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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:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
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Articolul 2 – paragraful 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; 
acesta permite utilizatorilor finali să 
utilizeze orice aplicație utilizând funcția 
de comunicare electronică a internetului 
fără niciun fel de restricții privind 
conținutul schimbat, cu excepția cazurilor 
de aplicare a unor măsuri rezonabile de 
gestionare a traficului sau a unei hotărâri 
judecătorești, indiferent de tehnologia de 
rețea utilizată;

Or. en

Justificare
Definiția serviciului de acces la internet a fost modificată substanțial. Aceasta reflectă 
activitatea OAREC privind neutralitatea rețelei, în special orientările pentru calitatea 
serviciului în domeniul de aplicare al neutralității rețelei (noiembrie 2012). Ea a fost aliniată 
și cu modificările introduse la articolul 23 alineatul (5).

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 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 

15. „serviciu specializat” înseamnă un 
serviciu de comunicații electronice care
este furnizat și operat într-o rețea închisă 
de comunicații electronice prin utilizarea 
Protocolului Internet, bazându-se pe un 
control strict al accesului și fiind 
optimizat pentru conținuturi, aplicații sau 
servicii specifice sau o combinație a 
acestora și ale cărui caracteristici tehnice 
sunt optimizate pentru aplicații specifice 
bazate pe utilizarea pe scară largă a 
gestionării traficului pentru a asigura 
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substitut al serviciului de acces la internet; caracteristici adecvate ale serviciului, și 
care nu este utilizat ca substitut al 
serviciului de acces la internet;

Or. en

Justificare

Definiția reflectă activitatea OAREC privind neutralitatea rețelei, în special orientările 
pentru calitatea serviciului în domeniul de aplicare al neutralității rețelei (noiembrie 2012). 
În opinia raportorului, definiția modificată stabilește o distincție mai clară între servicii 
specializate și servicii de acces la internet.

Amendamentul 3

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

Or. en

Amendamentul4

Propunere de regulament
Articolul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 21 eliminat
Eliminarea restricțiilor și a discriminării

(1) Libertatea utilizatorilor finali de a 
utiliza rețele publice de comunicații 
electronice sau servicii de comunicații 
electronice accesibile publicului furnizate 
de o întreprindere stabilită în alt stat 
membru nu este restricționată de 
autoritățile publice. 
(2) Furnizorii de comunicații electronice 
pentru public nu aplică utilizatorilor 
finali cerințe sau condiții de acces sau de 
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utilizare discriminatorii, pe baza 
naționalității sau a locului de reședință al 
utilizatorului final, cu excepția cazului în 
care astfel de diferențe sunt justificate în 
mod obiectiv.
(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, 
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. 

Or. en

Justificare

Acest lucru este deja garantat prin dispozițiile prevăzute în Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene referitoare la nediscriminarea pe motive de reședință și naționalitate, 
libertatea de a presta servicii și libertatea de stabilire. În plus, se pare că există puține dovezi 
că piața pentru comunicații fixe necesită o intervenție reglementară, acesta fiind motivul 
pentru care raportorul propune eliminarea respectivă. În sfârșit, în ceea ce privește 
comunicațiile mobile, acestea ar trebui să fie tratate prin intermediul abordării globale 
privind roamingul definite în Regulamentul Roaming III.

Amendamentul5

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 
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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 
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.

Or. en

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.

Amendamentul6

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, servicii și 
dispozitive la alegerea acestora, indiferent 
de origine sau destinație, 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 
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de date, să beneficieze de orice oferte ale 
furnizorilor de conținut, aplicații și 
servicii de internet.

Or. en

Justificare

Raportorul propune clarificarea domeniului de aplicare al dispozițiilor, adăugând „și 
dispozitive”, precum și „origine și/sau destinație a conținutului”. De asemenea, raportorul 
propune să se elimine a doua teză, deoarece utilizatorii finali vor putea să încheie astfel de 
acorduri și să beneficieze de astfel de oferte fără această dispoziție.

Amendamentul 7

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) Autoritățile naționale de reglementare 
se asigură că utilizatorii finali sunt liberi 
să beneficieze de servicii specializate
oferite de furnizorii de comunicații 
electronice sau de furnizorii 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 pe lângă serviciile de 
acces la internet, cu condiția ca astfel de 
oferte să nu fie în detrimentul serviciilor 
de acces la internet, ori al performanțelor, 
accesibilității sau calității acestora.

Or. en

Justificare

Raportorul dorește să asigure că nu există nicio contradicție între alineatul (1) și alineatul 
(2). Prin urmare, acesta propune un text simplificat în mod semnificativ, bazându-se pe 
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activitatea desfășurată în domeniu de către OAREC, Consiliul Europei și alți experți 
independenți.

Amendamentul 8

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 măsură rezonabilă de gestionare a 
traficului aplicată care ar putea afecta 
accesul la informații, conținuturi, 
aplicații și servicii, precum și distribuirea 
acestora, astfel cum se prevede la
alineatele (1) și (2).

Or. en

Justificare

Având în vedere efectul măsurilor rezonabile de gestionare a traficului asupra vieții private și 
a protecției datelor cu caracter personal, a fost adăugată trimiterea la articolul 23 alineatul 
(5) pentru a consolida domeniul de aplicare al obligațiilor de informare.

Amendamentul 9

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 
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 

(5) Furnizorii de servicii de acces la 
internet nu limitează libertățile prevăzute la 
alineatul (1) discriminând, limitând sau 
intervenind în transmiterea traficului de 
internet, cu excepția cazurilor în care este 
necesar să se aplice măsuri rezonabile de 
gestionare a traficului sau să se pună în 
aplicare o hotărâre judecătorească.
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măsuri rezonabile de gestionare a 
traficului. Măsurile rezonabile de 
gestionare a traficului sunt transparente, 
nediscriminatorii, proporționale și 
necesare pentru:
(a) a pune în aplicare o dispoziție 
legislativă sau o hotărâre judecătorească 
sau pentru a preveni sau a împiedica 
infracțiuni grave;

Asemenea măsuri sunt instituite prin 
proceduri transparente, nu sunt 
menținute mai mult decât este strict 
necesar și oferă garanții corespunzătoare, 
în special pentru a asigura că orice 
restricție se limitează la ceea ce este 
necesar, fiind nediscriminatorii și 
proporționale. Aceste garanții sunt supuse 
unei examinări periodice și includ 
posibilitatea unei căi de atac judiciare.

(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.

Or. en

Justificare

Raportorul dorește să asigure că libertățile prevăzute la alineatul (1) pot fi limitate numai 
prin măsuri rezonabile de gestionare a traficului sau printr-un ordin judecătoresc. De 
asemenea, raportorul reamintește Directiva 2011/92/UE privind combaterea abuzului sexual 
asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile și propune să 
includă garanții adecvate, printre altele, o cale de atac judiciară.

Amendamentul 10
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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 
monitorizează îndeaproape și garantează 
capacitatea efectivă a utilizatorilor finali de 
a beneficia de libertățile prevăzute la 
articolul 23 alineatele (1) și (2), precum și 
aplicarea unor măsuri rezonabile de 
gestionare a traficului în conformitate cu 
articolul 23 alineatul (5), ținând seama în 
cea mai mare măsură de orientările 
OAREC menționate la alineatul (2) de la 
prezentul articol și la articolul 21 
alineatul (3a) din Directiva 2002/22/CE. 
Măsurile rezonabile de gestionare a 
traficului fac obiectul unei revizuiri 
periodice pentru a reflecta evoluția 
tehnologică. Autoritățile naționale de 
reglementare prezintă un raport anual 
Comisiei și OAREC cu privire la 
monitorizarea și constatările lor.

Or. en

Justificare

În opinia raportorului, pentru a asigura coerența abordării și aplicarea efectivă a libertăților 
prevăzute la articolul 23, OAREC ar trebui să stabilească orientări generale privind atât 
aplicarea unor măsuri rezonabile de gestionare a traficului, cât și măsurarea calității 
serviciului.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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 

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 
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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.

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.

Până la (data aplicării termenului-limită) 
OAREC, după consultarea părților 
interesate și în strânsă cooperare cu 
Comisia, elaborează orientări generale 
pentru aplicarea unor măsuri rezonabile 
de gestionare a traficului. OAREC 
elaborează aceste orientări în temeiul 
articolului 23 și al prezentului articol.

Or. en

Justificare

În opinia raportorului, pentru a asigura coerența abordării și aplicarea efectivă a libertăților
prevăzute la articolul 23, OAREC ar trebui să stabilească orientări generale privind atât 
aplicarea unor măsuri rezonabile de gestionare a traficului, cât și măsurarea calității 
serviciului.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia poate adopta acte de punere 
în aplicare care definesc condiții 

eliminat
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uniforme pentru punerea în aplicare a 
obligațiilor autorităților naționale 
competente în temeiul prezentului articol. 
Respectivele acte de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 33 
alineatul (2).

Or. en

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 13

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, 
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; 
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(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 
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 
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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 
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 
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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 
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, 
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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; 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.

Or. en

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 14

Propunere de regulament
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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;
(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 
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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). Respectivele 
acte de punere în aplicare 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 
prelucrării ilegale a datelor cu caracter 
personal, menționate la articolul 25 
alineatul (4) și relevante pentru serviciul 
furnizat.

Or. en

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 15

Propunere de regulament
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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 
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, 
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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.

Or. en

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 16

Propunere de regulament
Articolul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

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 
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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 
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 
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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.

Or. en

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 17

Propunere de regulament
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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.

Or. en

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 18

Propunere de regulament
Articolul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 30 eliminat
Schimbarea furnizorului și portabilitatea 

numerelor
(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 
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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 
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 
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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. 
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 
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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.

Or. en

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 19

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Titlul articolului 20 se înlocuiește cu:
Contractele „Cerințe în materie de informare pentru 

contracte”

Or. en

Amendamentul 20

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

Textul în vigoare Amendamentul

1b. La articolul 20, se introduce 
următorul alineat:
„(-1a) Statele membre se asigură că 
informațiile menționate la alineatul (1) 
sunt furnizate în mod clar, cuprinzător și 
ușor accesibil și fără a aduce atingere 
cerințelor Directivei privind drepturile 
consumatorilor* referitoare la contractele 
la distanță/negociate în afara spațiului 
comercial. Consumatorul sau alt utilizator 
final care solicită acest lucru primește o 
copie a contractului cel puțin în format 
electronic și în scris. 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).”

Or. en

Amendamentul 21

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

Textul în vigoare Amendamentul

1c. 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
întreprinderii;

(a) identitatea, adresa și datele 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:

– planul tarifar specific 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;

– dacă și în ce stat membru este asigurat 
accesul la servicii de urgență și a 
informațiilor privind localizarea 
apelantului și/sau orice limitare a furnizării 
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 – nivelul minim de calitate a serviciilor 
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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;

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;

– 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;

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

– 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 
datele vizate;

(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,
mijloacele prin care se pot obține 
informații actualizate privind toate tarifele 
aplicabile și cheltuielile pentru întreținere;

(da) 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 încetare a serviciilor și a 

(e) durata contractului și condițiile de 
reînnoire și de încetare a serviciilor și a 
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contractului, inclusiv: contractului, inclusiv:
– orice utilizare sau durată minimă 
necesară pentru a beneficia de condiții 
promoționale;

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

– orice cheltuieli privind portabilitatea 
numerelor și a altor identificatori;

– 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;

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

– 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) eventualele compensații și formule de 
rambursare care se aplică în cazul în care
nu sunt îndeplinite nivelurile de calitate a 
serviciilor prevăzute de contract;

(f) orice mecanisme de compensare și de 
rambursare, 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 

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 
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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.

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.”

Or. en

Amendamentul 22

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

Textul în vigoare Amendamentul

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

(a) detalii legate de planurile privind 
prețurile unitare ale datelor, de planurile 
privind prețurile globale ale datelor, 
precum și de orice prag aplicabil. Pentru 
volumele de date peste pragurile 
respective, prețurile unitare sau globale 
pe o bază ad hoc sau permanentă și orice 
limitare a vitezei datelor care ar putea fi 
aplicată;
(b) modul în care utilizatorii finali pot 
monitoriza nivelul actual al consumului 
lor și stabili limite voluntare;
(c) pentru legăturile fixe de date, vitezele 
disponibile estimate de descărcare și 
încărcare a datelor în locul unde se află 
utilizatorul final;
(d) pentru datele mobile, vitezele medii 
estimate de descărcare și încărcare care 
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ar putea fi atinse în cazul unei acoperiri 
normale a rețelelor fără fir, precum și 
intervalele de viteză care ar putea fi 
atinse;
(e) alți parametri de calitate a serviciului, 
astfel cum sunt definiți la articolul 24 
alineatul (2) din Regulamentul (XXX)*; 
(f) informații cu privire la orice proceduri 
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 
calitatea serviciului, sfera 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, intervalele de viteză 
efectiv disponibile și alți parametri de 
calitate a serviciului, precum și utilizarea 
simultană a unor servicii specializate pot 
influența în practică utilizarea 
conținutului, a aplicațiilor și a serviciilor.
_________________
* Regulamentul (UE) nr. XXX/20XX al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din ...... de stabilire a unor măsuri privind 
piața unică europeană a comunicațiilor 
electronice și de realizare a unui 
continent conectat și de modificare a 
Directivelor 2002/20/CE, 2002/21/CE și 
2002/22/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 
1211/2009 și (UE) nr. 531/2012 (JO L 
XXX, XX.XX.20XX, p. X).”

Or. en

Amendamentul 23

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

Textul în vigoare Amendamentul

1e. 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.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 24

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

Textul în vigoare Amendamentul

1f. 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 
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informare.”

Or. en

Amendamentul 25

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

Textul în vigoare Amendamentul

1g. La articolul 20, se adaugă alineatul 
următor:
„(2b) OAREC elaborează orientări pentru 
stabilirea modelelor contractuale standard 
care conțin informațiile prevăzute la 
alineatele (1) și (1a) de la prezentul 
articol. Toate standardele OAREC pentru 
metodele de măsurare și formatele de 
publicare a vitezelor estimate de furnizare 
a datelor, prevăzute la articolul 21 
alineatul (3a), se aplică informațiilor 
contractuale prevăzute la alineatul (1a) de 
la prezentul articol.”

Or. en

Amendamentul 26

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

Textul în vigoare Amendamentul

1h. Se inserează următorul articol 20a:
„Articolul 20a

Durata și rezilierea contractului
(1) Statele membre se asigură că durata 
maximă a contractelor încheiate între 



PA\1008919RO.doc 39/54 PE522.939v01-00

RO

consumatori și furnizorii de comunicații 
electronice pentru public este de 24 luni. 
Furnizorii de comunicații electronice 
pentru public le oferă consumatorilor 
posibilitatea unor contracte de 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 
dreptul intern prevăd perioade de contract 
care urmează să fie extinse în mod tacit, 
furnizorul de comunicații electronice 
pentru public informează consumatorii și 
oricare alți utilizatori finali care solicită 
acest lucru, în timp util astfel încât 
consumatorul și oricare alt utilizator final 
care solicită acest lucru să aibă cel puțin 
o lună la dispoziție pentru a se opune unei 
astfel de prelungiri tacite. În cazul în care 
consumatorul sau oricare alt utilizator 
final care solicită acest lucru nu se opune 
unei astfel de prelungiri tacite, contractul 
se consideră a fi un contract pe durată 
nedeterminată, cu prelungire automată, 
care poate fi reziliat de către consumator 
și oricare alt utilizator final care solicită 
acest lucru, în orice moment cu un 
preaviz de o lună și fără a suporta vreun 
cost. 
(4) Statele membre se asigură că 
consumatorii și alți utilizatori finali care 
solicită acest lucru au dreptul de a rezilia 
contractul lor fără a suporta vreun cost în 
urma primirii notificării privind 
modificările aduse condițiilor 
contractuale propuse de către furnizorul 
de comunicații electronice pentru public. 
Furnizorii transmit consumatorilor 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. 
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Alineatul (2) se aplică mutatis mutandis.
(5) Orice discrepanță semnificativă 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 20 este 
considerată ca fiind o neconformitate de 
performanță în scopul determinării căilor 
de atac de care dispun consumatorul și 
oricare alt utilizator final care solicită 
acest lucru, în conformitate cu legislația 
națională. 
(6) Statele membre se asigură că 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) Statele membre se asigură că 
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.”

Or. en

Amendamentul 27

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

Textul în vigoare Amendamentul
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1i. Articolul 21 alineatul (1) se înlocuiește 
cu următorul text:

(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 
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.

„(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 
utilizatorilor finali în conformitate cu 
anexa II. Aceste informații se publică într-o 
formă clară, completă și ușor accesibilă și 
se actualizează în mod regulat. Orice 
diferențiere în ceea ce privește condițiile 
aplicate consumatorilor și altor utilizatori 
finali trebuie să fie explicitată. Autoritățile 
naționale de reglementare pot stabili 
cerințe suplimentare privind forma în care 
astfel de informații să fie publicate, 
inclusiv introducerea de cerințe 
lingvistice, astfel încât să garanteze că 
aceste informații sunt înțelese cu ușurință 
de către utilizatorul final. Statele membre 
se asigură că furnizorii de comunicații 
electronice pentru public sunt obligați să 
furnizeze la cerere informațiile respective 
autorităților naționale de reglementare 
relevante, înaintea publicării.”

Or. en

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 1 – punctul 1 j (nou)
Directiva 2002/22/CE
Articolul 21 – alineatul 2

Textul în vigoare Amendamentul



PE522.939v01-00 42/54 PA\1008919RO.doc

RO

1j. Articolul 21 alineatul (2) se înlocuiește 
cu următorul text:

(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 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 
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.”

Or. en

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 1 – punctul 1 k (nou)
Directiva 2002/22/CE
Articolul 21 – alineatul 2 a (nou)

Textul în vigoare Amendamentul

1k. La articolul 21, se introduce 
următorul alineat:
„(2a) OAREC instituie un sistem voluntar 
de certificare pentru site-urile interactive 
destinate comparării, pentru ghiduri sau 
instrumente similare, pe baza unor cerințe 
obiective, transparente și proporționale, în 
special pe baza independenței față de 
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orice furnizor de comunicații electronice 
pentru public.”

Or. en

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 1 – punctul 1 l (nou)
Directiva 2002/22/CE
Articolul 21 – alineatul 3

Textul în vigoare Amendamentul

1l. Articolul 21 alineatul (3) se înlocuiește 
cu următorul text:

(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 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;

(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 acces 
la servicii de urgență și la informații de 
localizare a apelantului pentru toate 
serviciile relevante oferite, orice limitări 
în materie de furnizare a serviciilor de 
urgență în temeiul articolului 26, precum 
și orice modificări ale acestora;

(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;
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(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 
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 cazul în 
care sunt oferite, precizând următoarele:
(i) pentru legăturile fixe de date, vitezele 
disponibile estimate de descărcare și 
încărcare a datelor în statul membru de 
reședință al utilizatorului final, iar pentru
datele mobile, vitezele medii estimate de 
descărcare și încărcare care ar putea fi 
atinse în cazul unei acoperiri normale a 
rețelelor fără fir, precum și intervalele de 
viteză care ar putea fi atinse; 
(ii) detalii legate de planurile privind 
prețurile unitare ale datelor, de planurile 
privind prețurile globale ale datelor, 
precum și de orice prag aplicabil. Pentru 
volumele de date peste pragurile 
respective: prețurile unitare sau globale 
pe o bază ad hoc sau permanentă și orice 
limitare a vitezei datelor care ar putea fi 
aplicată;
(iii) modul în care utilizatorii finali pot 
monitoriza nivelul actual al consumului 
lor și stabili limite voluntare;
(iv) 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 pot influența în 
practică utilizarea conținutului, a 
aplicațiilor și a serviciilor;
(v) informații cu privire la orice proceduri 
aplicate de furnizor pentru măsurarea și 
modelarea traficului, inclusiv o indicare a 
metodelor subiacente de inspecție a 
comunicațiilor utilizate pentru măsuri 
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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); precum și

(e) să informeze consumatorii și
utilizatorii 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
(directiva asupra confidențialității și 
comunicațiilor electronice); precum și

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

(f) să informeze regularitate consumatorii 
și utilizatorii 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 înainte impunerii vreunei 
obligații.”

Or. en

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 1 – punctul 1 m (nou)
Directiva 2002/22/CE
Articolul 21 – alineatul 3 a (nou)

Textul în vigoare Amendamentul

1m. La articolul 21, se adaugă alineatul 
următor:
„(3a) Până la (DATA APLICĂRII 
TERMENULUI-LIMITĂ AL 
REGULAMENTULUI XXX*) OAREC, 
după consultarea părților interesate și în 
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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, vitezele efective față de cele 
anunțate în publicitate; parametrii de 
sincronizare, inclusiv timpul de așteptare 
și jitter; nivelul congestionării rețelei, 
performanța serviciilor de acces la 
internet comparativ cu serviciile 
specializate; calitatea percepută de 
utilizatori) și metodele de măsurare a 
acestora pe parcursul timpului, precum și 
conținutul, forma și metoda de publicare 
a informațiilor, inclusiv posibilele 
mecanisme de certificare a calității, 
pentru a asigura 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.
_________________
* Regulamentul (UE) nr. XXX/20XX al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din ...... de stabilire a unor măsuri privind 
piața unică europeană a comunicațiilor 
electronice și de realizare a unui 
continent conectat și de modificare a 
Directivelor 2002/20/CE, 2002/21/CE și 
2002/22/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 
1211/2009 și (UE) nr. 531/2012 (JO L 
XXX, XX.XX.20XX, p. X).”

Or. en

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 1 – punctul 1 n (nou)
Directiva 2002/22/CE
Articolul 21 a (nou)
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Textul în vigoare Amendamentul

1n. Se inserează următorul articol 21a:
„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 comunicațiilor electronice de 
către aceștia. Sistemele respective trebuie 
să includă: 
(a) accesul la informații în timp util 
privind consumul de servicii al acestora.
(b) capacitatea de a stabili un plafon 
financiar pentru utilizarea lor, de a 
solicita o notificare atunci când proporția 
convenită din cadrul plafonului lor a fost 
atinsă, procedura care trebuie urmată 
pentru a continua utilizarea serviciului în 
cazul în care plafonul este depășit, 
precum și planurile privind prețurile 
aplicabile. 
(c) facturi detaliate în format electronic 
sau pe hârtie. 
(2) OAREC stabilește orientări pentru 
punerea în aplicare a alineatului (1) și 
indică dacă taxele legate de costuri sunt 
justificate sau nu.”

Or. en

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 1 – punctul 2
Directiva 2002/22/CE
Articolele 20, 21, 22 și 30.
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

Ca parte a abordării generale a raportorului de modificare a Directivei 2002/22/CE, 
articolele 20, 21 și 30 nu mai sunt eliminate, ci modificate pentru a lua în considerare unele 
dintre noile îmbunătățiri conținute în propunerea Comisiei.

Amendamentul 34

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

Textul în vigoare Amendamentul

2a. Articolul 30 alineatul (1) 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.

Or. en

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 1 – punctul 2 b (nou)
Directiva 2002/22/CE
Articolul 30 – alineatul 4

Textul în vigoare Amendamentul
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2b. Articolul 30 alineatul (4) se 
înlocuiește cu următorul text:

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

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

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
în conformitate cu orientările OAREC. 
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. În orice caz, pierderea 
serviciului în timpul procesului de 
portabilitate nu depășește o zi lucrătoare.
Utilizatorii finali nu pot fi transferați către
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 sancțiunile corespunzătoare 
împotriva întreprinderilor, inclusiv 
obligația de a oferi compensații abonaților 
în cazul întârzierilor survenite în transferul
numărului sau în cazul transferului abuziv 
efectuat de acestea sau în numele lor.

Or. en

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 1 – punctul 2 c (nou)
Directiva 2002/22/CE
Articolul 30 – alineatul 4 a (nou)
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Textul în vigoare Amendamentul

2c. La articolul 30, se introduce 
următorul alineat:
„(4a) OAREC stabilește orientări privind 
responsabilitățile care le revin 
furnizorului   către care se realizează 
transferul, respectiv furnizorului  dinspre 
care se realizează transferul în procesul 
schimbării furnizorului și al portabilității, 
inclusiv orice cerințe privind serviciile de 
redirecționare a mesajelor electronice și 
orice alte modalități și proceduri relevante 
în conformitate cu prezentul articol.”

Or. en

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 1 – punctul 2 d (nou)
Directiva 2002/22/CE
Articolul 30 – alineatul 5

Textul în vigoare Amendamentul

2d. La articolul 30, se elimină alineatul 
(5)

(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.

Or. en

Justificare

Raportorul propune un nou articol 20a privind durata și rezilierea contractului. Prezenta 
dispoziție este inclusă acolo.
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Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 1 – punctul 2 e (nou)
Directiva 2002/22/CE
Articolul 30 – alineatul 6

Textul în vigoare Amendamentul

2e. Articolul 30 alineatul (6) se elimină.
(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.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 1 – punctul 2 f (nou)
Directiva 2002/22/CE
Articolul 34 – alineatul 1 a (nou)

Textul în vigoare Amendamentul

2f. 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 destinate 
publicului care sunt stabiliți în alt stat 
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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).”

Or. en

Amendamentul 40

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

Textul în vigoare Amendamentul

2g. 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.”

Or. en

Amendamentul 41

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

2h. 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 
oferite și parametrii relevanți de calitate a 
serviciului, planul (planurile) tarifar(e) 
aplicabil(e) și, pentru fiecare astfel de 
plan tarifar, tipurile de servicii oferite,
inclusiv volumele comunicațiilor, precum 
și orice tarife aplicabile (pentru acces, 
utilizare, întreținere și orice costuri
suplimentare), precum și costurile privind 
echipamentul terminal.”

Or. en

Amendamentul 42

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

Textul în vigoare Amendamentul

2i. În anexa II se inserează următorul 
punct:
„2.2.(a) Informații suplimentare privind 
accesul la serviciile de 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.”

Or. en
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Amendamentul 43

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

Textul în vigoare Amendamentul

2j. 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 orice taxe 
datorate în acest caz, procedurile și tarifele 
directe legate de schimbarea furnizorului 
și portabilitatea numerelor și a altor 
identificatori, dacă sunt relevante, precum 
și mecanismele de compensare pentru 
întârzierea sau abuzul în materie de 
schimbare a furnizorului;

Or. en

Amendamentul 44

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.

Cu toate acestea, articolele 23, 24 și 36 se 
aplică de la 1 iulie 2016.

Or. en


