifele aplicabile 
unităților de date, tarifele aplicabile unui 
volum mare de date, precum și 
eventualele praguri aplicabile legate de 
planul tarifar specific sau de planurile 
tarifare în cazul cărora se aplică 
contractul. Pentru volumele de date care 
depășesc pragurile, prețurile unitare sau 
globale pe o bază ad-hoc sau permanentă 
și orice limitare a vitezei de transmitere a 
datelor care ar putea fi aplicată planului 
tarifar specific sau planurilor tarifare 
pentru care se aplică contractul;

(b) modul în care utilizatorii finali pot 
monitoriza nivelul actual al consumului 
lor și dacă și cum se pot stabili limite 
voluntare;

(c) pentru legăturile fixe de date, vitezele 
disponibile în mod normal și cele minime 
pentru descărcarea și încărcarea datelor 
la punctul principal în care se află 
utilizatorul final;

(d) pentru legăturile mobile de date, 
vitezele disponibile estimate și cele 
minime pentru descărcarea și încărcarea 
datelor, prin rețeaua fără fir a 
furnizorului, în statul membru de 
reședință al utilizatorului final;

(e) alți parametri de calitate a serviciului, 
astfel cum sunt definiți în conformitate cu 
articolul 24 alineatul (2) din 
Regulamentul (UE) .../...*;

(f) informații cu privire la procedurile 
aplicate de furnizor pentru măsurarea și 
modelarea traficului, inclusiv o indicare a 
metodelor subiacente de inspecție a 
comunicațiilor utilizate pentru măsuri 
rezonabile de gestionare a traficului, 
precum și informații privind modul în 
care aceste proceduri ar putea afecta 
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calitatea serviciului, viața privată a 
utilizatorilor finali și protecția datelor cu 
caracter personal; precum și

(g) o explicație clară și ușor de înțeles 
privind modul în care orice limitare a 
volumului datelor, viteza și alți parametri 
de calitate a serviciului pot influența în 
practică serviciile de acces la internet, în 
special utilizarea conținutului, a 
aplicațiilor și a serviciilor;

__________________

*JO: a se introduce numărul prezentului 
regulament.”

Amendamentul 58

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 1 – punctul 1 f (nou)
Directiva 2002/22/CE
Articolul 20 – alineatul 2

Textul în vigoare Amendamentul

1f. Articolul 20 alineatul (2) se elimină.

(2) Statele membre se asigură că abonații 
au dreptul de a denunța unilateral 
contractul fără penalități în urma primirii 
notificării privind modificările aduse 
condițiilor contractuale propuse de către 
întreprinderile furnizoare de servicii 
și/sau rețele de comunicații electronice. 
Abonaților le sunt notificate în timp util, 
cu cel puțin o lună înainte, aceste 
modificări, și sunt informați asupra 
dreptului lor de a denunța unilateral 
contractul, fără penalități, în cazul în care 
nu acceptă noile condiții. Statele membre 
se asigură că autoritățile naționale de 
reglementare pot stabili formatul unor 
astfel de notificări.

Justificare

Raportorul propune un nou articol 20a privind durata și rezilierea contractului. Prezenta 
dispoziție este inclusă acolo.
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Amendamentul 59

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 1 – punctul 1 g (nou)
Directiva 2002/22/CE
Articolul 20 – alineatul 2 a (nou)

Textul în vigoare Amendamentul

1g. La articolul 20, se adaugă alineatul 
următor:

„(2a) Pentru contractele care fac obiectul 
prezentului articol, statele membre pot 
menține sau introduce cerințe 
contractuale suplimentare în materie de 
informare.”

Amendamentul 60

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 1 – punctul 1 h (nou)
Directiva 2002/22/CE
Articolul 20 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1h. La articolul 20, se adaugă alineatul 
următor:

„(2b) OAREC emite orientări pentru 
stabilirea modelelor de informații 
contractuale standard care conțin 
informațiile solicitate în temeiul 
alineatelor (1) și (1a) de la prezentul 
articol.

Autoritățile naționale de reglementare pot 
stabili cerințe suplimentare privind 
conținutul, forma și modalitatea în care 
trebuie publicate informațiile 
contractuale, inclusiv, mai ales, vitezele 
de transmitere a datelor, ținând seama în 
cea mai mare măsură de orientările 
OAREC referitoare la metodele de 
măsurare a vitezei și conținutul, forma și 
modalitatea în care trebuie publicate 
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informațiile, astfel cum sunt stabilite la 
articolul 21 alineatul (3a); 

Amendamentul 61

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 1 – punctul 1 i (nou)
Directiva 2002/22/CE
Articolul 20 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1i. Se introduce următorul articol:

„Articolul 20a

Durata și rezilierea contractului

(1) Statele membre se asigură că durata 
maximă a contractelor încheiate între 
consumatori și furnizorii de comunicații 
electronice pentru public este de 24 de 
luni. Furnizorii de comunicații 
electronice pentru public le oferă 
utilizatorilor finali posibilitatea de a 
încheia contracte pe 12 luni.

(2) Consumatorul are dreptul de a se 
retrage dintr-un contract la distanță sau 
negociat în afara spațiului comercial în 
termen de 14 zile de la încheierea 
acestuia, în conformitate cu Directiva 
2011/83/UE.

(3) În cazul în care un contract sau 
legislația națională prevede prelungirea 
automată a perioadelor contractuale cu 
termen fix (spre deosebire de un termen 
minim), furnizorul de comunicații 
electronice pentru public informează 
consumatorii cu privire la aceasta în timp 
util, astfel încât consumatorul să aibă la 
dispoziție cel puțin o lună să se opună 
unei astfel de prelungiri automate. În 
cazul în care consumatorul nu se opune 
unei astfel de prelungiri automate, 
contractul se consideră a fi constant 
prelungit în mod automat și poate fi 
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reziliat de către consumator în orice 
moment, cu un preaviz de o lună și fără a
suporta vreun cost, cu excepția costurilor 
pentru furnizarea serviciului pe durata 
perioadei de preaviz.

(4) Statele membre garantează că 
utilizatorii au dreptul de a rezilia 
contractul lor, fără niciun cost, în urma 
primirii unei notificări privind 
modificarea condițiilor contractuale 
propuse de către furnizorul de 
comunicații electronice pentru public, cu 
excepția cazului în care modificările 
propuse aduc beneficii în mod exclusiv 
utilizatorului final. Furnizorii transmit 
consumatorilor un preaviz adecvat, cu cel 
puțin o lună înainte, cu privire la orice 
astfel de modificări și îi informează în 
același timp cu privire la dreptul lor de a 
rezilia contractul fără a suporta vreun 
cost în cazul în care nu acceptă noile 
condiții contractuale. Alineatul (2) se 
aplică mutatis mutandis.

(5) Orice discrepanță semnificativă, 
constantă sau apărută la intervale 
regulate, între performanța reală în ceea 
ce privește viteza sau alți parametri de 
calitate a serviciului și performanța 
indicată de furnizorul de comunicații 
electronice pentru public în conformitate 
cu articolul 20 este considerată ca fiind o 
neconformitate de performanță în scopul 
determinării căilor de atac de care 
dispune consumatorul în conformitate cu 
legislația națională.

(6) Statele membre garantează că 
abonarea la servicii suplimentare prestate 
de același furnizor de comunicații 
electronice pentru public nu duce la 
reinițierea perioadei inițiale a 
contractului, cu excepția cazului în care 
serviciile suplimentare în cauză sunt 
oferite la un preț promoțional special, 
condiționat de reinițierea perioadei 
contractuale în curs. 

(7) Statele membre se asigură că 
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furnizorii de comunicații electronice 
pentru public aplică proceduri și condiții 
de reziliere a contractului care nu ridică 
obstacole în calea schimbării furnizorului 
de servicii și nici nu descurajează 
schimbarea furnizorului.

(8) În cazul în care un pachet de servicii 
oferit consumatorilor cuprinde cel puțin o 
conexiune la o rețea de comunicații 
electronice sau un serviciu de comunicații 
electronice, dispozițiile din prezentul 
articol se aplică tuturor elementelor din 
pachet.

(9) Pentru contractele care fac obiectul 
prezentului articol, statele membre pot 
menține sau introduce cerințe 
suplimentare prin care să asigure un nivel 
mai ridicat de protecție a 
consumatorilor.”;

Amendamentul 62

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 1 – punctul 1 j (nou)
Directiva 2002/22/CE
Articolul 21

Textul în vigoare Amendamentul

1j. Articolul 21 se înlocuiește cu 
următorul text:

„Articolul 21 „Articolul 21

„(1) Statele membre se asigură că 
autoritățile naționale de reglementare 
dispun de competența de a obliga 
întreprinderile furnizoare de rețele publice 
de comunicații electronice și/sau servicii de 
comunicații electronice destinate publicului 
să publice informații transparente, 
comparabile, adecvate și actualizate cu 
privire la prețurile și tarifele aplicabile, la 
toate redevențele legate de rezilierea unui 
contract și informații cu privire la 
condițiile standard pentru obținerea 
accesului și utilizarea serviciilor furnizate 

„(1) Statele membre se asigură că 
autoritățile naționale de reglementare 
dispun de competența de a obliga 
întreprinderile furnizoare de rețele publice 
de comunicații electronice și/sau servicii de 
comunicații electronice destinate publicului 
să publice informații transparente, 
comparabile, adecvate și actualizate cu 
privire la prețurile și tarifele aplicabile, la 
toate taxele legate de rezilierea anticipată 
a unui contract și informații cu privire la 
condițiile standard pentru obținerea 
accesului și utilizarea serviciilor furnizate 
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utilizatorilor finali și consumatorilor în 
conformitate cu anexa II. Aceste informații 
se publică într-o formă clară, completă și 
ușor accesibilă. Autoritățile naționale de 
reglementare pot stabili cerințe 
suplimentare privind forma în care astfel 
de informații să fie publicate.

utilizatorilor finali în conformitate cu 
anexa II. Aceste informații se publică într-o 
formă clară, completă și ușor accesibilă și 
se actualizează periodic. Orice 
diferențiere în ceea ce privește condițiile 
aplicate consumatorilor și altor utilizatori 
finali care solicită acest lucru trebuie să 
fie explicită. Autoritățile naționale de 
reglementare pot stabili cerințe 
suplimentare privind forma în care astfel 
de informații să fie publicate, care pot 
include în special introducerea de cerințe 
lingvistice, astfel încât să garanteze că 
aceste informații sunt înțelese cu ușurință 
de către consumatori și de către alți 
utilizatori finali care solicită acest lucru.
Statele membre se asigură că furnizorii de 
comunicații electronice pentru public sunt 
obligați să transmită la cerere informațiile 
respective autorităților naționale de 
reglementare competente, înaintea 
publicării.”

(2) Autoritățile naționale de reglementare 
încurajează furnizarea de informații 
comparabile pentru a permite 
utilizatorilor finali și consumatorilor să 
realizeze o evaluare independentă a 
costurilor schemelor alternative de 
utilizare, de exemplu prin intermediul 
ghidurilor interactive sau al unor tehnici 
asemănătoare. În cazul în care aceste 
resurse nu sunt disponibile pe piață gratuit 
sau la un preț rezonabil, statele membre se 
asigură că autoritățile naționale de 
reglementare sunt în măsură să pună la 
dispoziție astfel de ghiduri sau tehnici, fie 
direct, fie prin intermediul unui contract de 
achiziții publice cu un terț. Terții au dreptul 
de a utiliza în mod gratuit informațiile 
publicate de întreprinderile furnizoare de 
rețele și/sau servicii de comunicații 
electronice disponibile publicului în scopul 
de a comercializa sau de a pune la 
dispoziție astfel de ghiduri interactive sau 
tehnici similare.

(2) Autoritățile naționale de reglementare 
se asigură că consumatorii și alți 
utilizatori finali care solicită acest lucru 
au acces la instrumente independente de 
evaluare care să le permită să compare 
performanța accesului la rețeaua de 
comunicații electronice și a serviciilor de 
comunicații electronice și costurile 
structurilor alternative de utilizare. În 
cazul în care aceste resurse nu sunt 
disponibile pe piață gratuit sau la un preț 
rezonabil, statele membre se asigură că 
autoritățile naționale de reglementare sunt 
în măsură să pună la dispoziție astfel de 
ghiduri sau tehnici, fie direct, fie prin 
intermediul unui contract de achiziții 
publice cu un terț. Terții au dreptul de a 
utiliza în mod gratuit informațiile publicate 
de întreprinderile furnizoare de rețele și/sau 
servicii de comunicații electronice 
disponibile publicului în scopul de a 
comercializa sau de a pune la dispoziție 
astfel de instrumente de evaluare 
independentă.

(2a) Statele membre se asigură că 
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autoritățile naționale de reglementare, 
sub îndrumarea OAREC și după 
consultarea părților interesate vizate, 
instituie un sistem voluntar de certificare 
pentru site-urile interactive de comparare, 
ghiduri sau pentru instrumente similare, 
pe baza unor cerințe obiective, 
transparente și proporționale, în special 
pe baza independenței față de orice 
furnizor de comunicații electronice pentru 
public.

(3) Statele membre se asigură că 
autoritățile naționale de reglementare pot 
să oblige întreprinderile furnizoare de 
rețele publice de comunicații electronice 
și/sau servicii de comunicații electronice 
disponibile publicului, inter alia:

(3) Statele membre se asigură că 
autoritățile naționale de reglementare pot 
să oblige întreprinderile furnizoare de 
rețele publice de comunicații electronice 
și/sau servicii de comunicații electronice 
disponibile publicului, inter alia:

(a) să furnizeze informații privind tarifele 
aplicabile abonaților privind orice număr 
sau serviciu supus unor condiții speciale de 
tarifare; cu privire la anumite categorii de 
servicii, autoritățile naționale de 
reglementare pot solicita ca astfel de 
informații să fie furnizate imediat înaintea 
conectării apelului;

(a) să furnizeze utilizatorilor finali 
informații privind tarifele aplicabile în 
legătură cu orice număr sau serviciu supus 
unor condiții speciale de tarifare; cu privire 
la anumite categorii de servicii, autoritățile 
naționale de reglementare pot solicita ca 
astfel de informații să fie furnizate imediat 
înaintea conectării apelului;

(b) să informeze abonații cu privire la 
orice schimbare de acces la serviciile de 
urgență sau la informațiile privind 
localizarea apelantului în cadrul 
serviciului la care sunt abonați;

(b) să furnizeze utilizatorilor finali 
informații privind accesul la serviciile de 
urgență și localizarea apelantului pentru 
toate serviciile relevante oferite și privind 
orice limitare în materie de furnizare a 
serviciilor de urgență în temeiul 
articolului 26 și să asigure aducerea la 
cunoștință fără întârziere a tuturor 
modificărilor;

(c) să informeze abonații cu privire la 
orice schimbare a condițiilor care 
limitează accesul la servicii și aplicații 
și/sau utilizarea acestora, atunci când 
aceste condiții sunt permise de legislația 
națională în conformitate cu dreptul 
comunitar;

(d) să furnizeze informații cu privire la 
orice proceduri aplicate de furnizor 
pentru măsurarea și modelarea traficului 
în așa fel încât să se evite utilizarea 
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conexiunii la capacitate maximă sau 
aglomerarea acesteia, precum și la modul 
în care aceste proceduri ar putea 
influența calitatea serviciului;

(da) să furnizeze informații privind 
serviciile de acces la internet, în cazurile 
în care acestea sunt oferite, precizând 
următoarele:

(i) pentru legăturile fixe de date, vitezele 
disponibile în mod normal și cele minime 
pentru descărcarea și încărcarea datelor 
în statul membru de reședință al 
utilizatorului final; pentru legăturile 
mobile de date, vitezele disponibile 
estimate și cele minime pentru 
descărcarea și încărcarea datelor, prin 
rețeaua fără fir a furnizorului, în statul 
membru de reședință al utilizatorului 
final;

(ii) detalii privind tarifele aplicabile 
unităților de date, tarifele aplicabile unui 
volum mare de date, precum și 
eventualele praguri aplicabile. Pentru 
volumele de date care depășesc pragurile: 
prețurile unitare sau angro pentru 
utilizarea ad hoc sau permanentă și 
eventualele limitări ce ar putea fi aplicate 
vitezei datelor;

(iii) modul în care utilizatorii finali pot 
monitoriza nivelul actual al consumului 
lor și dacă se pot stabili limite dorite și 
cum se poate face acest lucru;

(iv) o explicație clară și ușor de înțeles 
privind modul în care orice limitare a 
volumului datelor, viteza și alți parametri 
de calitate a serviciului pot influența în 
practică utilizarea serviciilor de acces la 
internet, în special utilizarea conținutului, 
a aplicațiilor și a serviciilor;

(v) informații cu privire la orice 
procedură aplicată de furnizor pentru 
măsurarea și modelarea traficului, 
conform articolului 23 alineatul (5) din 
Regulamentul (UE) .../...*, inclusiv 
indicarea metodelor subiacente de 
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inspecție a comunicațiilor utilizate pentru 
măsuri rezonabile de gestionare a 
traficului, precum și informații privind 
modul în care aceste proceduri ar putea 
afecta calitatea serviciului, sfera privată a 
utilizatorilor finali și protecția datelor cu 
caracter personal;

(e) să informeze utilizatorii privind dreptul 
acestora de a decide dacă includ sau nu 
datele lor cu caracter personal într-un 
registru al abonaților sau cu privire la 
tipurile de date vizate în conformitate cu 
articolul 12 din Directiva 2002/58/CE 
(directiva asupra confidențialității și 
comunicațiilor electronice); și

(e) să informeze consumatorii și alți 
utilizatori finali, după caz, privind dreptul 
acestora de a decide dacă includ sau nu 
datele lor cu caracter personal într-un 
registru al abonaților sau cu privire la 
tipurile de date vizate în conformitate cu 
articolul 12 din Directiva 2002/58/CE; și

(f) să informeze cu regularitate abonații cu 
handicap privind detaliile produselor și 
serviciilor care li se adresează.

(f) să informeze cu regularitate 
consumatorii și alți utilizatori finali cu 
handicap, după caz, privind detaliile 
produselor și serviciilor care li se 
adresează, precum și măsurile luate 
pentru a asigura echivalența în ceea ce 
privește accesul.

Dacă se consideră potrivit, autoritățile 
naționale de reglementare pot promova 
măsuri de autoreglementare sau de 
coreglementare înainte impunerii vreunei 
obligații.

Dacă se consideră potrivit, autoritățile 
naționale de reglementare pot promova 
măsuri de autoreglementare sau de 
coreglementare înaintea impunerii vreunei
obligații. Statele membre pot stabili 
cerințe suplimentare privind conținutul, 
forma informațiilor și modul de publicare 
a acestora, ținând seama în modul cel mai 
strict de orientările OAREC menționate la 
alineatul (3a) din prezentul articol.

(3a) Până la ...*, OAREC, după 
consultarea părților interesate și în 
strânsă cooperare cu Comisia, elaborează 
orientări generale pentru metodele de 
măsurare a vitezei serviciilor de acces la 
internet, parametrii de calitate a 
serviciului care trebuie măsurați (printre 
altele, viteza medie față de cea anunțate în 
publicitate, calitatea percepută de 
utilizatori) și metodele de măsurare a 
acestora în timp, precum și conținutul, 
forma și metoda de publicare a 
informațiilor, inclusiv posibile mecanisme 
de certificare a calității, pentru a asigura 
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accesul utilizatorilor finali, inclusiv al 
celor cu handicap, la informații complete, 
comparabile, fiabile și ușor de înțeles. 
Dacă este cazul, se pot folosi parametrii, 
definițiile și metodele de măsurare din 
anexa III.

(4) Statele membre pot solicita ca 
întreprinderile menționate la alineatul (3) 
să distribuie gratuit informații de interes 
public abonaților existenți sau noi atunci 
când este cazul, prin aceleași mijloace care 
sunt utilizate în mod normal de acestea 
pentru comunicarea cu abonații. În acest 
caz, astfel de informații sunt furnizate într-
o formă standardizată de autoritățile 
publice relevante și privesc, inter alia, 
următoarele aspecte:

(4) Statele membre pot solicita ca 
întreprinderile menționate la alineatul (3) 
să distribuie gratuit informații de interes 
public utilizatorilor finali, atunci când este 
cazul, prin aceleași mijloace care sunt 
utilizate în mod normal de acestea pentru 
comunicarea cu utilizatorii finali. În acest 
caz, astfel de informații sunt furnizate de 
autoritățile publice relevante furnizorilor 
de comunicații electronice pentru public 
într-o formă standardizată și pot viza, inter 
alia, următoarele aspecte:

(a) cele mai frecvente utilizări ale 
serviciilor de comunicații electronice 
pentru a se implica în activități ilegale sau 
pentru a disemina conținuturi dăunătoare, 
în special atunci când acestea ar putea 
aduce atingere respectării drepturilor și 
libertăților celorlalți, inclusiv încălcări ale 
drepturilor de autor și ale drepturilor 
conexe și consecințele juridice ale acestora; 
și

(a) cele mai frecvente utilizări ale 
serviciilor de comunicații electronice 
pentru a se implica în activități ilegale sau 
pentru a disemina conținuturi dăunătoare, 
în special atunci când acestea ar putea 
aduce atingere respectării drepturilor și 
libertăților celorlalți, inclusiv încălcări ale 
drepturilor legate de protecția datelor, ale 
drepturilor de autor și ale drepturilor 
conexe și consecințele juridice ale acestora; 
și

(b) mijloacele de protecție împotriva 
riscurilor la adresa siguranței personale, a 
vieții private și a datelor cu caracter 
personal aferente utilizării serviciilor de 
comunicații electronice.”

(b) mijloacele de protecție împotriva 
riscurilor la adresa siguranței personale, a 
vieții private și a datelor cu caracter 
personal aferente utilizării serviciilor de 
comunicații electronice.”

_________________
* JO: A se introduce numărul prezentului 
regulament.
** JO: A se introduce data aplicării 
prezentului regulament.

Amendamentul 63
Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 1 – punctul 1 k (nou)
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Directiva 2002/22/CE
Articolul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1k. Se introduce următorul articol:

„Articolul 21a

Controlul consumului

(1) Statele membre se asigură că 
furnizorii de comunicații electronice oferă 
consumatorilor și utilizatorilor finali un 
sistem pentru a monitoriza și controla 
utilizarea de către aceștia a serviciilor de 
comunicații electronice facturate în 
funcție de durata utilizării sau de volumul 
consumat. Acest mecanism trebuie să 
includă:

(a) pentru serviciile preplătite și cele 
postplătite, acces gratuit la informații 
actuale referitoare la consumul 
serviciului utilizat;

(b) pentru serviciile postplătite, 
capacitatea de a determina gratuit un 
plafon financiar prestabilit pentru 
utilizarea lor, de a solicita o notificare 
atunci când au fost atinse o proporție 
prestabilită din cadrul plafonului și 
plafonul însuși, procedura care trebuie 
urmată pentru a continua utilizarea în 
cazul în care plafonul este depășit, 
precum și tarifele aplicabile;

(c) facturi detaliate pe un suport durabil.

(2) OAREC stabilește orientări pentru 
punerea în aplicare a alineatului 1.

După ce au atins limita financiară, 
utilizatorii finali continuă să fie în 
măsură să primească apeluri și mesaje 
SMS și să aibă acces la numerele gratuite 
și la serviciile de urgență prin apelarea 
gratuită a numărului european unic 
pentru apeluri de urgență „112” până la 
sfârșitul perioadei de facturare convenite.
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Amendamentul 64

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Se elimină articolele 20, 21, 22 și 30. 2. Articolul 22 se elimină.

Justificare

Eliminare necesară pentru a menține/modifica articolele în cauză.

Amendamentul 65
Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 1 – punctul 2 a (nou)
Directiva 2002/22/CE
Articolul 26

Textul în vigoare Amendamentul

2a. Articolul 26 se înlocuiește cu 
următorul text:

„(1) Statele membre se asigură că toți 
utilizatorii finali ai serviciilor menționate la 
alineatul (2), inclusiv utilizatori ai 
telefoanelor publice cu plată, pot apela 
gratuit și fără să fie necesară utilizarea unui 
mijloc de plată, serviciile de urgență 
formând numărul european unic pentru 
apelurile de urgență "112" și numere 
naționale pentru apelurile de urgență 
stabilite de către statele membre.

„(1) Statele membre se asigură că toți 
utilizatorii finali ai serviciilor menționate la 
alineatul (2), inclusiv utilizatori ai 
telefoanelor publice cu plată, pot apela 
gratuit și fără să fie necesară utilizarea unui 
mijloc de plată, serviciile de urgență 
formând numărul european unic pentru 
apelurile de urgență "112" și numere 
naționale pentru apelurile de urgență 
stabilite de către statele membre.

(1a) Statele membre garantează că toți 
utilizatorii de rețele private de comunicații 
electronice sunt în măsură să apeleze 
gratuit serviciile de urgență sau, după caz, 
serviciile de urgență interne, utilizând 
numărul unic european pentru apelurile 
de urgență „112” și eventuale numere de 
urgență de la nivel național precizate de 
statele membre.

(2) Statele membre, în consultare cu 
autoritățile naționale de reglementare, 

(2) Statele membre, în consultare cu 
autoritățile naționale de reglementare, 
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serviciile de urgență și furnizorii, se 
asigură că întreprinderile care furnizează 
utilizatorilor finali un serviciu de 
comunicații electronice pentru efectuarea 
apelurilor naționale către un număr sau mai 
multe numere din planul național de 
numerotație oferă acces la serviciile de 
urgență.

serviciile de urgență și furnizorii, se 
asigură că întreprinderile care furnizează 
utilizatorilor finali un serviciu de 
comunicații electronice pentru efectuarea 
apelurilor naționale către un număr sau mai 
multe numere din planul național de 
numerotație oferă acces la serviciile de 
urgență. 

(3) Statele membre se asigură că apelurile 
la numărul european unic pentru apelurile 
de urgență „112” primesc un răspuns 
adecvat, în modul cel mai potrivit cu 
organizarea națională a sistemelor de 
urgențe. Aceste apeluri sunt tratate și 
primesc răspunsuri cel puțin la fel de 
repede și la fel de eficient ca apelurile la 
numărul/numerele național(e) pentru 
apelurile de urgență, acolo unde acestea 
sunt în continuare în uz.

(3) Statele membre se asigură că apelurile 
la numărul european unic pentru apelurile 
de urgență „112” primesc un răspuns 
adecvat, în modul cel mai potrivit cu 
organizarea națională a sistemelor de 
urgențe. Aceste apeluri sunt tratate și 
primesc răspunsuri cel puțin la fel de 
repede și la fel de eficient ca apelurile la 
numărul/numerele național(e) pentru 
apelurile de urgență, acolo unde acestea 
sunt în continuare în uz. 

Comisia, în consultare cu autoritățile 
competente pertinente, adoptă o 
recomandare privind indicatorii de 
performanță pentru statele membre. 
Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului, până la 31 
decembrie 2015 și o dată la doi ani după 
această dată, un raport cu privire la 
eficacitatea punerii în practică a 
numărului european pentru apelurile de 
urgență „112” și la modul în care 
funcționează indicatorii de performanță.

(4) Statele membre se asigură că accesul 
utilizatorilor finali cu handicap la serviciile 
de urgență este echivalent cu cel de care 
beneficiază ceilalți utilizatori finali. 
Măsurile adoptate în vederea garantării 
faptului că utilizatorii finali cu handicap 
pot accesa serviciile de urgență, atunci 
când călătoresc în alt stat membru, se 
bazează, în măsura posibilului, pe 
standardele sau specificațiile europene 
publicate în conformitate cu dispozițiile 
prevăzute la articolul 17 din Directiva 
2002/21/CE (directiva-cadru) și nu 
împiedică statele membre să adopte cerințe 
suplimentare în vederea îndeplinirii 
obiectivelor menționate în prezentul 

(4) Statele membre se asigură că accesul 
utilizatorilor finali cu handicap la serviciile 
de urgență este echivalent cu cel de care 
beneficiază ceilalți utilizatori finali. 
Măsurile adoptate în vederea garantării 
faptului că utilizatorii finali cu handicap 
pot accesa serviciile de urgență, atunci 
când călătoresc în alt stat membru, se 
bazează, în măsura posibilului, pe 
standardele sau specificațiile europene 
publicate în conformitate cu dispozițiile 
prevăzute la articolul 17 din Directiva 
2002/21/CE (directiva-cadru) și nu 
împiedică statele membre să adopte cerințe 
suplimentare în vederea îndeplinirii 
obiectivelor menționate în prezentul 
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articol. articol.

(5) Statele membre se asigură că 
întreprinderile respective pun la dispoziție, 
în mod gratuit, informații privind 
localizarea apelantului autorității care 
tratează apelurile de urgență imediat ce 
apelul a ajuns la acea autoritate. Prezenta 
dispoziție se aplică tuturor apelurilor către 
numărul european unic pentru apelurile de 
urgență „112”. Statele membre pot extinde 
această obligație pentru a acoperi și 
apelurile către numere de urgență 
naționale. Autoritățile de reglementare 
competente prevăd criteriile de acuratețe și 
fiabilitate ale informațiilor furnizate 
privind localizarea.

(5) Statele membre se asigură că 
întreprinderile respective pun la dispoziție, 
în mod gratuit, informații privind 
localizarea apelantului autorității care 
tratează apelurile de urgență imediat ce 
apelul a ajuns la acea autoritate. Prezenta 
dispoziție se aplică tuturor apelurilor către 
numărul european unic pentru apelurile de 
urgență „112”. Statele membre pot extinde 
această obligație pentru a acoperi și 
apelurile către numere de urgență 
naționale. Comisia se asigură că 
autoritățile de reglementare competente 
prevăd criteriile de acuratețe și fiabilitate 
ale informațiilor furnizate privind 
localizarea, în conformitate cu alineatul 
(7) și ținând seama în modul cel mai strict 
de orientările OAREC.

Până la (6 luni de la data-limită pentru 
aplicare), OAREC stabilește, după 
consultarea părților interesate vizate și în 
strânsă cooperare cu Comisia, orientări 
pentru criteriile de acuratețe și fiabilitate 
ale informațiilor privind localizarea 
apelantului furnizate serviciilor de 
urgență. Aceste orientări iau în 
considerare fezabilitatea utilizării unui
terminal mobil echipat cu dispozitive 
GNSS pentru a îmbunătăți acuratețea și 
fiabilitatea informațiilor privind 
localizarea apelantului în urma unui apel 
la „112”.

(6) Statele membre se asigură că cetățenii 
sunt informați corespunzător despre 
existența și utilizarea numărului european 
unic pentru apelurile de urgență „112”, în 
special prin inițiative care vizează în mod 
specific persoanele care călătoresc între 
statele membre.

(6) Statele membre și Comisia se asigură 
că cetățenii sunt informați corespunzător 
despre existența și utilizarea numărului 
european unic pentru apelurile de urgență 
„112”, în special prin inițiative care 
vizează în mod specific persoanele care 
călătoresc între statele membre. Comisia 
sprijină și completează acțiunile statelor 
membre.

(7) Pentru a asigura accesul eficient la 
serviciile „112” în statele membre, 
Comisia, după consultarea OAREC, poate 
adopta măsuri tehnice de punere în 

(7) Pentru a asigura accesul eficient la 
serviciile „112” în statele membre, 
Comisia, după consultarea OAREC, este 
împuternicită să adopte acte delegate în 
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aplicare. Cu toate acestea, aceste măsuri 
tehnice de punere în aplicare se adoptă 
fără a aduce atingere și fără a avea un 
impact asupra organizării serviciilor de 
urgență care rămâne în competența 
exclusivă a statelor membre.

conformitate cu articolul 37a în ceea ce 
privește criteriile de localizare a 
apelantului și indicatorii de performanță 
principali privind accesul la numărul 
„112”. Cu toate acestea, aceste măsuri se 
adoptă fără a aduce atingere și fără a avea 
un impact asupra organizării serviciilor de 
urgență care rămâne în competența 
exclusivă a statelor membre.

(7a) Comisia menține o bază de date a 
numerelor E.164 ale serviciilor de 
urgență europene pentru a garanta că 
serviciile de urgență se pot contacta unele 
pe altele dintr-un stat membru în altul.”;

Amendamentul 66
Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 1 – punctul 2 b (nou)
Directiva 2002/22/CE
Articolul 26 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2b. Se introduce următorul articol:

„Articolul 26a

Sistemul „112” al UE pentru comunicare 
inversă

Cel târziu la [1 an după termenul-limită 
de transpunere], Comisia prezintă 
Parlamentului European și Consiliului 
un raport cu privire la fezabilitatea creării 
în UE a unui sistem „112” pentru 
comunicare inversă care să utilizeze 
rețelele de comunicații electronice 
existente și care să acopere întreaga 
Uniune, să fie universal, multilingv, 
accesibil, simplu și eficace, pentru a se 
putea avertiza publicul în cazul unei 
catastrofe iminente sau apropiate ori în 
caz de stare de urgență majoră.

Comisia se consultă cu OAREC și cu 
serviciile de protecție civilă și examinează 
standardele și specificațiile necesare 
pentru înființarea sistemului menționat la 
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primul paragraf. Atunci când pregătește 
raportul menționat, Comisia ține seama 
de sistemele „112” existente la nivel 
național și regional și respectă legislația 
Uniunii referitoare la protecția datelor 
private. Dacă este cazul, raportul este 
însoțit de o propunere legislativă.”;

Amendamentul 67
Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 1 – punctul 2 c (nou)
Directiva 2002/22/CE
Articolul 30

Textul în vigoare Amendamentul

2c. Articolul 30 se înlocuiește cu 
următorul text:

„(1) Statele membre se asigură că toți 
abonații cărora le-au fost alocate numere 
din planul național de numerotație 
telefonică își pot păstra numărul 
(numerele), la cerere, indiferent de 
întreprinderea care furnizează serviciul, în 
conformitate cu dispozițiile din anexa I 
partea C.

„(1) Statele membre se asigură că toți 
abonații cărora le-au fost alocate numere 
din planul național de numerotație 
telefonică își pot păstra numărul 
(numerele), la cerere, indiferent de 
furnizorul de comunicații electronice 
pentru public care furnizează serviciul, în 
conformitate cu dispozițiile din anexa I 
partea C.

(2) Autoritățile naționale de reglementare 
se asigură că tarifarea între operatori și/sau 
furnizori de servicii pentru furnizarea 
portabilității numerelor este orientată în 
funcție de costuri și că tarifele plătite direct 
de către abonați, dacă acestea există, nu au 
efect disuasiv pentru aceștia în ceea ce 
privește schimbarea furnizorului de 
servicii.

(2) Autoritățile naționale de reglementare 
se asigură că tarifarea între operatori și/sau 
furnizori de servicii pentru furnizarea 
portabilității numerelor este orientată în 
funcție de costuri și că tarifele plătite direct 
de către abonați, dacă acestea există, nu au 
efect disuasiv pentru aceștia în ceea ce 
privește schimbarea furnizorului de 
servicii.

(3) Autoritățile naționale de reglementare 
nu impun, în ce privește transferabilitatea 
numerelor, tarife cu amănuntul care ar 
denatura concurența, de exemplu prin 
fixarea unei tarifări cu amănuntul specifice 
sau comune.

(3) Autoritățile naționale de reglementare 
nu impun, în ce privește transferabilitatea 
numerelor, tarife cu amănuntul care ar 
denatura concurența, de exemplu prin 
fixarea unei tarifări cu amănuntul specifice 
sau comune.

(4) Portabilitatea numerelor și activarea 
ulterioară a acestora sunt executate într-un 
termen cât mai scurt. În orice caz, 

(4) Portabilitatea numerelor și activarea 
ulterioară a acestora sunt executate într-un 
termen cât mai scurt. Pentru utilizatorii 
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abonaților care au încheiat un acord pentru 
portarea unui număr către o altă 
întreprindere li se va activa numărul în 
termen de o zi lucrătoare.

finali care au încheiat un acord pentru 
portarea unui număr către un nou furnizor,
numărul respectiv este activat în termen de 
o zi lucrătoare.

Fără a aduce atingere primului paragraf, 
autoritățile naționale competente pot să 
stabilească procesul global al portabilității 
numerelor, ținând seama de dispozițiile 
naționale privind contractele, fezabilitatea 
tehnică și necesitatea de a menține 
continuitatea serviciului pentru abonat. În 
orice caz, pierderea serviciului în timpul 
procesului de portabilitate nu depășește o 
zi lucrătoare. Autoritățile naționale 
competente țin seama, de asemenea, 
atunci când este necesar, de măsurile 
adecvate pentru a se asigura protecția 
abonaților pe parcursul procesului de 
portare și pentru a se asigura că aceștia 
nu sunt transferați la un alt furnizor 
împotriva voinței lor.

Fără a aduce atingere primului paragraf, 
autoritățile naționale competente pot să 
stabilească procesul global al schimbării 
furnizorului și al portabilității numerelor, 
ținând seama de orientările OAREC 
menționate la alineatul (4b). Autoritățile 
naționale competente iau în considerare 
necesitatea de a proteja utilizatorul final 
pe parcursul procesului de schimbare a 
furnizorului, necesitatea de a asigura 
eficiența unui astfel de proces pentru 
utilizatorul final, necesitatea de a menține 
continuitatea serviciului pentru utilizatorul 
final și necesitatea de a garanta faptul că 
procesele de schimbare a furnizorului nu 
afectează concurența. În orice caz, 
pierderea serviciului în timpul procesului 
de portabilitate nu depășește o zi 
lucrătoare. Utilizatorii finali nu sunt 
transferați la un alt furnizor împotriva 
voinței lor.

Statele membre se asigură că sunt 
prevăzute sancțiunile corespunzătoare 
împotriva întreprinderilor, inclusiv 
obligația de a oferi compensații abonaților 
în cazul întârzierilor survenite în portarea 
numărului sau în cazul portării abuzive 
efectuate de acestea sau în numele lor.

Statele membre se asigură că sunt 
prevăzute sancțiuni corespunzătoare 
împotriva întreprinderilor, inclusiv 
obligația de a oferi compensații abonaților 
în cazul întârzierilor survenite în portarea 
numărului, al neprezentării la timp a 
informațiilor necesare pentru portarea 
numărului sau în cazul portării abuzive 
efectuate de acestea sau în numele lor.

(4a) Furnizorul de comunicații 
electronice pentru public către care se 
realizează transferul numărului dirijează 
procesul de schimbare a furnizorului și de 
portare a numărului. Utilizatorii finali 
primesc informații adecvate referitoare la 
schimbarea furnizorului înainte și în 
timpul procesului de schimbare și, de 
asemenea, imediat după ce acesta se 
încheie.

(4b) OAREC stabilește orientări 
referitoare la toate modalitățile și 
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procedurile de schimbare a furnizorului și 
de portare a numărului, în special 
referitoare la responsabilitățile 
furnizorului destinatar și, respectiv, ale 
furnizorului sursă în procesul de 
schimbare a furnizorului și de portare a 
numărului, informațiile care trebuie puse 
la dispoziția consumatorilor în timpul 
procesului, rezilierea la timp a unui 
contract în vigoare, rambursarea 
eventualelor plăți efectuate în avans și 
serviciile de transmitere efectivă a 
mesajelor de email.

(4c) În cazul în care un pachet de servicii 
oferit consumatorilor cuprinde cel puțin o 
conexiune la o rețea de comunicații 
electronice sau un serviciu de comunicații 
electronice, dispozițiile din prezentul 
articol se aplică tuturor elementelor din 
pachet.

(5) Statele membre se asigură că 
contractele încheiate între consumatori și 
întreprinderi, care oferă servicii de 
comunicații electronice, nu prevăd o 
perioadă contractuală inițială mai mare 
de 24 de luni. Statele membre se asigură, 
de asemenea, că întreprinderile oferă 
utilizatorilor posibilitatea de a încheia un 
contract cu o durată de cel mult 12 luni.

(6) Fără a aduce atingere niciunei 
perioade contractuale minime, statele 
membre se asigură că procedurile și 
condițiile de încetare a contractului nu 
acționează ca un mijloc disuasiv în ceea 
ce privește schimbarea furnizorilor de 
servicii .”

Amendamentul 68

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 1 – punctul 2 d (nou)
Directiva 2002/22/CE
Articolul 34 – alineatul 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2d. La articolul 34 se adaugă următorul 
alineat:

„(1a) Procedurile extrajudiciare instituite 
în conformitate cu alineatul (1) se aplică, 
de asemenea, litigiilor referitoare la 
contractele încheiate între consumatori (și 
alți utilizatori finali în măsura în care 
astfel de proceduri extrajudiciare sunt 
disponibile și pentru ei) și furnizorii de 
comunicații electronice pentru public care 
sunt stabiliți în alt stat membru. În cazul 
litigiilor care intră sub incidența 
Directivei 2013/11/UE* se aplică 
dispozițiile directivei respective. 

________________________

*Directiva 2013/11/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 21 mai 
2013 privind soluționarea alternativă a 
litigiilor în materie de consum și de 
modificare a Regulamentului 
(CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 
2009/22/CE (JO L 165, 18.6.2013, p. 63).”

Amendamentul 69
Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 1 – punctul 2 e (nou)
Directiva 2002/22/CE
Articolul 37 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2e. Se introduce următorul articol 37a:

„Articolul 37a

Exercitarea delegării de competențe

(1) Competența de a adopta acte delegate 
este conferită Comisiei în condițiile 
prevăzute la prezentul articol.

(2) Competența de a adopta actele 
delegate menționate la articolul 26 este 
conferită Comisiei pentru o perioadă 
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nedeterminată de la …*.

(3) Delegarea competențelor menționate 
la articolul 26 poate fi revocată în orice 
moment de către Parlamentul European 
sau de către Consiliu. Decizia de revocare 
pune capăt delegării competențelor 
specificate în decizia respectivă. Decizia 
de revocare produce efecte din ziua 
următoare datei publicării în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene sau de la o 
dată ulterioară specificată în decizie. 
Decizia nu aduce atingere actelor delegate 
care sunt deja în vigoare.

(4) De îndată ce adoptă un act delegat, 
Comisia îl notifică simultan 
Parlamentului European și Consiliului.

_________________

*JO: A se introduce data intrării în 
vigoare a prezentului regulament.

Amendamentul 70

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 1 – punctul 2 f (nou)
Directiva 2002/22/CE
Anexa II – punctul 1

Textul în vigoare Amendamentul

2f. În anexa II, punctul 1 se înlocuiește 
cu următorul text:

„1. Numele și adresa (adresele) 
întreprinderii (întreprinderilor)

„1. Numele și adresa (adresele), precum și 
datele de contact ale întreprinderii 
(întreprinderilor) 

Se referă la numele și adresa sediului 
întreprinderilor furnizoare de rețele publice 
de comunicații și servicii de telefonie 
destinate publicului.”

Se referă la numele și adresa sediului 
întreprinderilor furnizoare de rețele publice 
de comunicații și servicii de telefonie 
destinate publicului.”

Amendamentul 71

Propunere de regulament
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Articolul 36 – alineatul 1 – punctul 2 g (nou)
Directiva 2002/22/CE
Anexa II – punctul 2.2

Textul în vigoare Amendamentul

2g. În anexa II, punctul 2.2 se înlocuiește 
cu următorul text:

„2.2. Tarifele standard cu indicarea 
serviciilor furnizate și a conținutului 
fiecărui element tarifar (de exemplu, 
tarifele pentru acces, toate tipurile de 
tarife pentru apeluri, tarifele de 
întreținere), inclusiv informații privind 
reducerile standard aplicate, precum și 
sistemele de tarifare speciale și cu o 
anumită destinație și orice alte taxe 
suplimentare, precum și costurile privind 
echipamentul terminal.”

„2.2. Pentru fiecare plan tarifar, serviciile 
furnizate și parametrii pertinenți privind 
calitatea serviciului, planul (planurile) 
tarifar(e) aplicabil(e) și, pentru fiecare 
astfel de plan tarifar, tipurile de servicii 
oferite, inclusiv volumele comunicațiilor, 
precum și orice taxe aplicabile (pentru 
acces, utilizare, întreținere și orice alte 
taxe suplimentare), precum și costurile 
privind echipamentul terminal.”

Amendamentul 72

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 1 – punctul 2 h (nou)
Directiva 2002/22/CE
Anexa II – punctul 2.2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2h. În anexa II se inserează următorul 
punct:

„2.2a. Informații suplimentare privind 
serviciile de acces la internet, în cazul în 
care sunt oferite, inclusiv, în special, 
detalii cu privire la prețurile datelor, 
vitezele de descărcare și de încărcare a 
datelor și eventualele limitări ale vitezei, 
privind posibilitățile de a monitoriza 
nivelurile de consum, privind eventualele 
proceduri de gestionare a traficului 
aplicabile și impactul acestora asupra 
calității serviciilor, privind sfera privată a 
utilizatorilor finali și protecția datelor cu 
caracter personal.”;
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Amendamentul 73

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 1 – punctul 2 i (nou)
Directiva 2002/22/CE
Anexa II – punctul 2.5

Textul în vigoare Amendamentul

2i. În anexa II, punctul 2.5 se înlocuiește 
cu următorul text:

„2.5. Condițiile contractuale standard, 
inclusiv durata contractuală minimă, 
încetarea contractului, procedurile și 
tarifele directe legate de portabilitatea 
numerelor și a altor identificatori, dacă 
sunt relevante.”

„2.5. Clauzele și condițiile contractuale 
standard, inclusiv durata contractuală 
minimă, condițiile privind rezilierea 
anticipată a contractului și taxele datorate 
în acest caz, procedurile și tarifele directe 
legate de schimbarea furnizorului și
portabilitatea numerelor și a altor 
identificatori, dacă este cazul, precum și 
prevederile de compensare pentru 
întârzierea sau abuzul în materie de 
schimbare a furnizorului.”.

Amendamentul 74

Propunere de regulament
Articolul 37 – punctul 4
Regulamentul (UE) 531/2012
Articolul 4 a – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Utilizatorii finali individuali deserviți 
de un furnizor de servicii de roaming care 
invocă prezentul articol pot, la cererea 
lor, să facă alegerea deliberată și explicită 
de a renunța la beneficiul reprezentat de 
aplicarea tarifului aplicabil serviciilor 
naționale la serviciile de roaming 
reglementate în cadrul unui anumit 
pachet cu amănuntul în schimbul altor
avantaje oferite de furnizorul respectiv. 
Furnizorul de servicii de roaming 
reamintește utilizatorilor finali respectivi 
natura avantajelor în materie de roaming 
la care renunță. Autoritățile naționale de 

eliminat
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reglementare monitorizează în special 
dacă furnizorii de servicii de roaming 
care invocă prezentul articol participă la 
practici comerciale care ar putea 
reprezenta o eludare a regimului 
standard.

Amendamentul 75

Propunere de regulament
Articolul 37 – punctul 4 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 531/2012
Articolul 7 – alineatele 1 și 2

Textul în vigoare Amendamentul

4a. La articolul 7, alineatele (1) și (2) se 
înlocuiesc cu următorul text:

„(1) Începând cu 1 iulie 2012, tariful cu 
ridicata mediu pe care operatorul unei 
rețele vizitate îl poate percepe furnizorului 
de servicii de roaming al unui client pentru 
furnizarea unui apel în roaming 
reglementat inițiat în rețeaua vizitată 
respectivă, inclusiv, printre altele, costurile 
cu inițierea, tranzitul și terminarea, nu 
poate depăși 0,14 EUR pe minut..

„(1) Începând cu 1 iulie 2014, tariful cu 
ridicata mediu pe care operatorul unei 
rețele vizitate îl poate percepe furnizorului 
de servicii de roaming al unui client pentru 
furnizarea unui apel în roaming 
reglementat inițiat în rețeaua vizitată 
respectivă, inclusiv, printre altele, costurile 
cu inițierea, tranzitul și terminarea, nu 
poate depăși 0,05 EUR pe minut.

(2) Tariful mediu cu ridicata menționat la 
alineatul (1) se aplică între oricare doi 
operatori și se calculează pentru o perioadă 
de 12 luni sau pentru orice altă perioadă 
mai scurtă care rămâne până la sfârșitul 
perioadei de aplicare a unui tarif maxim cu 
ridicata mediu, conform dispozițiilor 
prezentului alineat, sau până la 30 iunie 
2022. Tariful maxim cu ridicata mediu se 
reduce la 0,10 EUR la 1 iulie 2013 și la 
0,05 EUR la 1 iulie 2014 și, fără a aduce 
atingere articolului 19, se menține la 0,05
EUR până la 30 iunie 2022.

(2) Tariful mediu cu ridicata menționat la 
alineatul (1) se aplică între oricare doi 
operatori și se calculează pentru o perioadă 
de 12 luni sau pentru orice altă perioadă 
mai scurtă care rămâne până la sfârșitul 
perioadei de aplicare a unui tarif maxim cu 
ridicata mediu, conform dispozițiilor 
prezentului alineat, sau până la 30 iunie 
2022. Tariful maxim cu ridicata mediu se 
reduce la 0,01 EUR la 1 iulie 2016 și se 
menține până la 30 iunie 2022.

(2a) Tarifele de terminare a apelurilor în 
rețele mobile pentru apelurile de voce în 
roaming nu depășesc 0,005 EUR 
începând cu 1 iulie 2016 și se mențin 
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până la 30 iunie 2022.

Justificare

Într-o serie de state membre, prețul mediu intern este sub 0,05 EUR. Păstrarea tarifelor cu 
ridicata pentru serviciile de voce în roaming la nivelul actual, 0,05 EUR după 1 iulie 2016, 
când operatorii vor fi obligați să perceapă clienților de roaming tarife identice cu cele 
naționale, ar crea distorsiuni mari pe piață. Prin urmare, prețurile cu ridicata pentru 
apelurile vocale ar mai trebui scăzute în scopul de a permite o concurență mai mare.

Amendamentul 76

Propunere de regulament
Articolul 37 – punctul 4 b (nou)
Regulamentul (UE) nr. 531/2012
Articolul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4b. Se introduce următorul articol:

„Articolul 7a

Eliminarea tarifelor de roaming cu 
amănuntul

Cu începere de la 1 iulie 2016, furnizorii 
de servicii de roaming nu percep nicio 
suprataxă, comparativ cu tarifele aplicate 
serviciilor de comunicații mobile la nivel 
intern, de la clienții serviciilor de roaming 
pentru niciun apel în roaming 
reglementat efectuat sau primit, pentru 
niciun mesaj SMS în roaming 
reglementat trimis și pentru niciun 
serviciu de comunicații de date în 
roaming utilizat, fără a aduce atingere 
măsurilor adoptate pentru a preveni 
utilizarea anormală sau frauduloasă. ”

Justificare

Suprataxele pentru apeluri, mesaje SMS și date în roaming ar trebui eliminate. După 
scăderea graduală a plafoanelor în care operatorul de telecomunicații poate percepe taxe 
consumatorilor pentru serviciile roaming, a venit vremea să se permită consumatorilor să 
plătească pentru serviciile roaming la fel ca pentru cele naționale. Această obligație impusă 
în sarcina operatorilor nu ar trebui să intre în vigoare înainte de 1 iulie 2016 pentru a nu 
aduce atingere principiului securității juridice. Până la 1 iulie 2016, prețurile cu ridicata ar 
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mai trebui scăzute, iar tarifele de terminare a apelurilor mobile ar trebui armonizate pentru a 
asigura condiții de concurență echitabile pentru toți operatorii de telecomunicații din UE.

Amendamentul 77

Propunere de regulament
Articolul 37 – punctul 5 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 531/2012
Articolul 12 – alineatul 1

Textul în vigoare Amendamentul

5a. Articolul 12 alineatul (1) se 
înlocuiește cu următorul text:

„(1) De la 1 iulie 2012 tariful cu ridicata 
mediu pe care operatorul unei rețele 
vizitate îl poate percepe de la furnizorul 
rețelei din țara de origine al unui client al 
serviciilor de roaming pentru furnizarea 
serviciilor reglementate de comunicații de 
date în roaming prin intermediul rețelei 
vizitate respective nu depășește un plafon 
de salvgardare de 0,25 EUR pe megabyte 
de date transmise. Plafonul de salvgardare 
se reduce la 0,15 EUR pe megabyte de date 
transmise la 1 iulie 2013 și la 0,05 EUR pe 
megabyte de date transmise la 1 iulie 2014
și, fără a aduce atingere articolului 19, se 
menține la 0,05 EUR pe megabyte de date 
transmise până la 30 iunie 2022.”

„(1) De la 1 iulie 2013 tariful cu ridicata 
mediu pe care operatorul unei rețele 
vizitate îl poate percepe de la furnizorul 
rețelei din țara de origine al unui client al 
serviciilor de roaming pentru furnizarea 
serviciilor reglementate de comunicații de 
date în roaming prin intermediul rețelei 
vizitate respective nu depășește un plafon 
de salvgardare de 0,15 EUR pe megabyte 
de date transmise. Plafonul de salvgardare 
se reduce la 0,05 EUR pe megabyte de date 
transmise la 1 iulie 2014 și la 0,005 EUR 
pe megabyte de date transmise la 1 iulie 
2015 și se menține la 0,005 EUR pe 
megabyte de date transmise până la 30 
iunie 2022.”

Amendamentul 78

Propunere de regulament
Articolul 37 – punctul 8
Regulamentul (UE) nr. 531/2012
Articolul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. Articolul 19 se modifică după cum 
urmează:

eliminat

(a) alineatul (1) se modifică după cum 
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urmează:

(i) prima teză se înlocuiește cu următorul 
text:

„Comisia reexaminează funcționarea 
prezentului regulament și, după 
efectuarea unei consultări publice, 
prezintă un raport în acest sens 
Parlamentului European și Consiliului 
cel târziu până la 31 decembrie 2016.”

(ii) litera (g) se înlocuiește cu următorul 
text:

(g) măsura în care punerea în aplicare a 
măsurilor structurale prevăzute la 
articolele 3 și 4 și a regimului alternativ 
prevăzut la articolul 4a a dat rezultate în 
ceea ce privește dezvoltarea concurenței 
pe piața internă a serviciilor de roaming, 
astfel încât să nu existe nicio diferență 
efectivă între tarifele de roaming și cele 
naționale;”

(iii) se introduce următoarea literă (i):

'(i) eventuala măsură în care evoluția 
tarifelor naționale cu amănuntul este 
afectată, în mod observabil, de aplicarea, 
de către furnizorii de servicii de roaming, 
a tarifului național atât serviciilor 
naționale, cât și serviciilor de roaming 
reglementate în ansamblul Uniunii.”

(b) alineatul (2) se modifică după cum 
urmează:

(i) prima teză se înlocuiește cu următorul 
text:

„În cazul în care raportul arată că 
opțiunile tarifare în cazul cărora tariful 
aplicabil serviciului național se aplică atât 
serviciilor naționale, cât și serviciilor de 
roaming reglementate, nu sunt furnizate 
în toate pachetele cu amănuntul pentru o 
utilizare rezonabilă de către cel puțin un 
furnizor de servicii de roaming în fiecare 
stat membru sau că ofertele furnizorilor 
alternativi de roaming nu au facilitat 
accesul consumatorilor în întreaga 
Uniune la tarife de roaming cu 
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amănuntul echivalente în mod 
substanțial, Comisia prezintă până la 
aceeași dată propuneri corespunzătoare 
Parlamentului European și Consiliului 
pentru a remedia situația și a garanta că 
nu există nicio diferență între tarifele 
naționale și cele de roaming în cadrul 
pieței interne.”

(ii) litera (d) se înlocuiește cu următorul 
text:

(d) „modificarea duratei sau reducerea 
nivelului plafoanelor maxime ale tarifelor 
cu ridicata prevăzute la articolele 7, 9 și 
12, în vederea consolidării capacității 
tuturor furnizorilor de servicii de roaming 
de a pune la dispoziție în pachetele lor 
respective de servicii cu amănuntul pentru 
o utilizare rezonabilă opțiuni tarifare 
aplicabile în cazul cărora tariful aplicabil 
serviciilor naționale se aplică atât 
serviciilor naționale, cât și serviciilor de 
roaming reglementate, ca și cum acestea 
din urmă ar fi consumate în rețeaua din 
țara de origine.”

Amendamentul 79

Propunere de regulament
Articolul 37 – punctul 8 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 531/2012
Articolul 19

Textul în vigoare Amendamentul

8a. Articolul 19 se înlocuiește cu 
următorul text:

„Articolul 19 „Articolul 19

Reexaminare Reexaminare

(1) Comisia reexaminează modul de 
funcționare al prezentului regulament și, 
după efectuarea unei consultări publice,
prezintă un raport în acest sens 
Parlamentului European și Consiliului 
până la 30 iunie 2016. Comisia evaluează, 

(1) Comisia analizează modul de 
funcționare al prezentului regulament și 
prezintă un raport în acest sens 
Parlamentului European și Consiliului în 
conformitate cu alineatele (2)-(6).
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în special, dacă obiectivele 
regulamentului au fost atinse. În acest 
demers, Comisia evaluează, inter alia:

(1a) Până la 31 decembrie 2015, după 
desfășurarea unei consultări publice, 
Comisia prezintă un raport Parlamentului 
European și Consiliului în care 
precizează dacă este oportun sau nu să se 
modifice durata sau să se revizuiască 
nivelul plafoanelor maxime ale tarifelor 
cu ridicata prevăzute la articolele 7, 9 și 
12. De asemenea, după consultarea cu 
OAREC, Comisia prezintă o propunere 
legislativă corespunzătoare în vederea 
armonizării tarifelor de terminare a 
apelurilor mobile în întreaga UE până la 
31 decembrie 2015.

1b. Până la 31 decembrie 2016, după 
desfășurarea unei consultări publice, 
Comisia prezintă un raport Parlamentului 
European și Consiliului privind, printre 
altele:

(a) dacă nivelul concurenței este suficient 
de ridicat pentru a justifica expirarea 
tarifelor cu amănuntul maxime;

(a) dacă nivelul concurenței este suficient 
de ridicat pentru a justifica expirarea 
tarifelor cu amănuntul maxime;

(b) dacă nivelul concurenței este suficient 
de ridicat pentru eliminarea tarifelor cu 
ridicata maxime;

(b) dacă nivelul concurenței este suficient 
de ridicat pentru eliminarea tarifelor cu 
ridicata maxime;

(c) evoluția și tendințele viitoare 
preconizate ale tarifelor cu ridicata și cu 
amănuntul pentru furnizarea către clienții 
serviciilor de roaming a serviciilor de voce, 
de SMS și de comunicații de date, prin 
comparație cu tarifele serviciilor de 
comunicații mobile la nivel național în 
statele membre, separat pentru clienții care 
utilizează servicii preplătite și pentru cei 
care utilizează servicii postplătite; Comisia 
evaluează și evoluția calității și vitezei 
serviciilor respective;

(c) evoluția și tendințele viitoare 
preconizate ale tarifelor cu ridicata și cu 
amănuntul pentru furnizarea către clienții 
serviciilor de roaming a serviciilor de voce, 
de SMS și de comunicații de date, prin 
comparație cu tarifele serviciilor de 
comunicații mobile la nivel național în 
statele membre, separat pentru clienții care 
utilizează servicii preplătite și pentru cei 
care utilizează servicii postplătite; Comisia 
evaluează și evoluția calității și vitezei 
serviciilor respective;

(d) disponibilitatea și calitatea serviciilor, 
inclusiv a celor care reprezintă o 
alternativă la serviciile de voce, SMS și de 
comunicații de date în roaming, ținând 
seama în special de evoluțiile tehnologice;

(d) disponibilitatea și calitatea serviciilor, 
inclusiv a celor care reprezintă o 
alternativă la serviciile de voce, SMS și de 
comunicații de date în roaming, ținând 
seama în special de evoluțiile tehnologice;
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(e) măsura în care consumatorii au avut de 
câștigat, prin reducerea reală a tarifelor 
aferente serviciilor de roaming, varietatea 
tarifelor și produselor aflate la dispoziția 
consumatorilor care au obiceiuri de 
comunicare diferite, precum și diferența 
dintre tarifele naționale și cele de roaming, 
inclusiv disponibilitatea unor oferte de 
tarife unice pentru serviciile naționale și 
cele de roaming;

(e) măsura în care consumatorii au avut de 
câștigat, prin reducerea reală a tarifelor 
aferente serviciilor de roaming, varietatea 
tarifelor și produselor aflate la dispoziția 
consumatorilor care au obiceiuri de 
comunicare diferite, precum și diferența 
dintre tarifele naționale și cele de roaming, 
inclusiv disponibilitatea unor oferte de 
tarife unice pentru serviciile naționale și 
cele de roaming;

(f) gradul de concurență de pe piețele cu
ridicata și cu amănuntul, în special situația 
în materie de concurență a operatorilor mai 
mici, independenți sau care și-au început 
recent activitatea, inclusiv efectele pe care 
le au asupra concurenței atât acordurile 
comerciale, cât și gradul de interconectare 
a operatorilor;

(f) gradul de concurență de pe piețele cu 
ridicata și cu amănuntul, în special situația 
în materie de concurență a operatorilor mai 
mici, independenți sau care și-au început 
recent activitatea, inclusiv efectele pe care 
le au asupra concurenței atât acordurile 
comerciale, cât și gradul de interconectare 
a operatorilor;

(g) măsura în care implementarea unor 
măsuri structurale prevăzute la articolele 3 
și 4 a dat rezultate în ceea ce privește 
dezvoltarea concurenței pe piața internă a
serviciilor de roaming, astfel încât 
diferența dintre tarifele naționale și cele de 
roaming să tindă către zero;

(g) măsura în care implementarea unor 
măsuri structurale prevăzute la articolele 3 
și 4 a dat rezultate în ceea ce privește 
dezvoltarea concurenței pe piața internă a 
serviciilor de roaming, astfel încât 
diferența dintre tarifele naționale și cele de 
roaming să tindă către zero;

(h) măsura în care nivelul tarifelor cu 
ridicata maxime și ale celor cu amănuntul 
maxime a oferit garanții corespunzătoare 
împotriva prețurilor excesive pentru 
consumatori, care să permită dezvoltarea 
concurenței pe piața internă de servicii de 
roaming.

(h) măsura în care nivelul tarifelor cu 
ridicata maxime și ale celor cu amănuntul 
maxime a oferit garanții corespunzătoare 
împotriva prețurilor excesive pentru 
consumatori, care să permită dezvoltarea 
concurenței pe piața internă de servicii de 
roaming.

(2) Dacă raportul arată că măsurile 
structurale prevăzute de prezentul 
regulament nu au fost suficiente pentru a 
încuraja concurența pe piața internă a 
serviciilor de roaming în beneficiul 
tuturor consumatorilor europeni sau că 
diferența dintre tarifele naționale și cele 
de roaming nu tinde către zero, Comisia 
formulează propuneri corespunzătoare 
către Parlamentul European și Consiliu 
pentru a aborda această situație și pentru 
a realiza astfel o piață internă a serviciilor 
de comunicații mobile în care, în cele din 
urmă, să nu existe nicio diferențiere între 

(2) Dacă din raportul menționat la 
alineatul (2) reiese că este necesar să se 
modifice durata sau să se revizuiască 
nivelul plafoanelor maxime ale tarifelor 
cu ridicata, Comisia, până la 31 
decembrie 2015 și după consultarea cu 
OAREC, prezintă o propunere 
corespunzătoare Parlamentului European 
și Consiliului pentru a trata această 
situație.



PE522.939v02-00 88/90 AD\1016355RO.doc

RO

tarifele naționale și cele de roaming.
Comisia examinează, în special, măsura 
în care sunt necesare următoarele:

(a) prevederea unor măsuri tehnice și 
structurale suplimentare;

Dacă raportul menționat la alineatul (3) 
arată că măsurile structurale prevăzute de 
prezentul regulament nu au fost suficiente 
pentru a încuraja concurența pe piața 
internă a serviciilor de roaming în 
beneficiul tuturor consumatorilor 
europeni sau că diferența dintre tarifele 
naționale și cele de roaming nu tinde
către zero, Comisia formulează, până la 
31 decembrie 2015, propuneri 
corespunzătoare către Parlamentul 
European și Consiliu pentru a aborda 
această situație și pentru a realiza astfel o 
piață internă a serviciilor de comunicații 
mobile în care, în cele din urmă, să nu 
existe nicio diferențiere între tarifele 
naționale și cele de roaming.

(b) modificarea măsurilor structurale;

(c) prelungirea duratei de aplicare și, 
eventual, revizuirea nivelului plafoanelor 
maxime ale tarifelor cu amănuntul 
prevăzute la articolele 8, 10 și 13;

(d) modificarea duratei de aplicare și, 
eventual, revizuirea nivelului plafoanelor 
maxime ale tarifelor cu ridicata prevăzute 
la articolele 7, 9 și 12;

(e) introducerea oricăror alte cerințe 
necesare, inclusiv nediferențierea 
tarifelor de roaming de cele naționale.

(3) În plus, la fiecare doi ani după 
prezentarea raportului prevăzut la alineatul 
(1), Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului un raport. Fiecare 
raport trebuie să conțină un rezumat al 
monitorizării efectuate asupra furnizării de 
servicii de roaming în Uniune, precum și o 
evaluare a progreselor înregistrate în sensul 
atingerii obiectivelor prezentului 
regulament, inclusiv în ceea ce privește 
aspectele menționate la alineatele (1) și (2).

(3) În plus, o dată la doi ani după 
prezentarea raportului prevăzut la alineatul 
(1), Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului un raport. Fiecare 
raport trebuie să conțină un rezumat al 
monitorizării efectuate asupra furnizării de 
servicii de roaming în Uniune, precum și o 
evaluare a progreselor înregistrate în sensul 
atingerii obiectivelor prezentului 
regulament, inclusiv în ceea ce privește 
aspectele menționate la alineatele (2) și (3).

(4) Pentru a analiza dezvoltarea 
concurenței pe piețele de roaming la 

(4) Pentru a analiza dezvoltarea 
concurenței pe piețele de roaming la 
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nivelul Uniunii, OAREC colectează 
periodic date de la autoritățile naționale de 
reglementare cu privire la evoluțiile 
tarifelor cu ridicata și cu amănuntul pentru 
serviciile de voce, SMS și comunicații de 
date în roaming. Aceste date sunt notificate 
Comisiei cel puțin de două ori pe an. 
Comisia face publice datele respective.

nivelul Uniunii, OAREC colectează 
periodic date de la autoritățile naționale de 
reglementare cu privire la evoluțiile 
tarifelor cu ridicata și cu amănuntul pentru 
serviciile de voce, SMS și comunicații de 
date în roaming. Aceste date sunt notificate 
Comisiei cel puțin de două ori pe an. 
Comisia face publice datele respective.

OAREC colectează, de asemenea, anual de 
la autoritățile naționale de reglementare 
informații privind transparența și 
comparabilitatea diferitelor tarife propuse 
de operatori clienților. Comisia face 
publice datele și constatările respective.”

OAREC colectează, de asemenea, anual de 
la autoritățile naționale de reglementare 
informații privind transparența și 
comparabilitatea diferitelor tarife propuse 
de operatori clienților. Comisia face 
publice datele și constatările respective.”

Amendamentul 80

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu toate acestea, articolele 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29 și 30 se aplică de la 
1 iulie 2016.

eliminat
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