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(Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie)


REGULAMENTE




REGULAMENTUL (CE) NR. 1211/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI
din 25 noiembrie 2009
de instituire a Organismului autorităţilor europene de reglementare în domeniul comunicaţiilor
electronice (OAREC) și a Oficiului
(Text cu relevanţă pentru SEE)

7 martie 2002 privind serviciile universale și drepturile uti
lizatorilor cu privire la reţelele și serviciile electronice de
comunicaţii (directiva privind serviciul universal) (7) și
Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Con
siliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor cu
caracter personal și protejarea confidenţialităţii în sectorul
comunicaţiilor electronice (directiva asupra confidenţiali
tăţii și comunicaţiilor electronice) (8) (denumite împreună
„directiva-cadru și directivele speciale”) se dorește crearea
unei pieţe interne a comunicaţiilor electronice în cadrul
Comunităţii, asigurându-se, în același timp, un nivel ridi
cat de investiţii, de inovare și protecţie a consumatorilor
printr-o concurenţă sporită.

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în
special articolul 95,
având în vedere propunerea Comisiei,
având în vedere avizul Comitetului Economic și Social
European (1),
având în vedere avizul Comitetului Regiunilor (2),
hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251
din tratat (3),
întrucât:
(1)

Prin Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European și a
Consiliului din 7 martie 2002 privind un cadru de regle
mentare comun pentru reţelele și serviciile de comunicaţii
electronice (directiva-cadru) (4), Directiva 2002/19/CE a
Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002
privind accesul la reţelele de comunicaţii electronice și la
infrastructura asociată, precum și interconectarea acestora
(directiva privind accesul) (5), Directiva 2002/20/CE a Par
lamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002
privind autorizarea reţelelor și serviciilor de comunicaţii
electronice (directiva privind autorizarea) (6), Directiva
2002/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului din

(1) JO C 224, 30.8.2008, p. 50.
(2) JO C 257, 9.10.2008, p. 51.
(3) Avizul Parlamentului European din 24 septembrie 2008 (nepublicat
încă în Jurnalul Oficial), Poziţia comună a Consiliului din 16 februarie
2009 (JO C 75 E, 31.3.2009, p. 67), Poziţia Parlamentului European
din 6 mai 2009 și Decizia Consiliului din 26 octombrie 2009.
(4) JO L 108, 24.4.2002, p. 33.
(5) JO L 108, 24.4.2002, p. 7.
(6) JO L 108, 24.4.2002, p. 21.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 717/2007 al Parlamentului Euro
pean și al Consiliului din 27 iunie 2007 privind roaming-ul
în reţelele publice de comunicaţii mobile în interiorul
Comunităţii (9) vine în completarea și în sprijinul norme
lor prevăzute de cadrul de reglementare UE al comunicaţi
ilor electronice, în ceea ce privește roaming-ul comunitar.

(3)

Necesitatea aplicării unitare a cadrului de reglementare UE
în toate statele membre este esenţială pentru succesul dez
voltării unei pieţe interne de reţele și servicii de comunica
ţii electronice. Cadrul de reglementare UE stabilește
obiectivele care trebuie îndeplinite și reprezintă un cadru
de acţiune pentru autorităţile naţionale de reglementare
(ANR-uri), acordând acestora, totodată, în anumite dome
nii, un grad de flexibilitate în aplicarea normelor în funcţie
de condiţiile naţionale.

(7) JO L 108, 24.4.2002, p. 51.
(8) JO L 201, 31.7.2002, p. 37.
(9) JO L 171, 29.6.2007, p. 32.
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Având în vedere necesitatea de a dezvolta o practică de
reglementare unitară și de a aplica în mod uniform cadrul
de reglementare UE, Comisia a înfiinţat Grupul entităţilor
europene de reglementare (GER) prin Decizia
2002/627/CE a Comisiei din 29 iulie 2002 de instituire a
Grupului entităţilor europene de reglementare în domeniul
reţelelor și serviciilor de comunicaţii electronice (1), cu
rolul de a acorda consultanţă și asistenţă Comisiei în dez
voltarea pieţei interne și, la un nivel mai general, pentru a
asigura o interfaţă între ANR-uri și Comisie.

(5)

GER a adus o contribuţie pozitivă pentru a asigura o prac
tică de reglementare unitară prin facilitarea cooperării din
tre ANR-uri, precum și dintre acestea și Comisie. Această
abordare de dezvoltare a unei consecvenţe sporite în activi
tăţile ANR-urilor prin schimbul de informaţii și cunoștinţe
bazate pe experienţa lor practică s-a dovedit încununată de
succes în scurtul timp scurs de la punerea sa în aplicare.
Este necesară o cooperare continuă și intensificată între
ANR-uri în vederea dezvoltării viitoare a pieţei interne a
reţelelor și serviciilor de comunicaţii electronice.

(6)

Acest lucru necesită consolidarea GER și recunoașterea sa
în cadrul de reglementare UE ca Organism al autorităţilor
europene de reglementare în domeniul comunicaţiilor elec
tronice (OAREC). OAREC nu ar trebui să fie nici agenţie
comunitară și nici nu ar trebui să aibă personalitate juri
dică. OAREC ar trebui să înlocuiască GER și să joace rolul
de forum exclusiv de cooperare între ANR-uri, precum și
între acestea și Comisie în exercitarea întregii game de res
ponsabilităţi ale acestora conform cadrului de reglemen
tare UE. OAREC ar trebui să furnizeze expertiză și să-și
câștige încrederea prin independenţa sa, prin calitatea ser
viciilor sale de consultanţă și a informaţiilor diseminate,
prin transparenţa procedurilor și metodelor sale de operare
și prin eforturile depuse în îndeplinirea atribuţiilor sale.

(7)

(8)

OAREC ar trebui, prin crearea unei baze comune de exper
tiză, să asiste ANR-urile, fără a le înlocui în funcţiile actu
ale ale acestora și fără a dubla activităţile aflate deja în
desfășurare, și să sprijine Comisia în îndeplinirea respon
sabilităţilor sale.

OAREC ar trebui să continue activitatea GER, susţinând
cooperarea între ANR-uri și dintre acestea și Comisie, pen
tru a asigura aplicarea unitară, în toate statele membre, a
cadrului UE de reglementare pentru reţelele și serviciile de
comunicaţii electronice, contribuind astfel la dezvoltarea
pieţei interne.

(1) JO L 200, 30.7.2002, p. 38.
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(9)

De asemenea, OAREC ar trebui să servească drept organ
ism de reflecţie, dezbatere și consultanţă în domeniul
comunicaţiilor electronice pentru Parlamentul European,
Consiliu și Comisie. În consecinţă, OAREC ar trebui să
ofere consultanţă Parlamentului European, Consiliului și
Comisiei, la cererea acestora sau din proprie iniţiativă.

(10)

OAREC ar trebui să își exercite atribuţiile în cooperare cu
grupurile și comitetele existente și fără a aduce atingere
rolului acestora, precum Comitetul pentru comunicaţii,
instituit prin Directiva 2002/21/CE (Directiva-cadru),
Comitetul pentru spectrul de frecvenţe radio instituit în
temeiul Deciziei nr. 676/2002/CE a Parlamentului Euro
pean și a Consiliului din 7 martie 2002 privind cadrul de
reglementare pentru politica de gestionare a spectrului de
frecvenţe radio în Comunitatea Europeană (Decizia privind
spectrul de frecvenţe radio) (2), Grupul pentru politica în
domeniul spectrului de frecvenţe radio instituit prin Deci
zia 2002/622/CE a Comisiei din 26 iulie 2002 de institu
ire a unui Grup pentru politica în domeniul spectrului de
frecvenţe radio (3) și Comitetul de contact instituit în teme
iul Directivei 97/36/CE a Parlamentului European și a Con
siliului din 30 iunie 1997 de modificare a Directivei
89/552/CEE privind coordonarea anumitor acte cu putere
de lege și acte administrative ale statelor membre cu pri
vire la desfășurarea activităţilor de difuzare a programelor
de televiziune (4).

(11)

Pentru a oferi OAREC asistenţă profesională și administra
tivă, ar trebui instituit Oficiul ca organism comunitar cu
personalitate juridică care își exercită atribuţiile conferite în
temeiul prezentului regulament. Pentru a sprijini OAREC
în mod eficient, Oficiul ar trebui să aibă autonomie juri
dică, administrativă și financiară. Oficiul ar trebui să fie
alcătuit dintr-un comitet de gestionare și un director
administrativ.

(12)

Structura organizatorică a OAREC și a Oficiului ar trebui
să fie redusă și adecvată sarcinilor pe care urmează să le
îndeplinească.

(13)

Oficiul ar trebui să fie un organism comunitar în sensul
articolului 185 din Regulamentul (CE, Euratom)
nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind
regulamentul financiar aplicabil bugetului general al
Comunităţilor Europene (5) (Regulamentul financiar). Ofi
ciului ar trebui să i se aplice dispoziţiile Acordului interin
stituţional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European,
Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna ges
tiune financiară (6) (AII din 17 mai 2006), în special
punctul 47.

(2 )
(3)
(4)
(5)
(6)

JO L 108, 24.4.2002, p. 1.
JO L 198, 27.7.2002, p. 49.
JO L 202, 30.7.1997, p. 60.
JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
JO C 139, 14.6.2006, p. 1.
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Deoarece obiectivele acţiunii propuse, și anume dez
voltarea în continuare a unor practici unitare de reglemen
tare printr-o cooperare și coordonare intensificată între
ANR-uri, precum și între acestea și Comisie, nu pot fi rea
lizate în mod satisfăcător de către statele membre, având în
vedere domeniul de aplicare extins la nivel UE al prezen
tului regulament, și pot fi realizate mai bine la nivelul
Comunităţii, aceasta poate adopta măsuri în conformitate
cu principiul subsidiarităţii, astfel cum este prevăzut la arti
colul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporţio
nalităţii, astfel cum este enunţat în respectivul articol,
prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar
pentru atingerea acestor obiective,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

L 337/3
CAPITOLUL II
ORGANIZAREA OAREC

Articolul 2
Rolul OAREC
OAREC:
(a) dezvoltă și diseminează în rândul ANR-urilor cele mai bune
practici de reglementare, precum abordările comune, metod
ologiile sau liniile directoare privind punerea în aplicare a
cadrului de reglementare UE;
(b) oferă, la cerere, asistenţă ANR-urilor privind aspectele legate
de reglementare;

CAPITOLUL I
INSTITUIRE

Articolul 1
Instituire

(c) emite avize privind proiectele de decizie, recomandările și
liniile directoare ale Comisiei, menţionate în prezentul regu
lament, în directiva-cadru și în directivele speciale;
(d) elaborează rapoarte și oferă consiliere, la cererea motivată a
Comisiei sau din proprie iniţiativă, și emite avize Parlamen
tului European și Consiliului, la cererea motivată a acestora
sau din proprie iniţiativă, privind toate aspectele legate de
comunicaţiile electronice care intră în sfera sa de competenţă;

(1) Se instituie Organismul autorităţilor europene de reglemen
tare în domeniul comunicaţiilor electronice (OAREC), ale cărui
responsabilităţi sunt stabilite prin prezentul regulament.

(e) asistă, la cerere, Parlamentul European, Consiliul, Comisia și
ANR-urile în relaţiile, discuţiile și schimburile de opinii cu
terţii și asistă Comisia și ANR-urile în diseminarea către terţi
a celor mai bune practici în domeniul reglementării.

(2) OAREC acţionează în cadrul domeniului de aplicare al
Directivei 2002/21/CE (directiva-cadru) și al Directivei
2002/19/CE, al Directivei 2002/20/CE, al Directivei 2002/22/CE
și al Directivei 2002/58/CE (directive speciale), precum și al Regu
lamentului (CE) nr. 717/2007.

Articolul 3

(3)
OAREC își îndeplinește atribuţiile în mod independent,
imparţial și transparent. În desfășurarea tuturor activităţilor sale,
OAREC urmărește aceleași obiective cu cele urmărite de autorită
ţile naţionale de reglementare (ANR-uri), astfel cum sunt prevă
zute în articolul 8 din Directiva 2002/21/CE (directiva-cadru).
OAREC contribuie, în special, la dezvoltarea și la mai buna func
ţionare a pieţei interne a reţelelor și serviciilor de comunicaţii elec
tronice, urmărind să asigure aplicarea coerentă a cadrului
comunitar de reglementare pentru comunicaţii electronice.

(4) OAREC utilizează expertiza disponibilă în cadrul ANRurilor și își îndeplinește sarcinile în colaborare cu ANR-urile și cu
Comisia. OAREC promovează cooperarea între ANR-uri și între
ANR-uri și Comisie. În plus, OAREC acordă consiliere Comisiei și,
la cerere, Parlamentului European și Consiliului.

Sarcinile OAREC
(1)

Sarcinile OAREC sunt următoarele:

(a) să emită avize privind proiecte de măsuri ale ANR-urilor cu
privire la definirea pieţei, desemnarea întreprinderilor care au
o putere semnificativă pe piaţă și impunerea de măsuri corec
tive, în conformitate cu articolele 7 și 7a din Directiva
2002/21/CE (directiva-cadru); să coopereze și să conlucreze
cu ANR-urile în conformitate cu articolele 7 și 7a din Direc
tiva 2002/21/CE (directiva-cadru);
(b) să emită avize referitoare la proiectele de recomandări și/sau
liniile directoare privind forma, conţinutul și nivelul de detalii
ale notificărilor, în conformitate cu articolul 7b din Directiva
2002/21/CE (directiva-cadru);
(c) să fie consultat cu privire la proiectele de recomandări pri
vind pieţele relevante de produse și servicii, în conformitate
cu articolul 15 din Directiva 2002/21/CE (directiva-cadru);
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(d) să emită avize referitoare la proiectele de decizii privind iden
tificarea pieţelor transnaţionale, în conformitate cu artico
lul 15 din Directiva 2002/21/CE (directiva-cadru);
(e) să ofere, la cerere, asistenţă ANR-urilor în contextul analizei
pieţelor relevante în conformitate cu articolul 16 din Direc
tiva 2002/21/CE (directiva-cadru);
(f) să emită avize referitoare la proiectele de decizii și recoman
dări privind armonizarea, în conformitate cu articolul 19 din
Directiva 2002/21/CE (directiva-cadru);
(g) să fie consultat și să emită avize privind litigiile transfronta
liere, în conformitate cu articolul 21 din Directiva
2002/21/CE (directiva-cadru);
(h) să emită avize referitoare la proiectele de decizii care autori
zează sau interzic unei ANR să ia măsuri excepţionale, în
conformitate cu articolul 8 din Directiva 2002/19/CE (Direc
tiva privind accesul);
(i)

(j)

să fie consultat cu privire la proiectele de măsuri pe tema
accesului efectiv la numărul de apel de urgenţă „112”, în con
formitate cu articolul 26 din Directiva 2002/22/CE (Direc
tiva privind serviciul universal);
să fie consultat cu privire la proiectele de măsuri referitoare
la punerea în aplicare eficientă a seriei de numere care încep
cu „116”, în special a numărului liniei telefonice pentru copiii
dispăruţi 116000, în conformitate cu articolul 27a din Direc
tiva 2002/22/CE (Directiva privind serviciul universal);

(k) să asiste Comisia în actualizarea anexei II din Directiva
2002/19/CE (Directiva privind accesul), în conformitate cu
articolul 9 din respectiva directivă;
(l)

să ofere, la cerere, asistenţă ANR-urilor privind aspectele
legate de fraudă sau de utilizarea necorespunzătoare a resur
selor de numerotare în cadrul Comunităţii, în special pentru
servicii transfrontaliere;

(m) să emită avize cu scopul de a garanta elaborarea de norme și
cerinţe comune pentru furnizorii de servicii transfrontaliere
pentru întreprinderi;
(n) să monitorizeze și să raporteze cu privire la sectorul comu
nicaţiilor electronice, precum și să publice un raport anual
privind evoluţiile din acest sector.
(2) OAREC poate decide în unanimitate, la cererea motivată a
Comisiei, să își asume alte sarcini specifice necesare îndeplinirii
misiunii sale în conformitate cu domeniul de aplicare definit la
articolul 1 alineatul (2).
(3) ANR-urile și Comisia ţin seama în cea mai mare măsură de
orice aviz, recomandare, orientări, consultanţă sau de cele mai
bune practici de reglementare adoptate de OAREC. Atunci când
este cazul, OAREC poate consulta autorităţile naţionale relevante
din domeniul concurenţei înainte de a transmite Comisiei avizul
său.
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Articolul 4
Structura și organizarea OAREC
(1)
OAREC este constituit din Consiliul autorităţilor de
reglementare.
(2)
Consiliul autorităţilor de reglementare este constituit
dintr-un membru din partea fiecărui stat membru, care va fi pre
ședintele sau reprezentantul numit la nivel înalt al ANR instituită
în fiecare stat membru, având ca principală atribuţie supraveg
herea funcţionării de zi cu zi a pieţelor de reţele și servicii de
comunicaţii electronice.
OAREC acţionează independent în exercitarea atribuţiilor care
i-au fost conferite prin prezentul regulament.
Membrii Consiliului autorităţilor de reglementare nu solicită și nu
acceptă instrucţiuni din partea niciunui guvern, din partea
Comisiei sau a altei entităţi publice sau private.
ANR-urile numesc câte un supleant pentru fiecare stat membru.
Comisia participă la reuniunile OAREC în calitate de observator
și este reprezentată la nivel corespunzător.
(3) ANR-urile din statele Spaţiului Economic European (SEE) și
din statele candidate în vederea aderării la Uniunea Europeană au
statut de observator și sunt reprezentate la nivel corespunzător.
OAREC poate invita alţi experţi și observatori să participe la
reuniunile sale.
(4)
Consiliul autorităţilor de reglementare numește președin
tele și vicepreședintele (vicepreședinţii) din rândul membrilor săi,
cu respectarea regulamentului de procedură al OAREC. Vicepre
ședintele (vicepreședinţii) înlocuiește (înlocuiesc) automat preșe
dintele dacă acesta din urmă se află în imposibilitatea de a-și
exercita atribuţiile. Mandatul președintelui și vicepreședintelui
(vicepreședinţilor) este de un an.
(5)
Fără a aduce atingere rolului Consiliului autorităţilor de
reglementare în raport cu atribuţiile președintelui, președintele nu
solicită și nu acceptă instrucţiuni din partea niciunui guvern sau
ANR, din partea Comisiei sau a altei entităţi publice sau private.
(6)
Reuniunile plenare ale Consiliului autorităţilor de regle
mentare sunt convocate de președinte și au loc cel puţin de patru
ori pe an în sesiune ordinară. Reuniunile extraordinare sunt, de
asemenea, convocate la iniţiativa președintelui, la solicitarea
Comisiei sau la solicitarea a cel puţin o treime din membrii Con
siliului. Ordinea de zi a reuniunii este stabilită de președinte și se
face publică.
(7) Activitatea OAREC poate fi organizată în grupuri de lucru
ale experţilor.
(8) Comisia este invitată la toate reuniunile plenare ale Consi
liului autorităţilor de reglementare.
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(9) Consiliul autorităţilor de reglementare hotărăște cu o majo
ritate de două treimi din toţi membrii săi, cu excepţia cazului în
care există dispoziţii contrare prevăzute de prezentul regulament,
de directiva-cadru sau de directivele speciale. Fiecare membru sau
supleant dispune de un singur vot. Deciziile Consiliului autorită
ţilor de reglementare sunt făcute publice și indică rezervele unei
ANR, la cererea acesteia.
(10)
Consiliul autorităţilor de reglementare adoptă și pune la
dispoziţia publicului regulamentul de procedură al OAREC. Regu
lamentul de procedură prevede în detaliu normele care reglemen
tează procedura de vot, inclusiv condiţiile în care un membru
poate acţiona în numele unui alt membru, normele care guver
nează cvorumurile și termenele de notificare a reuniunilor. În
plus, regulamentul de procedură garantează că membrii Consiliu
lui autorităţilor de reglementare primesc întotdeauna ordini de zi
și proiecte de propuneri complete înaintea fiecărei reuniuni, pen
tru a avea posibilitatea de a propune amendamente înaintea
votării. De asemenea, regulamentul de procedură poate stabili,
printre altele, proceduri privind votul în regim de urgenţă.
(11)
Serviciile de sprijin administrativ și profesional sunt ofe
rite OAREC de către Oficiul menţionat la articolul 6.

L 337/5

Articolul 6
Oficiul
(1) Oficiul se înfiinţează ca organism comunitar cu personali
tate juridică în sensul articolului 185 din Regulamentul financiar.
Punctul 47 din AII din 17 mai 2006 se aplică Oficiului.
(2)
Sub îndrumarea Consiliului autorităţilor de reglementare,
Oficiul, în special:
— oferă OAREC servicii de sprijin administrativ și profesional;
— culege informaţii de la ANR-uri, schimbă și diseminează
informaţii în legătură cu rolul și sarcinile menţionate la arti
colul 2 litera (a) și la articolul 3;
— diseminează între ANR-uri cele mai bune practici în dome
niul reglementării, în conformitate cu articolul 2 litera (a);
— asistă președintele în pregătirea lucrărilor Consiliului autori
tăţilor de reglementare;

Articolul 5
Sarcinile Consiliului autorităţilor de reglementare
(1)
Consiliul autorităţilor de reglementare îndeplinește sarci
nile OAREC stabilite la articolul 3 și ia toate deciziile referitoare
la exercitarea atribuţiilor acestuia.

— creează grupurile de lucru ale experţilor, la cererea Consiliu
lui autorităţilor de reglementare, și oferă sprijinul necesar în
vederea asigurării bunei funcţionări a acestor grupuri.
(3)

Oficiul este alcătuit din:

(2)
Consiliul autorităţilor de reglementare aprobă contribuţia
financiară voluntară din partea statelor membre sau a ANR-urilor
înainte ca aceasta să fie vărsată în conformitate cu articolul 11 ali
neatul (1) litera (b), în următoarele condiţii:

(a) un comitet de gestionare;

(a) în unanimitate, dacă toate statele membre sau ANR-urile au
hotărât să verse o contribuţie;

(4) În fiecare stat membru, Oficiul beneficiază de cea mai
extinsă capacitate juridică acordată persoanelor juridice în teme
iul legislaţiei naţionale. Oficiul poate, în special, să achiziţioneze
sau să înstrăineze bunuri mobile și imobile și să se constituie parte
în proceduri judiciare.

(b) cu majoritate simplă, dacă un număr de state membre sau
ANR-uri au hotărât în unanimitate să verse o contribuţie.
(3)
Consiliul autorităţilor de reglementare adoptă, în numele
OAREC, dispoziţiile speciale privind dreptul de acces la documen
tele deţinute de OAREC, în conformitate cu articolul 22.
(4)
Consiliul autorităţilor de reglementare adoptă programul
anual de activitate al OAREC înainte de sfârșitul anului precedent
celui la care se raportează programul de activitate, după consul
tarea părţilor interesate în conformitate cu articolul 17. Consiliul
autorităţilor de reglementare transmite programul de activitate
anual Parlamentului European, Consiliului și Comisiei, de îndată
ce acesta a fost adoptat.
(5)
Consiliul autorităţilor de reglementare adoptă raportul
anual privind activităţile OAREC și îl transmite Parlamentului
European, Consiliului, Comisiei, Comitetului Economic și Social
European și Curţii de Conturi până la data de 15 iunie în fiecare
an. Parlamentul European poate solicita președintelui Consiliului
autorităţilor de reglementare să i se adreseze cu privire la aspec
tele importante referitoare la activităţile OAREC.

(b) un director administrativ.

(5) Oficiul este condus de directorul administrativ, iar person
alul său este strict limitat la numărul necesar îndeplinirii atribuţi
ilor ce îi revin. Numărul angajaţilor este stabilit în urma propunerii
membrilor comitetului de gestionare și a directorului administra
tiv în conformitate cu articolul 11. Orice propunere de creștere a
personalului este adoptată numai în urma deciziei unanime a
comitetului de gestionare.

Articolul 7
Comitetul de gestionare
(1)
Comitetul de gestionare este constituit dintr-un membru
din partea fiecărui stat membru, care va fi președintele sau
reprezentantul numit la nivel înalt al ANR independente institu
ite în fiecare stat membru, care au ca principală atribuţie supraveg
herea funcţionării de zi cu zi a pieţelor de reţele și servicii de
comunicaţii electronice, și dintr-un membru care reprezintă
Comisia.
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Articolul 9

Fiecare membru dispune de un singur vot.

Sarcinile directorului administrativ
Dispoziţiile articolului 4 se aplică, mutatis mutandis, comitetului de
gestionare.
(2) Comitetul de gestionare numește directorul administrativ.
Directorul administrativ numit nu participă la procesul de pregă
tire sau de votare a unei astfel de decizii.
(3)
Comitetul de gestionare oferă consultanţă directorului
administrativ în exercitarea atribuţiilor acestuia.
(4) Comitetul de gestionare este responsabil de numirea în
funcţie a personalului.
(5) Comitetul de gestionare asistă grupul de lucru al experţilor
în activitatea pe care o desfășoară.

Articolul 8
Directorul administrativ
(1)
Directorul administrativ răspunde în faţa comitetului de
gestionare. În îndeplinirea atribuţiilor sale, directorul administra
tiv nu solicită și nu acceptă instrucţiuni din partea niciunui stat
membru, a ANR-urilor, a Comisiei sau a unui terţ.
(2)
Directorul administrativ este numit de către comitetul de
gestionare prin intermediul unei competiţii deschise, pe baza mer
itelor și a competenţelor și experienţei relevante în domeniul reţe
lelor și serviciilor de comunicaţii electronice. Înainte de a fi numit
în funcţie, eligibilitatea candidatului selecţionat de către comite
tul de gestionare poate face obiectul unui aviz cu caracter
neobligatoriu al Parlamentului European. În acest scop, candidatul
primește invitaţia de a se adresa comisiei competente din Parla
mentul European și de a răspunde întrebărilor puse de membrii
acesteia.

(1) Directorul administrativ este responsabil de conducerea
Oficiului.
Directorul administrativ ajută la pregătirea ordinii de zi a
(2)
Consiliului autorităţilor de reglementare, a comitetului de gestio
nare și a grupurilor de lucru ale experţilor. Acesta sau aceasta par
ticipă, fără drept de vot, la lucrările Consiliului autorităţilor de
reglementare și ale comitetului de gestionare.
(3)
În fiecare an, directorul administrativ asistă comitetul de
gestionare la elaborarea proiectului programului de activitate al
Oficiului pentru anul următor. Proiectul programului de activitate
pentru anul următor este prezentat comitetului de gestionare
până la data de 30 iunie și este adoptat de comitetul de gestionare
până la data de 30 septembrie, fără a aduce atingere deciziei finale
a Parlamentului European și a Consiliului (denumite în continuare
„autoritatea bugetară”) privind subvenţionarea.
(4) Directorul administrativ, sub îndrumarea Consiliului auto
rităţilor de reglementare, supraveghează punerea în aplicare a pro
gramului anual de activitate al Oficiului.
(5) Directorul administrativ ia măsurile necesare sub supraveg
herea comitetului de gestionare, în special cu privire la adoptarea
instrucţiunilor administrative interne și publicarea comunicărilor,
pentru a asigura funcţionarea Oficiului în conformitate cu prezen
tul regulament.
(6) Directorul administrativ, sub supravegherea comitetului de
gestionare, execută bugetul Oficiului în temeiul articolului 13.
(7)
În fiecare an, directorul administrativ ajută la elaborarea
proiectului de raport anual privind activităţile OAREC menţionat
la articolul 5 alineatul (5).

Articolul 10
Mandatul directorului administrativ este de trei ani.

Personalul

(4) Comitetul de gestionare poate să prelungească durata man
datului directorului administrativ o singură dată, pentru o peri
oadă care nu depășește trei ani, având în vedere raportul de
evaluare efectuat de președinte și numai în cazurile în care decizia
poate fi justificată de sarcinile și obligaţiile OAREC.

(1) Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene și regimul
aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene, stabilit prin
Regulamentul (CEE, Euratom, CECA) nr. 259/68 al Consiliului (1),
și normele adoptate de comun acord de către instituţiile Comu
nităţii Europene în scopul aplicării statutului și al regimului se
aplică personalului Oficiului, inclusiv directorului administrativ.

(3)

Comitetul de gestionare informează Parlamentul European în
legătură cu intenţia de a prelungi mandatul directorului
administrativ.
Dacă mandatul nu este prelungit, directorul administrativ rămâne
în funcţie până la numirea succesorului său.

(2) Comitetul de gestionare adoptă, de comun acord cu Comi
sia, măsurile de punere în aplicare necesare, în conformitate cu
dispoziţiile prevăzute la articolul 110 din Statutul funcţionarilor
Comunităţilor Europene.
(1) JO L 56, 4.3.1968, p. 1.
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(3)
Competenţele conferite autorităţii de desemnare conform
Statutului funcţionarilor Comunităţilor Europene, precum și com
petenţele conferite autorităţii împuternicite să încheie contracte
conform regimului aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor
Europene sunt exercitate de vicepreședintele comitetului de
gestionare.
(4) Comitetul de gestionare poate adopta dispoziţii care să per
mită angajarea în cadrul Oficiului a unor experţi naţionali din
statele membre, detașaţi temporar pe o perioadă de cel mult trei
ani.

CAPITOLUL III
DISPOZIŢII FINANCIARE

Articolul 11
Bugetul Oficiului
(1) Veniturile și resursele Oficiului se constituie în special din
următoarele:
(a) o subvenţie comunitară prevăzută la linia adecvată din buge
tul general al Uniunii Europene (Secţiunea Comisie), în con
formitate cu decizia autorităţii bugetare adoptate în temeiul
punctului 47 din AII din 17 mai 2006;
(b) contribuţii financiare voluntare din partea statelor membre
sau din partea ANR-urilor acestora, în conformitate cu arti
colul 5 alineatul (2). Aceste contribuţii vor fi utilizate pentru
a finanţa anumite cheltuieli operaţionale, astfel cum sunt
definite în acordul care urmează a fi încheiat între Oficiu și
statele membre sau ANR-urile acestora în temeiul articolului
19 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE, Euratom)
nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind
regulamentul financiar cadru pentru organismele menţionate
la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom)
nr. 1605/2002 al Consiliului privind regulamentul financiar
aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene (1). Fie
care stat membru se asigură că ANR-urile dispun de resurse
financiare adecvate pentru participarea la activităţile Oficiu
lui. Înainte de stabilirea proiectului preliminar de buget gen
eral al Uniunii Europene, Oficiul transmite autorităţii
bugetare corespunzătoare o documentaţie adecvată, detaliată
și actualizată cu privire la veniturile alocate în temeiul pre
zentului articol.
(2)
Cheltuielile Oficiului cuprind cheltuieli de personal, chel
tuieli administrative, cheltuieli de infrastructură și cheltuieli
operaţionale.
(3)

Veniturile și cheltuielile trebuie să fie în echilibru.

(4) Toate veniturile și cheltuielile fac obiectul unor previziuni
pentru fiecare exerciţiu financiar, care coincide cu anul calenda
ristic, și sunt introduse în bugetul Oficiului.
(1) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
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(5)
Structura organizaţională și financiară a Oficiului este revi
zuită la cinci ani de la înfiinţarea acestuia.

Articolul 12
Elaborarea bugetului
(1)
Până cel târziu la data de 15 februarie a fiecărui an, direc
torul administrativ asistă comitetul de gestionare la întocmirea
unui proiect de buget preliminar acoperind cheltuielile anticipate
pentru exerciţiul financiar următor, împreună cu lista posturilor
provizorii. În fiecare an, comitetul de gestionare realizează, pe
baza proiectului, o estimare a veniturilor și cheltuielilor Oficiului
pentru următorul exerciţiu financiar. Acel buget estimativ, inclu
zând un proiect de schemă de personal, este transmis Comisiei de
către comitetul de gestionare până la 31 martie.
(2) Estimarea este transmisă de către Comisie autorităţii buge
tare, împreună cu proiectul preliminar de buget general al Uni
unii Europene.
(3)
Pe baza acestor estimări, Comisia introduce în proiectul
preliminar de buget general al Uniunii Europene acele estimări pe
care le consideră necesare pentru schema de personal și propune
valoarea subvenţiei.
Autoritatea bugetară adoptă schema de personal a
(4)
Oficiului.
(5)
Bugetul Oficiului este stabilit de către comitetul de gestio
nare. Acesta devine definitiv odată cu adoptarea finală a bugetu
lui general al Uniunii Europene. Dacă este necesar, acesta este
adaptat în consecinţă.
(6)
Comitetul de gestionare înștiinţează, fără întârziere, autori
tatea bugetară cu privire la intenţia sa de a pune în aplicare orice
proiect care ar putea avea implicaţii financiare semnificative pen
tru finanţarea bugetului, în special orice proiect imobiliar, cum ar
fi închirierea sau achiziţionarea de imobile. Comitetul informează
Comisia în acest sens. Dacă oricare dintre autorităţile bugetare
intenţionează să emită un aviz, aceasta notifică comitetul de ges
tionare în acest sens în termen de două săptămâni de la primirea
informaţiilor privind proiectul imobiliar în cauză. În absenţa unui
răspuns, comitetul de gestionare poate demara operaţiunea
planificată.

Articolul 13
Execuţia și controlul bugetului
(1)
Directorul administrativ își exercită competenţele de ordo
nator de credite și execută bugetul Oficiului sub supravegherea
comitetului de gestionare.
(2) Comitetul de gestionare elaborează un raport anual privind
activitatea Oficiului, precum și o declaraţie de asigurare. Docu
mentele respective se fac publice.
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(3) Până cel târziu la data de 1 martie după încheierea fiecărui
exerciţiu financiar, contabilul Oficiului transmite contabilului
Comisiei și Curţii de Conturi situaţia contabilă provizorie, precum
și raportul privind gestiunea bugetară și financiară pentru exerci
ţiul financiar respectiv. Totodată, contabilul Oficiului trimite Par
lamentului European și Consiliului raportul privind gestiunea
bugetară și financiară până la data de 31 martie a exerciţiului
următor. Contabilul Comisiei consolidează apoi situaţia contabilă
provizorie a instituţiilor și a organismelor descentralizate, în con
formitate cu articolul 128 din Regulamentul (CE, Euratom)
nr. 1605/2002.

(4)
Până la data de 31 martie după încheierea fiecărui exerciţiu
financiar, contabilul Comisiei transmite Curţii de Conturi situaţia
contabilă provizorie a Oficiului, precum și raportul privind gesti
unea bugetară și financiară pentru exerciţiul financiar respectiv.
Raportul privind gestiunea bugetară și financiară pentru exerci
ţiul financiar respectiv este transmis, de asemenea, Parlamentului
European și Consiliului.

18.12.2009

Articolul 14
Sistemele de control intern
Auditorul intern al Comisiei este responsabil de auditarea
Oficiului.

Articolul 15
Norme financiare
Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 se aplică Oficiului.
Alte norme financiare aplicabile Oficiului sunt adoptate de către
comitetul de gestionare după consultarea Comisiei. Aceste norme
se pot abate de la Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002
dacă nevoile funcţionale specifice Oficiului o cer și numai cu acor
dul în prealabil al Comisiei.

Articolul 16
(5)
După primirea observaţiilor formulate de Curtea de Con
turi cu privire la situaţia contabilă provizorie a Oficiului, în con
formitate cu articolul 129 din Regulamentul (CE, Euratom)
nr. 1605/2002, directorul administrativ elaborează, pe propria
răspundere, situaţia contabilă finală a Oficiului și o trimite spre
avizare comitetului de gestionare.

(6)
Comitetul de gestionare emite un aviz cu privire la situaţia
contabilă finală a Oficiului.

(7)
Până la data de 1 iulie după încheierea exerciţiului finan
ciar, directorul administrativ transmite Parlamentului European,
Consiliului, Comisiei și Curţii de Conturi situaţia contabilă finală
împreună cu avizul comitetului de gestionare.

(8)

Situaţia contabilă finală este publicată.

(9)
Comitetul de gestionare comunică Curţii de Conturi un
răspuns la observaţiile formulate de aceasta până la 15 octombrie.
Acesta trimite, de asemenea, răspunsul său Parlamentului Euro
pean și Comisiei.

Măsuri antifraudă
(1)
În vederea combaterii fraudei, corupţiei și altor activităţi
ilegale, se aplică fără restricţie dispoziţiile Regulamentului (CE)
nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului din
25 mai 1999 privind investigaţiile efectuate de Oficiul european
de luptă antifraudă (OLAF) (1).
(2) Oficiul aderă la Acordul interinstituţional din 25 mai 1999
încheiat între Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene
și Comisia Comunităţilor Europene privind investigaţiile interne
desfășurate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) (2) și
adoptă fără întârziere dispoziţii corespunzătoare aplicabile tutu
ror angajaţilor Oficiului.
(3) Deciziile de finanţare, acordurile și instrumentele de punere
în aplicare rezultate din aceste dispoziţii stipulează clar că OLAF
și Curtea de Conturi pot, dacă este necesar, să desfășoare verifi
cări la faţa locului în cazul beneficiarilor sumelor de bani plătite
de către Oficiu, precum și în cazul personalului responsabil cu
alocarea acestor sume de bani.

CAPITOLUL IV
DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 17
(10) Comitetul de gestionare prezintă Parlamentului European,
la solicitarea acestuia și în conformitate cu articolul 146 alinea
tul (3) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002, toate
informaţiile necesare bunei derulări a procedurii de descărcare de
gestiune pentru exerciţiul financiar în cauză.

(11) La recomandarea Consiliului, adoptată cu majoritate cali
ficată, Parlamentul European aprobă descărcarea de gestiune a
comitetului de gestionare pentru execuţia bugetului pentru anul
financiar N, până la data de 15 mai a anului N + 2.

Consultare
Înaintea adoptării avizelor, a celor mai bune practici de reglemen
tare sau a rapoartelor, OAREC se consultă, după caz, cu părţile
interesate și le oferă posibilitatea de a face observaţii într-un inter
val de timp rezonabil. OAREC pune la dispoziţia publicului rezu
ltatele procedurii de consultare, fără a aduce atingere articolului
20.
(1) JO L 136, 31.5.1999, p. 1.
(2) JO L 136, 31.5.1999, p. 15.
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Articolul 18

Articolul 22

Transparenţă și responsabilitate

Accesul la documente

OAREC și Oficiul își desfășoară activităţile cu un nivel ridicat de
transparenţă. OAREC și Oficiul se asigură că publicul și orice
parte interesată primesc informaţii obiective, certe și ușor accesi
bile, în special în legătură cu rezultatele activităţii lor.

(1) Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului Euro
pean și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la
documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale
Comisiei (1) se aplică documentelor deţinute de OAREC și de
Oficiu.

Articolul 19
Furnizarea de informaţii către OAREC și Oficiu

Comisia și ANR-urile furnizează informaţiile solicitate de OAREC
și de Oficiu pentru a permite OAREC și Oficiului să își îndepli
nească atribuţiile. Informaţiile sunt gestionate în conformitate cu
normele stabilite la articolul 5 din Directiva 2002/21/CE
(directiva-cadru).

(2) Consiliul autorităţilor de reglementare și comitetul de ges
tionare adoptă măsurile practice pentru punerea în aplicare a
Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 în termen de șase luni de la
data începerii efective a activităţilor de către OAREC și, respectiv,
de către Oficiu.
(3) Deciziile adoptate în conformitate cu articolul 8 din Regu
lamentul (CE) nr. 1049/2001 pot face obiectul unei plângeri către
Ombudsman sau al unor proceduri în faţa Curţii de Justiţie a
Comunităţilor Europene, în conformitate cu condiţiile prevăzute
la articolele 195 și, respectiv, 230 din tratat.
Articolul 23

Articolul 20
Confidenţialitate

Sub rezerva articolului 22, nici OAREC și nici Oficiul nu publică
sau dezvăluie terţilor informaţiile pe care le prelucrează sau le pri
mesc, în legătură cu care a fost solicitată confidenţialitatea.

Membrii Consiliului autorităţilor de reglementare și ai comitetu
lui de gestionare, directorul administrativ, experţii externi, inclu
siv experţii din cadrul grupurilor de lucru ale experţilor și
personalul Oficiului, respectă cerinţele de confidenţialitate în con
formitate cu articolul 287 din tratat, chiar și după încetarea func
ţiilor deţinute.

OAREC și Oficiul stabilesc, în cadrul propriului regulament de
procedură, modalităţile practice de punere în aplicare a normelor
de confidenţialitate menţionate la primul şi al doilea paragraf.

Privilegii și imunităţi
Protocolul privind privilegiile și imunităţile Comunităţilor Euro
pene se aplică Oficiului și personalului acestuia.
Articolul 24
Răspunderea Oficiului
(1) În cazul răspunderii delictuale, Oficiul acordă despăgubiri,
în conformitate cu principiile generale comune legislaţiei statelor
membre, pentru orice daune produse de către acesta sau de per
sonalul său în îndeplinirea sarcinilor care le revin. Curtea de Jus
tiţie a Comunităţilor Europene este competentă să judece toate
litigiile privind despăgubirile în cazul unor asemenea prejudicii.
(2) Răspunderea financiară și disciplinară personală a persona
lului Oficiului faţă de acesta este reglementată de dispoziţiile rele
vante aplicabile personalului Oficiului.
CAPITOLUL V
DISPOZIŢII FINALE

Articolul 21
Declaraţia de interese

Articolul 25
Evaluare și analiză

Membrii Consiliului autorităţilor de reglementare, comitetul de
gestionare, directorul administrativ și personalul Oficiului dau
anual o declaraţie de angajament și o declaraţie de interese în care
menţionează orice interese directe sau indirecte care pot fi consi
derate că prejudiciază independenţa acestora. Toate aceste decla
raţii sunt depuse în scris. Declaraţiile de interese ale membrilor
Consiliului autorităţilor de reglementare și ai comitetului de ges
tionare, precum și ale directorului administrativ sunt făcute
publice.

În termen de trei ani de la începerea efectivă a activităţii OAREC
și, respectiv, a Oficiului, Comisia publică un raport de evaluare
privind experienţa dobândită ca urmare a funcţionării OAREC și
a Oficiului. Raportul de evaluare vizează rezultatele obţinute de
OAREC și de Oficiu, precum și metodele acestora de lucru, rapor
tate la obiectivele, mandatul și sarcinile lor definite în prezentul
(1) JO L 145, 31.5.2001, p. 43.
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regulament și în programele anuale de activitate stabilite de aces
tea. Raportul de evaluare ţine seama de opiniile părţilor interesate,
atât la nivel comunitar, cât și naţional, și este transmis Parlamen
tului European și Consiliului. Parlamentul European emite un aviz
cu privire la raportul de evaluare.

18.12.2009

Articolul 26
Intrarea în vigoare
Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data
publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Strasbourg, 25 noiembrie 2009.
Pentru Parlamentul European
Președintele

Pentru Consiliu
Președintele

J. BUZEK

Å. TORSTENSSON
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DIRECTIVE




DIRECTIVA 2009/136/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
din 25 noiembrie 2009
de modificare a Directivei 2002/22/CE privind serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire
la reţelele și serviciile de comunicaţii electronice, a Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor
personale și protejarea confidenţialităţii în sectorul comunicaţiilor publice și a Regulamentului (CE)
nr. 2006/2004 privind cooperarea dintre autorităţile naţionale însărcinate să asigure aplicarea
legislaţiei în materie de protecţie a consumatorului
(Text cu relevanţă pentru SEE)

serviciile de comunicaţii electronice (directiva-cadru) (7),
Directiva 2002/22/CE (directiva privind serviciul univer
sal) (8) și Directiva 2002/58/CE (directiva asupra confiden
ţialităţii și comunicaţiilor electronice) (9) (denumite
împreună în continuare „directiva-cadru și directivele spe
ciale”)] face obiectul unor revizuiri periodice din partea
Comisiei, în special în scopul de a determina necesitatea
unor modificări în contextul progreselor tehnologice și ale
pieţei.

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în
special articolul 95,
având în vedere propunerea Comisiei,
având în vedere avizul Comitetului Economic și Social
European (1),
având în vedere avizul Comitetului Regiunilor (2),

(2)

În această privinţă, Comisia și-a prezentat concluziile în
cadrul comunicărilor sale către Consiliu, Parlamentul Euro
pean, Comitetul Economic și Social European și Comitetul
Regiunilor din 29 iunie 2006 privind revizuirea cadrului
de reglementare al UE pentru reţele și servicii de comuni
caţii electronice.

(3)

Reforma cadrului de reglementare al UE pentru reţele și
servicii de comunicaţii electronice, împreună cu definirea
unei strategii de gestionare eficientă a spectrului de frec
venţe și consolidarea dispoziţiilor pentru utilizatorii finali
cu handicap, reprezintă un pas important către realizarea
unui spaţiu informaţional european unic și, în același timp,
al unei societăţi informaţionale accesibile tuturor. Aceste
obiective sunt incluse în cadrul strategic pentru dezvoltarea
unei societăţi informaţionale descris în Comunicarea
Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul
Economic și Social European și Comitetul Regiunilor din
1 iunie 2005 intitulată „i2010 – O societate informaţională
europeană pentru creștere și locuri de muncă”.

(4)

O cerinţă fundamentală a serviciilor universale constă în
furnizarea către utilizatori a unei conexiuni la cerere la
reţeaua publică de comunicaţii de la un punct fix și la un
preţ accesibil. Această cerinţă se aplică furnizării de ape
luri telefonice, faxuri și servicii de date locale, naţionale și
internaţionale a căror furnizare ar putea fi limitată de
statele membre la sediul sau reședinţa primară a utilizato
rului final. Nu ar trebui să existe restricţii în ceea ce privește

având în vedere avizul Autorităţii Europene pentru Protecţia
Datelor (3),
hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251
din tratat (4),
întrucât:
(1)

(1 )
(2)
(3)
(4)

Funcţionarea celor cinci directive care cuprind cadrul de
reglementare existent pentru reţelele și serviciile de comu
nicaţii electronice [Directiva 2002/19/CE a Parlamentului
European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind acce
sul la reţelele de comunicaţii electronice și la infrastructura
asociată, precum și interconectarea acestora (directiva pri
vind accesul) (5), Directiva 2002/20/CE a Parlamentului
European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind auto
rizarea reţelelor și serviciilor de comunicaţii electronice
(directiva privind autorizarea) (6), Directiva 2002/21/CE a
Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002
privind un cadru de reglementare comun pentru reţelele și

JO C 224, 30.8.2008, p. 50.
JO C 257, 9.10.2008, p. 51.
JO C 181, 18.7.2008, p. 1.
Avizul Parlamentului European din 24 septembrie 2008 (nepublicată
încă în Jurnalul Oficial), Poziţia comună a Consiliului din 16 februarie
2009 (JO C 103 E, 5.5.2009, p. 40.), Poziţia Parlamentului European
din 6 mai 2009 și Decizia Consiliului din 26 octombrie 2009.
(5) JO L 108, 24.4.2002, p. 7.
(6) JO L 108, 24.4.2002, p. 21.

(7) JO L 108, 24.4.2002, p. 33.
(8) JO L 108, 24.4.2002, p. 51.
(9) JO L 201, 31.7.2002, p. 37.
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acestora (1), în special cerinţelor referitoare la persoanele cu
handicap prevăzute la articolul 3 alineatul (3) litera (f) din
directiva în cauză, anumite aspecte ale echipamentului ter
minal, inclusiv echipamentul de la reședinţa consumatori
lor destinat utilizatorilor finali cu handicap, indiferent dacă
nevoile speciale ale acestora sunt legate de handicap sau de
vârstă, ar trebui să fie aduse în domeniul de aplicare al
Directivei 2002/22/CE (directiva privind serviciul univer
sal) pentru a facilita accesul la reţele și utilizarea serviciilor.
În prezent, un astfel de echipament include echipamente
terminale de recepţie de radio și televiziune, precum și dis
pozitive terminale speciale pentru utilizatorii finali cu defi
cienţe de auz.

mijloacele tehnice utilizate pentru realizarea conexiunii,
putând fi folosite tehnologii cu sau fără fir, și nici restricţii
cu privire la îndeplinirea, parţială sau integrală, de către
operatori a obligaţiilor de serviciu universal.

(5)

(6)

(7)

(8)

Conexiunile de date la reţeaua publică de comunicaţii la un
punct fix ar trebui să poată asigura comunicaţiile de date
la viteze suficiente pentru accesarea serviciilor on-line cum
ar fi cele furnizate prin intermediul internetului public.
Viteza accesului la internet a unui utilizator dat poate
depinde de mai mulţi factori, inclusiv de furnizorul (furni
zorii) conexiunii la internet sau de aplicaţia pentru care se
folosește conexiunea. Viteza transferului de date care poate
fi asigurată de o conexiune la reţeaua publică de comuni
caţii depinde de capacităţile echipamentelor terminale ale
abonatului, precum și de conexiune. Din acest motiv, nu
este cazul să se decidă o singură viteză de transfer de date
sau de biţi specifică la nivelul Comunităţii. Este necesară o
anumită flexibilitate pentru a permite statelor membre să
ia, dacă este necesar, măsuri care să garanteze că o cone
xiune a datelor poate permite viteze de transfer al datelor
satisfăcătoare pentru a permite un acces funcţional la inter
net, în sensul definiţiei date de statele membre, ţinând
seama în mod corespunzător de circumstanţele specifice
pieţelor naţionale, cum ar fi, de exemplu, lărgimea de
bandă prevalentă utilizată de majoritatea abonaţilor
dintr-un stat membru dat sau fezabilitatea tehnică, cu con
diţia ca aceste măsuri să vizeze minimizarea denaturării
concurenţei. În cazul în care, ţinând seama în mod cores
punzător de costuri și de venituri, precum și de avantajele
fără caracter material rezultate în urma furnizării servici
ilor în cauză, aceste măsuri determină sarcini nedrepte
pentru o întreprindere dată, acest efect poate fi luat în con
siderare la calcularea costurilor nete ale obligaţiilor univer
sale. De asemenea, se poate recurge la o formă alternativă
de finanţare a infrastructurii de reţea subiacente, prin inter
mediul fondurilor comunitare sau al unor măsuri naţionale
conforme cu dreptul comunitar.

Aceste dispoziţii nu aduc atingere necesităţii realizării de
către Comisie a unei revizuiri a obligaţiilor de serviciu uni
versal, care poate include finanţarea unor astfel de obliga
ţii în conformitate cu articolul 15 din Directiva
2002/22/CE (directiva privind serviciul universal) și, dacă
este cazul, de a prezenta propuneri de reformă în vederea
îndeplinirii obiectivelor de interes public.

Pentru asigurarea clarităţii și a simplificării, prezenta direc
tivă tratează doar modificările Directivei 2002/22/CE
(directiva privind serviciul universal) și ale Directivei
2002/58/CE (directiva asupra confidenţialităţii și comuni
caţiilor electronice).

Fără a aduce atingere Directivei 1999/5/CE a Parlamentu
lui European și a Consiliului din 9 martie 1999 privind
echipamentele hertziene și echipamentele terminale de
telecomunicaţii și recunoașterea reciprocă a conformităţii
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(9)

Statele membre ar trebui să introducă măsuri de promo
vare a creării unei pieţe pentru produse și servicii disponi
bile pe scară largă care să includă instrumente pentru
utilizatorii finali cu handicap. Una dintre modalităţile de
realizare a acestui obiectiv este raportarea la standardele
europene, prin introducerea unor cerinţe privind accesibili
tatea electronică (eAccessibility) pentru procedurile de
achiziţii publice și procedurile de ofertare legate de furni
zarea de servicii, precum și aplicarea legislaţiei care prote
jează drepturile utilizatorilor finali cu handicap.

(10)

Atunci când o întreprindere desemnată să presteze un ser
viciu universal, în sensul articolului 4 din Directiva
2002/22/CE (directiva privind serviciul universal), alege să
cedeze o parte importantă, considerată din perspectiva
obligaţiei sale de serviciu universal, sau toate activele reţe
lelor sale de acces local de pe teritoriul naţional către o
entitate juridică diferită aparţinând altui proprietar final,
autoritatea naţională de reglementare ar trebui să evalueze
efectele tranzacţiei pentru a asigura continuitatea obligaţi
ilor de serviciu universal pe întreg teritoriul naţional sau în
părţi ale acestuia. În acest scop, autoritatea naţională de
reglementare care a impus obligaţiile de serviciu universal
ar trebui să fie informată de către întreprindere înainte de
cedarea prevăzută. Evaluarea autorităţii naţionale de regle
mentare nu ar trebui să aducă atingere încheierii
tranzacţiei.

(11)

Dezvoltările tehnologice au condus la reducerea substanţi
ală a numărului de telefoane publice cu plată. Pentru a asi
gura neutralitatea tehnologică și accesul continuu al
publicului la telefonia vocală, autorităţile naţionale de
reglementare ar trebui să poată impună întreprinderilor
obligaţia de a asigura nu numai telefoane publice cu plată
care să răspundă nevoilor rezonabile ale utilizatorilor finali,
ci și puncte de acces publice alternative la serviciile de tele
fonie vocală în același scop, dacă este cazul.

(12)

Ar trebui asigurată echivalenţa nivelului accesului la ser
vicii al utilizatorilor finali cu handicap cu nivelul disponi
bil altor utilizatori finali. În acest scop, accesul ar trebui să
fie echivalent din punct de vedere funcţional, în așa fel
încât utilizatorii finali cu handicap să beneficieze de aceeași
posibilitate de utilizare a serviciilor ca alţi utilizatori finali,
dar prin mijloace diferite.

(1) JO L 91, 7.4.1999, p. 10.
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(13)

(14)

(15)

(16)
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Definiţiile trebuie modificate pentru a se conforma princi
piului neutralităţii tehnologice și pentru a ţine pasul cu
progresul tehnologic. În special, condiţiile pentru furniza
rea unui serviciu ar trebui separate de elementele concrete
ale definiţiei serviciului de telefonie destinat publicului,
adică un serviciu de comunicaţii electronice pus la dispo
ziţia publicului pentru efectuarea și primirea, în mod direct
sau indirect, a unor apeluri naţionale sau naţionale și inter
naţionale prin tastarea unui număr sau a mai multor
numere din planul naţional sau internaţional de numero
taţie, indiferent dacă un astfel de serviciu se bazează pe o
tehnologie de comutare de circuite sau de comutare de
pachete. Prin natura sa, un astfel de serviciu este bidirec
ţional, permiţând ambelor părţi să comunice. Un serviciu
care nu îndeplinește toate aceste condiţii, cum ar fi, de
exemplu, o aplicaţie „click through” inclusă pe pagina de
internet a serviciului destinat clienţilor, nu este un serviciu
de telefonie destinat publicului. Serviciile de telefonie des
tinate publicului includ, de asemenea, mijloace de comu
nicare destinate în mod special utilizatorilor finali cu
handicap, folosind servicii de redare de text sau de conver
saţie totală.

(17)

Autorităţile naţionale de reglementare ar trebui să poată
monitoriza evoluţia și nivelul tarifelor cu amănuntul pen
tru acele servicii care intră în domeniul de aplicare al obli
gaţiilor de serviciu universal, chiar și atunci când un stat
membru nu a desemnat o întreprindere care să furnizeze
un serviciu universal. În acest caz, monitorizarea ar trebui
să se facă astfel încât să nu reprezinte o sarcină adminis
trativă excesivă nici pentru autorităţile naţionale de regle
mentare, nici pentru întreprinderea care furnizează un
astfel de serviciu.

(18)

Obligaţiile redundante având scopul de a facilita tranziţia
de la vechiul cadru de reglementare din 1998 la cel din
2002 ar trebui eliminate, împreună cu alte dispoziţii care
se suprapun și dublează dispoziţiile stabilite în Directiva
2002/21/CE (directiva-cadru).

(19)

Cerinţa de a furniza un set minim de linii închiriate la nivel
de serviciu cu amănuntul, care era necesară pentru a se asi
gura aplicarea continuă a dispoziţiilor cadrului de regle
mentare din 1998 în domeniul liniilor închiriate, care nu
era încă destul de competitiv la momentul intrării în
vigoare a cadrului de reglementare din 2002, nu mai este
necesară și trebuie abrogată.

Este necesar să se clarifice faptul că furnizarea indirectă a
serviciilor ar putea include situaţii în care iniţierea apelului
se face prin selectarea sau preselectarea operatorului sau
atunci când un furnizor de servicii revinde sau redenu
mește serviciile de telefonie destinate publicului furnizate
de o altă întreprindere.

(20)

Continuarea impunerii selectării operatorului și preselect
ării operatorului direct prin legislaţia comunitară ar putea
afecta progresul tehnologic. Ar fi mai bine ca aceste măsuri
să fie impuse de către autorităţile naţionale de reglemen
tare ca rezultat al unei analize de piaţă conform procedu
rilor din Directiva 2002/21/CE (directiva-cadru) și prin
obligaţiile menţionate la articolul 12 din Directiva
2002/19/CE (directiva privind accesul).

(21)

Dispoziţiile privind contractele ar trebui să se aplice nu
numai consumatorilor, ci și altor utilizatori finali, în prin
cipal microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și mij
locii (IMM-uri) care ar putea prefera un contract adaptat
nevoilor consumatorului. Pentru a evita o sarcină adminis
trativă inutilă impusă furnizorilor și complexitatea datorată
definirii IMM-urilor, dispoziţiile privind contractele nu ar
trebui să se aplice în mod automat tuturor celorlalţi utili
zatori finali, ci numai la cererea acestora. Statele membre
ar trebui să adopte măsurile corespunzătoare pentru a
crește gradul de sensibilizare în rândul IMM-urilor cu pri
vire la această posibilitate.

(22)

Ca o consecinţă a evoluţiilor tehnologice, în viitor ar putea
fi utilizate alte tipuri de identificatori, suplimentar faţă de
formele obișnuite de identificare prin numere.

(23)

Furnizorii de servicii de comunicaţii electronice care per
mit apeluri trebuie să asigure informarea adecvată a clien
ţilor lor cu privire la asigurarea sau nu a accesului la servicii
de urgenţă și cu privire la orice limitare a serviciului (cum
ar fi limitarea furnizării informaţiilor privind localizarea
apelantului sau dirijarea apelurilor de urgenţă). Acești fur
nizori ar trebui să comunice clienţilor lor informaţii clare
și transparente atât în contractul iniţial, cât și în cazul vre
unei modificări a dispoziţiei privind accesul, de exemplu a
informaţiilor referitoare la facturare. Aceste informaţii ar
trebui să includă orice limitări privind aria de acoperire

Ca urmare a evoluţiilor tehnologice și a evoluţiilor pieţei,
reţelele se îndreaptă din ce în ce mai mult spre tehnologia
numită „Internet Protocol” (IP), iar consumatorii au din ce
în ce mai mult posibilitatea să aleagă dintr-o varietate de
furnizori de servicii vocale (VOIP) concurenţi. În conse
cinţă, statele membre ar trebui să poată separa obligaţiile
de serviciu universal referitoare la furnizarea unei conec
tări la reţeaua publică de telefonie la un punct fix de furni
zarea unui serviciu de telefonie destinat publicului. Această
separare nu ar afecta domeniul obligaţiilor de serviciu uni
versal definit și revizuit la nivel comunitar.

În conformitate cu principiul subsidiarităţii, statelor mem
bre le revine obligaţia de a decide, pe baza unor criterii
obiective, care întreprinderi sunt destinate a fi furnizori de
serviciu universal, ţinând cont, dacă este cazul, de capaci
tatea și dorinţa întreprinderilor de a accepta obligaţiile de
furnizor de serviciu universal în totalitate sau parţial.
Aceasta nu exclude posibilitatea ca statele membre să
includă, în procesul de desemnare, condiţii specifice justi
ficate din motive de eficienţă, inclusiv, inter alia, gruparea
zonelor geografice sau a componentelor sau stabilirea unor
perioade minime pentru desemnare.
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teritorială, pe baza indicatorilor tehnici de operare planifi
caţi ai serviciului și a infrastructurii disponibile. Atunci
când serviciul nu este furnizat printr-o reţea de telefonie cu
comutare, informaţiile ar trebui să includă, de asemenea,
nivelul de fiabilitate al accesului și al informaţiilor privind
localizarea apelantului prin comparaţie cu un serviciu care
este furnizat printr-o reţea de telefonie cu comutare, ţinând
seama de standardele de tehnologie și de calitate actuale,
precum și de indicatorii de calitate a serviciului specificaţi
în temeiul Directivei 2002/22/CE (directiva privind servi
ciul universal).

(24)

În ceea ce privește echipamentul terminal, contractul cu cli
entul ar trebui să precizeze orice restricţii impuse de către
furnizor în privinţa utilizării echipamentului, de exemplu,
prin intermediul blocării cartelei SIM, dacă aceste restricţii
nu sunt interzise în temeiul legislaţiei naţionale, și orice
costuri aferente încetării contractului, înainte de sau la data
de expirare convenită, inclusiv orice costuri impuse pentru
păstrarea echipamentului.

(25)

Fără a impune furnizorului vreo obligaţie de a acţiona din
colo de ceea ce este necesar în temeiul legislaţiei comuni
tare, contractul cu clientul ar trebui, de asemenea, să
precizeze tipul de acţiune, dacă este necesar, pe care furni
zorul ar putea să o întreprindă în cazul unor incidente,
ameninţări sau vulnerabilităţi privind securitatea sau
integritatea.

(26)

Pentru a răspunde chestiunilor de interes public cu privire
la utilizarea serviciilor de comunicaţii și pentru a încuraja
protejarea drepturilor și a libertăţilor celorlalţi, autorităţile
naţionale competente ar trebui să fie în măsură să pună la
dispoziţie și să solicite diseminarea, cu ajutorul furnizori
lor, a informaţiilor de interes public privind utilizarea unor
astfel de servicii. Acestea ar putea include informaţii de
interes public privind încălcarea drepturilor de autor, alte
utilizări ilegale și diseminarea conţinuturilor dăunătoare,
precum și consiliere și mijloace de protecţie împotriva ris
curilor la adresa siguranţei personale, care ar putea apărea,
de exemplu, în urma dezvăluirii de informaţii personale în
anumite circumstanţe, cât și împotriva riscurilor la adresa
vieţii private și a datelor cu caracter personal, precum și
disponibilitatea unor programe informatice sau opţiuni de
programare configurabile și ușor de utilizat, care să per
mită protecţia copiilor sau a persoanelor vulnerabile. Infor
maţiile ar putea fi coordonate prin intermediul procedurii
de cooperare stabilite la articolul 33 alineatul (3) din Direc
tiva 2002/22/CE (directiva privind serviciul universal). Ast
fel de informaţii de interes public ar trebui să fie actualizate
de câte ori este necesar și ar trebui să fie prezentate în for
mate electronice și imprimate ușor de înţeles, stabilite de
fiecare stat membru, și pe site-urile internet ale autorităţi
lor publice naţionale. Autorităţile naţionale de reglemen
tare ar trebui să poată obliga furnizorii să disemineze aceste
informaţii standardizate tuturor clienţilor acestora în mani
era considerată potrivită de către autorităţile naţionale de
reglementare. Aceste informaţii ar trebui, de asemenea, să
fie incluse în contracte, atunci când statele membre impun
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acest lucru. Diseminarea unor astfel de informaţii nu ar tre
bui, totuși, să constituie o sarcină excesivă pentru între
prinderi. Statele membre ar trebui să solicite această
diseminare prin mijloacele utilizate de întreprinderi în
cadrul activităţilor lor normale de comunicare cu abonaţii.

(27)

Dreptul abonaţilor de a denunţa contractul fără penalizări
se referă la modificările condiţiilor contractuale impuse de
către furnizorii de servicii și/sau reţele de comunicaţii
electronice.

(28)

Utilizatorii finali ar trebui să poată decide ce conţinuturi
doresc să aibă posibilitatea de a transmite și a recepţiona și
ce servicii, aplicaţii, echipamente hardware și programe
informatice doresc să folosească în aceste scopuri, fără a
aduce atingere necesităţii de a menţine integritatea și secu
ritatea reţelelor și serviciilor. O piaţă concurenţială furni
zează utilizatorilor o varietate mai mare de conţinuturi,
aplicaţii și servicii. Autorităţile naţionale de reglementare ar
trebui să promoveze capacitatea utilizatorilor finali de a
accesa și distribui orice conţinut și de a folosi la alegere
aplicaţii și servicii, astfel cum se prevede la articolul 8 din
Directiva 2002/21/CE (directiva-cadru). Având în vedere
importanţa din ce în ce mai mare a comunicaţiilor electro
nice pentru consumatori și afaceri, utilizatorii ar trebui să
fie în orice caz pe deplin informaţi cu privire la orice limi
tări impuse de către furnizorul de servicii și/sau de reţea cu
privire la utilizarea serviciilor de comunicaţii electronice.
Astfel de informaţii ar trebui, la alegerea furnizorului, să
precizeze fie tipul de conţinut, aplicaţii sau servicii vizate,
fie aplicaţiile sau serviciile individuale, fie ambele. În func
ţie de tehnologia utilizată și de tipul de limitări, astfel de
limitări ar putea necesita acordul utilizatorului, în confor
mitate cu Directiva 2002/58/CE (directiva asupra confiden
ţialităţii și comunicaţiilor electronice).

(29)

Directiva 2002/22/CE (directiva privind serviciul universal)
nu dispune și nu interzice limitări impuse furnizorilor, în
conformitate cu dreptul naţional, limitând accesul utiliza
torilor finali la servicii și aplicaţii și/sau utilizarea acestora,
dar stabilește obligaţia de a furniza informaţii cu privire la
limitările respective. Statele membre care doresc să imple
menteze măsuri privind accesul utilizatorilor finali la ser
vicii și aplicaţii și/sau utilizarea acestora trebuie să respecte
drepturile fundamentale ale cetăţenilor, inclusiv cu privire
la respectarea confidenţialităţii și a dreptului la un proces
echitabil, și orice astfel de măsuri ar trebui să ţină seama pe
deplin de obiectivele politice adoptate la nivel comunitar,
cum ar fi favorizarea dezvoltării societăţii informaţionale
în Comunitate.

(30)

Directiva 2002/22/CE (directiva privind serviciul universal)
nu impune furnizorilor să monitorizeze informaţiile trans
mise prin intermediul reţelelor lor sau să iniţieze acţiuni în
justiţie împotriva clienţilor lor pe motive legate de aceste
informaţii și nici nu prevede ca furnizorii să fie consideraţi
răspunzători pentru informaţiile respective. Responsabili
tatea pentru măsurile punitive sau pentru urmărirea penală
aparţine dreptului intern, cu respectarea drepturilor și a lib
ertăţilor fundamentale, inclusiv a dreptului la un proces
echitabil.

18.12.2009
(31)

(32)
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În absenţa unor norme relevante ale legislaţiei comunitare,
conţinutul, aplicaţiile și serviciile sunt considerate legale
sau dăunătoare în conformitate cu dreptul material și pro
cedural naţional. Sarcina de a decide, conform procesului
corespunzător, dacă conţinuturile, aplicaţiile sau serviciile
sunt sau nu legale sau dăunătoare revine statelor membre,
și nu furnizorilor de servicii sau reţele de comunicaţii elec
tronice. Directiva-cadru și directivele speciale nu aduc atin
gere Directivei 2000/31/CE a Parlamentului European și a
Consiliului din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte juri
dice ale serviciilor societăţii informaţionale, în special ale
comerţului electronic, pe piaţa internă (directiva privind
comerţul electronic) (1) care conţine, inter alia, regula de
simplă transmitere („mere conduit” rule) pentru furnizorii
de servicii intermediari, astfel cum sunt definiţi în respec
tiva directivă.

Accesul la informaţii transparente, actualizate și compara
bile privind ofertele și serviciile este un element-cheie pen
tru consumatorii de pe pieţele competitive unde există mai
mulţi furnizori care să ofere servicii. Consumatorii și utili
zatorii finali de servicii de comunicaţii electronice trebuie
să poată compara cu ușurinţă preţurile diferitelor servicii
oferite pe piaţă pe baza informaţiilor publicate într-o formă
ușor accesibilă. Pentru a le permite acestora compararea cu
ușurinţă a preţurilor, autorităţile naţionale de reglementare
ar trebui să poată solicita întreprinderilor care furnizează
reţele și/sau servicii de comunicaţii electronice o mai mare
transparenţă cu privire la informaţii (inclusiv privind tari
fele, tipurile de consum și alte statistici relevante) și să asi
gure faptul că părţile terţe au dreptul de a utiliza gratuit
informaţiile disponibile publicului publicate de către astfel
de întreprinderi. De asemenea, autorităţile naţionale de
reglementare ar trebui să poată pune la dispoziţie ghiduri
privind preţurile, în special acolo unde piaţa nu le pune la
dispoziţie gratuit sau la un preţ rezonabil. Întreprinderile
nu ar trebui să aibă dreptul la nicio remuneraţie pentru o
astfel de utilizare a informaţiilor care au fost deja publicate
și aparţin, prin urmare, domeniului public. În plus, utiliza
torii finali și consumatorii ar trebui să fie informaţi în mod
adecvat cu privire la preţul sau tipul de serviciu oferit pe
piaţă înainte de cumpărarea unui serviciu, în special dacă
un număr de telefon apelabil gratuit este supus unor cos
turi suplimentare. Autorităţile naţionale de reglementare ar
trebui să poată solicita ca astfel de informaţii să fie furni
zate în general și pentru anumite categorii de servicii deter
minate de acestea, imediat înaintea conectării apelului, cu
excepţia cazului în care legislaţia naţională prevede altfel.
Atunci când se determină categoriile de apeluri pentru care
sunt necesare informări privind preţurile înaintea conec
tării, autorităţile naţionale de reglementare ar trebui să ţină
seama în mod corespunzător de natura serviciului, de con
diţiile de preţ care i se aplică și dacă acesta este oferit de un
furnizor care nu este un furnizor de servicii de comunicaţii
electronice. Fără a aduce atingere Directivei 2000/31/CE
(directiva privind comerţul electronic), întreprinderile ar
trebui, de asemenea, dacă li se solicită de către statele mem
bre, să furnizeze abonaţilor informaţii de interes public

(1) JO L 178, 17.7.2000, p. 1.

L 337/15

puse la dispoziţie de către autorităţile publice relevante,
inter alia, cu privire la cele mai frecvente încălcări și conse
cinţele juridice ale acestora.

(33)

Clienţii ar trebui să fie informaţi cu privire la drepturile lor
privind modul de utilizare a datelor cu caracter personal
ale acestora în registrele abonaţilor și, în special, cu privire
la scopul sau scopurile unor astfel de registre, precum și cu
privire la dreptul lor, gratuit, de a nu fi incluși într-un regis
tru al abonaţilor destinat publicului, conform Directivei
2002/58/CE (directiva asupra confidenţialităţii și comuni
caţiilor electronice). Clienţii ar trebui să fie informaţi și cu
privire la sisteme care permit ca informaţiile să fie incluse
în baza de date a registrului abonaţilor, dar să nu fie dez
văluite utilizatorilor serviciilor de informaţii privind
abonaţii.

(34)

O piaţă competitivă ar trebui să asigure faptul că utiliza
torii finali beneficiază de calitatea dorită a serviciului, însă,
în cazuri speciale, ar putea fi necesar să se asigure că reţe
lele publice de comunicaţii ating un nivel minim de cali
tate pentru a se preveni degradarea serviciului, blocarea
accesului și încetinirea traficului din cadrul reţelelor. Pen
tru a respecta cerinţele de calitate a serviciilor, operatorii
pot utiliza proceduri de măsurare și modelare a traficului
pe o conexiune din reţea cu scopul de a evita utilizarea
conexiunii la capacitate maximă sau aglomerarea acesteia,
ceea ce ar putea conduce la congestionarea reţelei și scăde
rea performanţelor. Procedurile respective ar trebui să facă
obiectul unui control din partea autorităţii naţionale de
reglementare, care acţionează în conformitate cu dispoziţi
ile directivei-cadru și ale directivelor specifice pentru a
garanta că nu limitează concurenţa, în special prin luarea
de măsuri împotriva comportamentului discriminatoriu.
Dacă este cazul, autorităţile naţionale de reglementare pot
impune întreprinderilor furnizoare de reţele publice de
comunicaţii cerinţe minime de calitate a serviciilor pentru
a garanta că serviciile și aplicaţiile care depind de reţea sunt
furnizate la un standard minim de calitate, care poate fi
examinat de Comisie. Autorităţile naţionale de reglemen
tare ar trebui abilitate să ia măsuri pentru a corecta degra
darea serviciilor, inclusiv împiedicarea sau încetinirea
traficului, care este în detrimentul consumatorilor. Cu toate
acestea, întrucât recurgerea la măsuri disparate poate com
promite funcţionarea pieţei interne, Comisia ar trebui să
analizeze orice cerinţe pe care autorităţile naţionale de
reglementare doresc să le stabilească în vederea unei even
tuale intervenţii normative la nivel comunitar și ar trebui,
dacă este necesar, să adopte comentarii sau recomandări
pentru a asigura o aplicare coerentă.

(35)

În cazul viitoarelor reţele IP, în care este posibil ca furni
zarea unui serviciu să fie separată de furnizarea reţelei,
statele membre ar trebui să determine cea mai adecvată
cale de urmat în vederea asigurării accesibilităţii la servici
ile de telefonie destinate publicului oferite pe piaţă prin uti
lizarea reţelelor publice de comunicaţii și a accesului
neîntrerupt la serviciile de urgenţă în cazul unei căderi de
reţele catastrofice sau în cazuri de forţă majoră, ţinând
seama de priorităţile diferitelor tipuri de abonaţi și de limi
tările tehnice.
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(36)

Pentru a se asigura că utilizatorii finali cu handicap bene
ficiază de concurenţă și de alegerea furnizorilor de servicii
de care se bucură majoritatea utilizatorilor finali, autorită
ţile naţionale competente ar trebui să precizeze, atunci
când este cazul și ţinând seama de condiţiile naţionale, cer
inţe de protecţia consumatorului care să fie respectate de
întreprinderile care furnizează servicii de comunicaţii elec
tronice destinate publicului. Astfel de cerinţe pot include,
în special, cerinţa ca întreprinderile să asigure că utilizatorii
finali cu handicap pot beneficia de serviciile acestora în
condiţii echivalente, inclusiv preţuri și tarife, celor oferite
altor utilizatori finali ai acestora indiferent de costurile adi
ţionale pe care le suportă. Alte cerinţe pot privi acordurile
pentru schimburile comerciale la nivelul pieţei angro între
întreprinderi.

(37)

Serviciile de asistenţă prin operatori acoperă o serie de ser
vicii diferite pentru utilizatorii finali. Furnizarea unor ast
fel de servicii ar trebui să fie lăsată în seama negocierilor
comerciale dintre furnizorii de reţele publice de comunica
ţii și serviciile de asistenţă prin operatori, cum este cazul
oricărui alt serviciu de relaţii cu clienţii, și nu este necesar
ca furnizarea acestor servicii să fie în continuare obligato
rie. În consecinţă, obligaţia corespunzătoare ar trebui
eliminată.

(38)

Serviciile de informaţii privind abonaţii ar trebui să fie, și
de multe ori sunt, furnizate în condiţiile unei pieţe con
curenţiale, în temeiul articolului 5 din Directiva
2002/77/CE a Comisiei din 16 septembrie 2002 privind
concurenţa pe pieţele de reţele și servicii de comunicaţii
electronice (1). Măsurile aplicabile pieţei angro, care să asi
gure includerea datelor utilizatorilor finali (atât pentru ser
vicii fixe, cât și mobile) în baze de date ar trebui să respecte
garanţiile pentru protecţia datelor cu caracter personal,
inclusiv articolul 12 din Directiva 2002/58/CE (directiva
asupra confidenţialităţii și comunicaţiilor electronice).
Punerea la dispoziţia furnizorilor de servicii a acestor date
la tarife orientate în funcţie de costuri, cu posibilitatea ca
statele membre să stabilească un mecanism centralizat prin
care să ofere furnizorilor de servicii de informaţii privind
abonaţii informaţii agregate cuprinzătoare, și furnizarea
accesului la reţea în condiţii rezonabile și transparente ar
trebui să fie asigurate pentru a se garanta faptul că utiliza
torii finali beneficiază pe deplin de concurenţă, obiectivul
final fiind de a elimina aceste servicii din domeniul de apli
care al reglementării privind piaţa cu amănuntul și de a se
oferi servicii de informaţii privind abonaţii în condiţii rezo
nabile și transparente.

(39)

Utilizatorii finali ar trebui să poată suna și să aibă acces la
serviciile de urgenţă oferite folosind orice serviciu de tele
fonie capabil să iniţieze apeluri prin tastarea unui număr
sau a mai multor numere din planurile naţionale de
numerotaţie. Statele membre care utilizează numere de
urgenţă naţionale pe lângă „112” pot impune întreprinde
rilor obligaţii similare pentru accesarea unor astfel de
numere de urgenţă naţionale. Dispeceratele de urgenţă ar
trebui să fie în măsură să preia și să răspundă la apelurile
efectuate la numărul „112” cel puţin la fel de repede și efi
cient ca în cazul apelurilor la numere de urgenţă naţionale.

(1) JO L 249, 17.9.2002, p. 21.

18.12.2009

Este important să se intensifice sensibilizarea cetăţenilor cu
privire la numărul „112” în vederea îmbunătăţirii nivelului
de protecţie și securitate a cetăţenilor care călătoresc pe
teritoriul Uniunii Europene. În acest scop, cetăţenii ar tre
bui să fie pe deplin informaţi atunci când călătoresc în
orice stat membru, în special prin intermediul informaţii
lor oferite în terminalele internaţionale de autocare, în gări,
porturi sau aeroporturi și prin informaţiile din cărţile de
telefon, cabinele telefonice, documentele de abonare și fac
turare, că numărul „112” poate fi folosit ca număr de
urgenţă unic în întreaga Comunitate. Aceasta ţine în prin
cipal de responsabilitatea statelor membre, însă Comisia ar
trebui să continue atât să sprijine, cât și să suplimenteze
iniţiativele statelor membre în vederea continuării sensibi
lizării cetăţenilor cu privire la numărul „112” și a evaluării
periodice a cunoașterii numărului „112” de către public.
Obligaţia de a furniza informaţii privind localizarea apel
antului ar trebui să fie consolidată pentru a mări protecţia
cetăţenilor. În special, întreprinderile ar trebui să pună la
dispoziţia serviciilor de urgenţă informaţii privind locali
zarea apelantului imediat după conectarea apelului la res
pectivul serviciu, independent de tehnologia utilizată.
Pentru a ţine seama de progresele tehnologice, inclusiv de
cele care conduc spre o precizie din ce în ce mai mare a
informaţilor privind localizarea apelantului, Comisia ar tre
bui să fie împuternicită să adopte măsuri tehnice de punere
în aplicare cu scopul de a asigura punerea în aplicare efi
cientă a numărului „112” în Comunitate spre beneficiul
cetăţenilor Uniunii Europene. Aceste măsuri nu ar trebui să
aducă atingere organizării serviciilor de urgenţă a statelor
membre.
(40)

Statele membre ar trebui să asigure că întreprinderile care
furnizează utilizatorilor finali un serviciu de comunicaţii
electronice pentru efectuarea apelurilor naţionale către un
număr sau mai multe numere din planul naţional de
numerotaţie oferă acces fiabil și corect la serviciile de
urgenţă, ţinând seama de specificaţiile și criteriile naţionale.
Este posibil ca întreprinderile independente de reţea să nu
exercite vreun control asupra reţelelor și să nu garanteze că
apelurile de urgenţă efectuate prin intermediul serviciului
lor sunt dirijate cu aceeași fiabilitate, deoarece este posibil
să nu fie în măsură să garanteze disponibilitatea serviciu
lui, având în vedere că problemele privind infrastructura
nu intră sub controlul acestora. În cazul întreprinderilor
independente de reţea se poate întâmpla să fie imposibil
din punct de vedere tehnic să obţină informaţii privind
localizarea apelantului. Odată cu introducerea unor stan
darde recunoscute la nivel internaţional, care să asigure
dirijarea și conectarea exactă și fiabilă la serviciile de
urgenţă, întreprinderile independente de reţea ar trebui, de
asemenea, să îndeplinească obligaţiile referitoare la infor
maţiile privind localizarea apelantului la un nivel compa
rabil cu cel al altor întreprinderi.

(41)

Statele membre ar trebui să ia măsuri specifice pentru a se
asigura că serviciile de urgenţă, inclusiv „112”, sunt acce
sibile și utilizatorilor finali cu handicap, în particular utili
zatorilor surzi, persoanelor cu deficienţe de auz,
persoanelor cu deficienţe de vorbire și utilizatorilor surdomuţi. Aceste măsuri ar putea presupune furnizarea de dis
pozitive terminale speciale utilizatorilor cu deficienţe de
auz, de servicii pe bază de text sau de alte echipamente
specifice.

18.12.2009
(42)
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Dezvoltarea codului internaţional „3883” [Spaţiul euro
pean de numerotare telefonică (ETNS)] este împiedicată în
prezent de sensibilizarea insuficientă, de cerinţele procedu
rale excesiv de birocratice și, în consecinţă, de lipsa cererii.
Pentru a stimula dezvoltarea ETNS, statele membre cărora
Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor le-a alocat
codul „3883” ar trebui, urmând modelul implementării
domeniului de prim nivel „.eu”, să delege responsabilitatea
gestionării, a atribuirii numerelor și a promovării acestuia,
unei organizaţii separate, desemnate de Comisie pe baza
unei proceduri de selecţie deschise, transparente și nedis
criminatorii. Această organizaţie ar trebui să aibă, de ase
menea, sarcina de a elabora propuneri de aplicaţii de
servicii publice folosind ETNS pentru servicii europene
comune, cum ar fi un număr comun pentru raportarea fur
turilor de terminale mobile.

(43)

Având în vedere aspectele specifice privind semnalarea
cazurilor de copii dispăruţi și disponibilitatea actualmente
limitată a unui astfel de serviciu, statele membre ar trebui
nu numai să rezerve un număr, dar și să depună toate efor
turile, fără întârziere, pentru a se asigura că un serviciu de
semnalare a cazurilor de copii dispăruţi este efectiv dispo
nibil pe teritoriul lor la numărul „116000”. În acest scop,
statele membre ar trebui să organizeze, printre altele, în
cazurile în care se impune, proceduri de ofertare pentru a
invita părţile interesate să furnizeze serviciul respectiv.

(44)

Apelurile vocale rămân cea mai solidă și fiabilă formă de
acces la serviciile de urgenţă. Alte mijloace de contact, pre
cum mesajele text, pot fi mai puţin fiabile și pot suferi de
lipsă de rapiditate. Cu toate acestea, statele membre ar tre
bui, dacă consideră necesar, să fie libere să promoveze dez
voltarea și punerea în aplicare a altor mijloace de acces la
serviciile de urgenţă, care să fie capabile să asigure accesul,
echivalente apelurilor vocale.

(45)

În temeiul Deciziei 2007/116/CE din 15 februarie 2007
privind rezervarea seriei naţionale de numere care încep cu
„116” ca numere armonizate pentru servicii armonizate cu
caracter social (1), Comisia a solicitat statelor membre să
rezerve numere din seria de numere „116” pentru anumite
servicii cu caracter social. Dispoziţiile corespunzătoare din
respectiva decizie ar trebui să se reflecte în Directiva
2002/22/CE (directiva privind serviciul universal), pentru
ca acestea să fie integrate în mod mai strict în cadrul de
reglementare pentru reţelele și serviciile de comunicaţii
electronice și pentru a facilita, de asemenea, accesul utili
zatorilor finali cu handicap.

(46)

O piaţă unică presupune ca utilizatorii finali să poată acc
esa toate numerele incluse în planurile naţionale de
numerotaţie ale altor state membre și să poată avea acces
la servicii folosind numere nongeografice în cadrul Comu
nităţii care includ, printre altele, numerele cu acces gratuit
pentru apelant (numerele verzi) și numerele cu tarif spe
cial. Utilizatorii finali ar trebui, de asemenea, să poată acc
esa numerele din Spaţiul european de numerotaţie
telefonică (ETNS) și numerele universale internaţionale gra
tuite (UIFN). Accesul transfrontalier la resursele de numero
taţie și la serviciile asociate acestora nu ar trebui

(1) JO L 49, 17.2.2007, p. 30.
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obstrucţionat decât în cazurile justificate în mod obiectiv,
cum ar fi atunci când acest lucru este necesar pentru com
baterea fraudei sau a abuzurilor, de exemplu, în legătură cu
anumite servicii cu tarif special, atunci când numărul este
definit ca având doar acoperire naţională, de exemplu
numerele naţionale scurte sau atunci când acest lucru nu
este posibil din punct de vedere tehnic și economic. Utili
zatorii ar trebui să fie informaţi anticipat și într-un mod
clar cu privire la orice tarife aplicabile numerelor cu acces
gratuit pentru apelant, precum tarifele apelurilor interna
ţionale pentru numerele accesibile prin codurile standard
de acces internaţionale la serviciile de telefonie.

(47)

Pentru a profita pe deplin de mediul competitiv, consuma
torii ar trebui să poată face alegeri bine informate și să își
schimbe furnizorii atunci când acest lucru este în interesul
lor. Este esenţial să se asigure că aceștia pot face aceste
lucruri fără a fi stânjeniţi de obstacole juridice, tehnice sau
practice, inclusiv de condiţii, proceduri, obligaţii contrac
tuale etc. Aceasta nu exclude posibilitatea de a impune ter
mene contractuale minime rezonabile în contractele
încheiate cu consumatorii. Portabilitatea numerelor este un
element determinant pentru facilitarea opţiunii consuma
torului și a concurenţei efective de pe pieţele competitive
de comunicaţii electronice și ar trebui asigurată în cel mai
scurt timp posibil, astfel încât numărul să fie activat efectiv
în termen de o zi lucrătoare, iar utilizatorul să nu fie privat
de serviciu mai mult de o zi lucrătoare. Autorităţile naţio
nale competente pot să stabilească procesul global al porta
bilităţii numerelor, ţinând seama de dispoziţiile naţionale
privind contractele și progresele tehnice. Experienţa din
unele state membre a demonstrat că există riscul transfe
rului consumatorilor către un alt furnizor fără consimţă
mântul acestora. Deși aceste aspecte ar trebui să fie
soluţionate în principal de autorităţile de aplicare a legii,
statele membre ar trebui să fie totuși abilitate să impună
astfel de măsuri minime și proporţionale în ceea ce privește
procedura de transfer pentru a reduce la minimum astfel de
riscuri și pentru a se garanta protecţia consumatorului pe
parcursul procesului de transfer, inclusiv impunerea unor
sancţiuni corespunzătoare, fără a provoca o diminuare a
atractivităţii procedurii pentru consumatori.

(48)

Obligaţiile legale de difuzare („must-carry”) pot fi aplicate
anumitor canale de difuzare a programelor radio și de tele
viziune și servicii complementare prestate de un anumit
furnizor de servicii media. Statele membre ar trebui să ofere
o justificare clară pentru obligaţiile „must-carry” în legisla
ţia naţională pentru a asigura că astfel de obligaţii sunt
transparente, proporţionale și clar definite. În acest scop,
normele „must-carry” ar trebui stabilite într-un mod care să
stimuleze investiţiile eficiente în infrastructură. Normele
„must-carry” ar trebui revizuite în mod periodic în vederea
actualizării acestora în ceea ce privește progresele tehnolo
gice și ale pieţei pentru a se asigura că aceste norme con
tinuă să fie proporţionale cu obiectivele urmărite. Serviciile
complementare includ, dar nu se limitează la servicii con
cepute în vederea îmbunătăţirii accesului pentru utilizatorii
finali cu handicap, precum video-textul, subtitrarea, descri
erea audio și limbajul semnelor.
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Pentru a depăși neajunsurile existente în ceea ce privește
consultarea consumatorilor și pentru a promova în mod
corespunzător interesele cetăţenilor, statele membre ar tre
bui să pună bazele unui mecanism de consultare corespun
zător. Un astfel de mecanism ar putea lua forma unui
organism care, independent de autorităţile naţionale de
reglementare și de furnizorii de servicii, ar efectua cerce
tări cu privire la aspecte legate de consumatori, precum
comportamentul consumatorului și mecanismele de
schimbare a furnizorilor, și care ar opera într-o manieră
transparentă și ar contribui la funcţionarea mecanismelor
actuale de consultare a părţilor interesate. În plus, ar putea
fi instituit un mecanism care să permită cooperarea cores
punzătoare cu privire la chestiunile legate de promovarea
conţinutului legal. Orice proceduri de cooperare convenite
în temeiul unui mecanism de acest tip nu ar trebui, cu toate
acestea, să permită supravegherea sistematică a utilizării
internetului.
Obligaţiile de serviciu universal impuse unei întreprinderi
desemnate ca având obligaţii de serviciu universal ar tre
bui comunicate Comisiei.
Directiva 2002/58/CE (directiva asupra confidenţialităţii și
comunicaţiilor electronice) prevede armonizarea dispoziţi
ilor din statele membre, necesară în vederea asigurării unui
nivel echivalent de protecţie a drepturilor și a libertăţilor
fundamentale și, în special, a dreptului la viaţa privată și a
dreptului la confidenţialitate, în ceea ce privește prelucrarea
datelor cu caracter personal în sectorul comunicaţiilor elec
tronice și în vederea asigurării liberei circulaţii a acestor
date și a echipamentelor și serviciilor de comunicaţii elec
tronice în cadrul Comunităţii. Măsurile adoptate în teme
iul Directivei 1999/5/CE sau al Deciziei 87/95/CEE a
Consiliului din 22 decembrie 1986 privind standardizarea
în domeniul tehnologiei informaţiei și telecomunicaţi
ilor (1), care vizează garantarea faptului că echipamentele
terminale sunt construite în așa fel încât să garanteze pro
tecţia datelor cu caracter personal și a dreptului la viaţă pri
vată, ar trebui să respecte principiul neutralităţii
tehnologice.

(52)

Este necesară urmărirea îndeaproape a evoluţiilor cu pri
vire la utilizarea adreselor IP, avându-se în vedere acţiunile
întreprinse deja de Grupul de lucru pentru protecţia per
soanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter
personal instituit în temeiul articolului 29 din Directiva
95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din
24 octombrie 1995 privind protecţia persoanelor fizice în
ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și
libera circulaţie a acestor date (2) și în lumina oricăror
eventuale propuneri care ar putea fi oportune.

(53)

Prelucrarea datelor de portare numai în măsura strict nece
sară garantării securităţii informaţiilor și a reţelelor, de
exemplu capacitatea unei reţele sau sistem informaţional
de a face faţă, la un nivel de încredere dat, evenimentelor
accidentale sau acţiunilor ilegale sau rău intenţionate care
compromit disponibilitatea, autenticitatea, integritatea și
confidenţialitatea datelor stocate sau transmise, precum și
securitatea serviciilor conexe accesibile sau oferite prin
aceste reţele și sisteme de furnizorii de tehnologii și servicii

(1) JO L 36, 7.2.1987, p. 31.
(2) JO L 281, 23.11.1995, p. 31.
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de securitate atunci când acţionează în calitate de con
trolori de date, se supun articolului 7 litera (f) din Direc
tiva 95/46/CE. Acestea ar putea include, de exemplu,
prevenirea accesului neautorizat la reţelele de comunicaţii
electronice și a difuzării de coduri dăunătoare și oprirea
atacurilor de tip blocarea serviciilor (DOS), precum și pre
venirea daunelor aduse calculatoarelor și sistemelor de
comunicaţii electronice.
(54)

Liberalizarea pieţelor de reţele și servicii de comunicaţii
electronice și progresul tehnologic rapid s-au reunit pen
tru a încuraja competiţia și creșterea economică și au avut
ca rezultat o bogată diversitate de servicii pentru utiliza
tori finali accesibile prin intermediul reţelelor publice de
comunicaţii electronice. Este necesar să se garanteze că uti
lizatorii și consumatorii beneficiază de același nivel de pro
tecţie a confidenţialităţii și a datelor cu caracter personal,
indiferent de tehnologia utilizată la furnizarea unui anumit
serviciu.

(55)

În conformitate cu obiectivele cadrului de reglementare
pentru reţelele și serviciile de comunicaţii electronice și cu
principiile subsidiarităţii și proporţionalităţii, și în scopul
asigurării securităţii juridice și eficienţei întreprinderilor
europene și autorităţilor naţionale de reglementare deopo
trivă, Directiva 2002/58/CE (directiva asupra confidenţiali
tăţii și comunicaţiilor electronice) se concentrează asupra
serviciilor și reţelelor de comunicaţii electronice destinate
publicului și nu se aplică grupurilor închise de utilizatori și
reţelelor de întreprinderi.

(56)

Progresul tehnologic permite dezvoltarea unor noi aplicaţii
bazate pe dispozitivele de culegere a datelor și de identifi
care, care pot fi dispozitive fără contact direct care utili
zează frecvenţele radio. De exemplu, dispozitivele de
identificare prin frecvenţe radio (RFID) utilizează frecven
ţele radio pentru a capta date numai de pe discurile iden
tificate în mod unic, care pot fi apoi transferate prin
intermediul reţelelor de comunicaţii existente. Larga utili
zare a unor astfel de tehnologii poate să aducă beneficii
economice și sociale considerabile și, astfel, să contribuie
semnificativ la piaţa internă dacă utilizarea acestora este
acceptată de către cetăţeni. Pentru a se realiza acest lucru,
este necesar să se garanteze că toate drepturile fundamen
tale ale persoanelor, inclusiv dreptul la confidenţialitate și
la protecţia datelor, sunt respectate. Atunci când astfel de
dispozitive sunt conectate cu reţele de comunicaţii electro
nice destinate publicului sau când utilizează serviciile de
comunicaţii electronice ca infrastructură de bază, trebuie
aplicate dispoziţiile relevante din Directiva 2002/58/CE
(directiva asupra confidenţialităţii și comunicaţiilor electro
nice), inclusiv cele privind datele legate de securitate, trafic
și localizare și cele privind confidenţialitatea.

(57)

Furnizorul de servicii de comunicaţii electronice destinate
publicului ar trebui să ia măsurile tehnice și organizatorice
necesare pentru a asigura securitatea serviciilor sale. Fără a
aduce atingere Directivei 95/46/CE, aceste măsuri ar tre
bui să garanteze atât accesibilitatea datelor cu caracter per
sonal numai pentru personalul autorizat și numai în
scopuri autorizate de lege, cât și protecţia datelor cu carac
ter personal stocate sau transmise, precum și protecţia reţe
lei și a serviciilor. În plus, ar trebui stabilită o politică de
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securitate referitoare la prelucrarea datelor cu caracter per
sonal, în vederea identificării elementelor vulnerabile din
sistem, și ar trebui desfășurate acţiuni periodice de moni
torizare, de prevenire, de remediere și de atenuare.

(58)

(59)

(60)

(61)

O încălcare a securităţii datelor cu caracter personal, dacă
nu este soluţionată la timp și într-un mod adecvat, poate
duce la pierderi economice substanţiale și la daune sociale
pentru abonatul sau persoana în cauză. Prin urmare, îndată
ce observă faptul că a avut loc o astfel de încălcare, furni
zorul serviciilor de comunicaţii electronice destinate publi
cului ar trebui să anunţe autoritatea naţională competentă
cu privire la această încălcare. Abonaţilor sau indivizilor a
căror viaţă privată sau ale căror date ar putea fi afectate
negativ de o astfel de încălcare ar trebui să li se trimită fără
întârziere o notificare pentru a putea să ia măsurile de pre
cauţie necesare. Ar trebui să se considere că o încălcare a
securităţii datelor afectează negativ datele sau viaţa privată
a abonaţilor sau a indivizilor dacă implică, de exemplu, un
furt de identitate sau frauda legată de identitate, vătămarea
corporală, umilinţa gravă sau compromiterea reputaţiei
legate de furnizarea unor servicii de comunicaţii la dispo
ziţia publicului în Comunitate. Notificarea ar trebui să
includă informaţii privind măsurile luate de către furnizor
pentru a soluţiona încălcarea securităţii, precum și reco
mandări pentru abonatul sau individul afectat.

(62)

Atunci când pun în aplicare măsurile de transpunere a
Directivei 2002/58/CE (directiva asupra confidenţialităţii și
comunicaţiilor electronice), autorităţile și instanţele state
lor membre nu ar trebui să interpreteze dreptul lor naţional
numai în concordanţă cu respectiva directivă, ci ar trebui
să se asigure, de asemenea, că nu se bazează pe o interpre
tare a respectivei directive care ar fi în conflict cu alte drep
turi fundamentale sau principii generale de drept
comunitar, cum ar fi principiul proporţionalităţii.

(63)

Ar trebui prevăzută adoptarea unor măsuri de punere în
aplicare privind circumstanţele, formatul și procedurile
aplicabile cerinţelor de informare și notificare pentru a
atinge un nivel adecvat de protecţie a confidenţialităţii și de
securitate a datelor cu caracter personal transmise sau pre
lucrate în legătură cu utilizarea reţelelor de comunicaţii
electronice pe piaţa internă.

(64)

La stabilirea de norme detaliate privind formatul și proce
durile aplicabile notificării încălcărilor în materie de date cu
caracter personal, ar trebui să se acorde atenţia cuvenită
circumstanţelor în care a avut loc încălcarea, stabilindu-se
inclusiv dacă datele cu caracter personal au fost protejate
sau nu prin măsuri tehnice de protecţie corespunzătoare,
în vederea limitării efective a posibilităţii reapariţiei fraude
lor de identitate sau a altor forme de utilizare necorespun
zătoare. În plus, astfel de norme și proceduri ar trebui să
ţină cont de interesele legitime ale autorităţilor de aplicare
a legii în cazurile în care divulgarea timpurie a delictului ar
putea afecta în mod inutil investigarea circumstanţelor
unei încălcări a securităţii.

(65)

Programele informatice care monitorizează în secret acţiu
nile utilizatorului sau subminează funcţionarea echipa
mentului terminal al utilizatorului în beneficiul unui terţ
(„spyware”) reprezintă o adevărată ameninţare pentru con
fidenţialitatea datelor utilizatorilor, la fel ca virușii. Este
necesar să se asigure un nivel ridicat și uniform pentru pro
tecţia sferei private a utilizatorilor, indiferent dacă progra
mele de spionaj nedorite sau virușii sunt descărcaţi din
neatenţie prin reţelele de comunicaţii electronice sau

Autorităţile naţionale competente ar trebui să promoveze
interesele cetăţenilor, printre altele contribuind la garanta
rea unui nivel ridicat de protecţie a datelor cu caracter per
sonal și a vieţii private. În acest scop, autorităţile naţionale
competente ar trebui să dispună de mijloacele necesare
pentru a-și îndeplini atribuţiile, inclusiv de date complete
și fiabile privind incidentele de securitate reale care au cau
zat compromiterea datelor cu caracter personal ale utiliza
torilor. Autorităţile naţionale competente ar trebui să
monitorizeze măsurile luate și să difuzeze cele mai bune
practici în rândul furnizorilor de servicii publice de comu
nicaţii electronice. Din acest motiv, furnizorii ar trebui să
menţină un inventar al cazurilor de încălcare a securităţii
datelor cu caracter personal, pentru a permite efectuarea
unor analize și evaluări suplimentare de către autorităţile
naţionale competente.

Legislaţia comunitară stabilește îndatoriri pentru con
trolorii de date privind procesarea datelor cu caracter per
sonal, inclusiv o obligaţie de a implementa măsuri tehnice
și organizatorice adecvate de protecţie împotriva, de exem
plu, a pierderii datelor. Cerinţele de informare în caz de
încălcare a securităţii datelor prezente în Directiva
2002/58/CE (directiva asupra confidenţialităţii și comuni
caţiilor electronice) prevăd o structură pentru anunţarea
autorităţilor competente și a indivizilor implicaţi în cazul
în care datele cu caracter personal au fost totuși compro
mise. Aceste cerinţe de notificare se limitează la încălcările
securităţii datelor care se petrec în sectorul comunicaţiilor
electronice. Totuși, informarea cu privire la încălcarea
securităţii datelor reflectă un interes general al cetăţenilor
de a fi înștiinţaţi cu privire la încălcările securităţii care pot
avea drept rezultat pierderea sau compromiterea datelor cu
caracter personal și cu privire la precauţiile disponibile sau
recomandabile pe care le pot lua pentru a minimiza pier
derile economice posibile sau prejudiciul social care poate
rezulta în urma unui caz de încălcare a securităţii de acest
tip. Este clar că interesul cetăţenilor de a fi informaţi nu se
limitează la sectorul comunicaţiilor electronice și prin
urmare ar trebui introduse cu prioritate la nivel comunitar
cerinţe obligatorii explicite de notificare aplicabile în toate
sectoarele. Până la realizarea unei reexaminări de către
Comisie a întregii legislaţii comunitare din domeniu, Comi
sia, în consultare cu Autoritatea Europeană pentru Protec
ţia Datelor, ar trebui să ia fără întârziere măsurile potrivite
pentru a încuraja aplicarea în întreaga Comunitate a prin
cipiilor care stau la baza normelor referitoare la anunţarea
cazurilor de încălcare a securităţii datelor din Directiva
2002/58/CE (directiva asupra confidenţialităţii și comuni
caţiilor electronice), indiferent de sector sau de tipul
datelor.

Autorităţile naţionale competente ar trebui să monitori
zeze măsurile luate și să difuzeze cele mai bune practici în
rândul furnizorilor de servicii de comunicaţii electronice
destinate publicului.
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dacă sunt furnizaţi și instalaţi, în programe informatice dis
tribuite prin alte medii externe de colectare a datelor, pre
cum CD-urile, CD-ROM-urile sau cheile USB. Statele
membre ar trebui să încurajeze furnizarea de informaţii
către utilizatorii finali cu privire la măsurile de precauţie pe
care le au la dispoziţie și ar trebui să îi încurajeze să ia
măsurile necesare pentru a-și proteja echipamentele termi
nale împotriva virușilor și a programelor spyware.

(66)

(67)

Terţii ar putea dori să stocheze informaţii cu privire la
echipamentul unui utilizator sau să obţină acces la infor
maţiile deja stocate dintr-un număr de motive, care pot
varia de la motive legitime (de exemplu, anumite tipuri de
cookies) la cele care privesc intruziunile nejustificate în
sfera privată (de exemplu, programele spyware sau virușii).
Prin urmare, este de importanţă capitală ca utilizatorilor să
li se furnizeze informaţii clare și complete în momentul în
care doresc să efectueze o activitate care poate rezulta
într-o asemenea stocare sau accesare nedorită. Metodele
folosite pentru furnizarea informaţiilor și oferirea dreptu
lui de refuza ar trebui să fie cât mai prietenoase cu putinţă.
Derogarea de la obligaţia de a furniza informaţii și de a
oferi dreptul de a refuza ar trebui să se limiteze la situaţiile
în care stocarea tehnică sau accesul sunt strict necesare
pentru scopul legitim de a permite folosirea unui serviciu
specific solicitat explicit de abonat sau de utilizator. În
cazul în care acest lucru este posibil din punct de vedere
tehnic și eficient, în conformitate cu dispoziţiile aplicabile
din Directiva 95/46/CE, acordul utilizatorului privind
procesarea se poate exprima prin folosirea setărilor adec
vate ale unui browser sau ale unei alte aplicaţii. Asigurarea
respectării acestor cerinţe ar trebui eficientizată prin acor
darea unor puteri extinse autorităţilor naţionale
competente.
Măsurile de protecţie a abonaţilor împotriva încălcării
dreptului la viaţă privată prin comunicări nesolicitate ini
ţiate prin intermediul poștei electronice în scopul comer
cializării directe ar trebui să se aplice și mesajelor de tip
SMS sau MMS, precum și altor aplicaţii similare acestora.

(68)

Furnizorii de servicii de comunicaţii electronice fac inves
tiţii substanţiale pentru a combate comunicaţiile comerci
ale nesolicitate („spam”). Aceștia sunt avantajaţi în
comparaţie cu utilizatorii finali întrucât posedă cunoștin
ţele și resursele necesare detectării și identificării spammer
ilor. Furnizorii de servicii de poștă electronică și furnizorii
de alte servicii ar trebui, prin urmare, să aibă posibilitatea
de a iniţia acţiuni legale împotriva spammerilor și de a pro
teja în acest fel interesele clienţilor ca parte a propriilor
interese legitime de afaceri.

(69)

Necesitatea de a asigura un nivel adecvat de protecţie a
confidenţialităţii și a datelor cu caracter personal transmise
și prelucrate în legătură cu utilizarea de reţele de comuni
caţii electronice în Comunitate cere competenţe efective de
punere în aplicare și executare pentru a furniza stimulente
adecvate pentru respectarea dispoziţiilor. Autorităţile
naţionale competente și, acolo unde este cazul, alte orga
nisme naţionale relevante ar trebui să aibă suficiente com
petenţe și resurse pentru a investiga cazurile de
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nerespectare în mod eficient, având inclusiv competenţa de
a obţine orice informaţie relevantă necesară pentru a lua
decizii privind plângerile și pentru a impune sancţiuni în
cazurile de nerespectare.

(70)

În vederea punerii în aplicare și a executării dispoziţiilor
prezentei directive este nevoie deseori de cooperare între
autorităţile naţionale de reglementare din două sau mai
multe state membre, de exemplu pentru combaterea
difuzării transfrontaliere a mesajelor spam și a programe
lor spyware. Pentru a asigura cooperarea eficientă și rapidă
în astfel de cazuri, autorităţile naţionale competente ar tre
bui să definească o serie de proceduri, de exemplu referi
toare la volumul și formatul informaţiilor schimbate între
autorităţi sau la termenele-limită care trebuie respectate,
care să facă obiectul unei examinări din partea Comisiei.
Astfel de proceduri vor permite, de asemenea, armoniza
rea obligaţiilor rezultate pentru actorii de pe piaţă, contri
buind la crearea unor condiţii egale de concurenţă în
Comunitate.

(71)

Cooperarea și asigurarea respectării normelor la nivel
transfrontalier ar trebui consolidate, în conformitate cu
mecanismele comunitare transfrontaliere existente de asi
gurare a aplicării acestora, precum mecanismul stabilit prin
Regulamentul (CE) nr. 2006/2004 (regulamentul privind
cooperarea în materie de protecţie a consumatorului) (1),
printr-un amendament la respectivul regulament.

(72)

Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a Directivei
2002/22/CE (directiva privind serviciul universal) și a
Directivei 2002/58/CE (directiva asupra confidenţialităţii și
comunicaţiilor electronice) ar trebui adoptate în conformi
tate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie
1999 de stabilire a normelor privind exercitarea compe
tenţelor de executare conferite Comisiei (2).

(73)

În special, Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte
măsuri de punere în aplicare privind accesul efectiv la ser
viciile „112”, precum și amendamente care să adapteze
anexele la progresul tehnic sau la schimbarea cererii de pe
piaţă. Ar trebui, de asemenea, să fie împuternicită să adopte
măsuri de punere în aplicare privind cerinţele de informare
și notificare și securitatea prelucrării. Deoarece aceste
măsuri au un domeniu general de aplicare și sunt destinate
să modifice elemente neesenţiale ale Directivei 2002/22/CE
(directiva privind serviciul universal) și ale Directivei
2002/58/CE (directiva asupra confidenţialităţii și comuni
caţiilor electronice) prin completarea acestora cu noi
elemente neesenţiale, acestea trebuie să fie adoptate în con
formitate cu procedura de reglementare cu control prevă
zută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE. Având în
vedere că, în anumite situaţii excepţionale, aplicarea pro
cedurii de reglementare cu control în termenele normale ar
putea împiedica adoptarea la timp a măsurilor de punere
în aplicare, Parlamentul European, Consiliul și Comisia ar
trebui să acţioneze rapid pentru a asigura adoptarea la timp
a măsurilor respective.

(1) JO L 364, 9.12.2004, p. 1.
(2) JO L 184, 17.7.1999, p. 23.
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Prin urmare, Directiva 2002/22/CE (directiva privind ser
viciul universal) și Directiva 2002/58/CE (directiva asupra
confidenţialităţii și comunicaţiilor electronice) ar trebui
modificate în consecinţă.

(76)

În conformitate cu punctul 34 din Acordul interinstitu
ţional pentru o mai bună legiferare (1), statele membre sunt
încurajate să stabilească, pentru ele însele și în interesul
Comunităţii, propriile lor tabele, care să ilustreze, în
măsura în care este posibil, concordanţa dintre Directiva
2002/22/CE (directiva privind serviciul universal) și Direc
tiva 2002/58/CE (directiva asupra confidenţialităţii și
comunicaţiilor electronice) și măsurile de transpunere și să
le facă publice,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1
Modificări ale Directivei 2002/22/CE (directiva privind
serviciul universal)
Directiva 2002/22/CE (directiva privind serviciul universal) se
modifică după cum urmează:
1.

publicului. În ce privește furnizarea de servicii universale pe
o piaţă deschisă și concurenţială, prezenta directivă definește
setul minim de servicii de o calitate specificată, accesibilă
tuturor utilizatorilor finali, la un preţ accesibil, luându-se în
considerare condiţiile specifice naţionale, fără a denatura con
curenţa. Prezenta directivă prevede, de asemenea, obligaţii
privind furnizarea anumitor servicii obligatorii.

Atunci când adoptă măsurile de punere în aplicare privind
securitatea prelucrării datelor, Comisia ar trebui să consulte
toate autorităţile și organizaţiile europene relevante [Agen
ţia Europeană pentru Securitatea Reţelelor Informatice și a
Datelor (ENISA), Autoritatea Europeană pentru Protecţia
Datelor și Grupul de lucru pentru protecţia persoanelor în
ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal
instituit în temeiul articolului 29 din Directiva 95/46/CE],
precum și alte părţi interesate, în special pentru a fi infor
mată cu privire la cele mai bune mijloace tehnice și eco
nomice disponibile în scopul îmbunătăţirii punerii în
aplicare a Directivei 2002/58/CE (directiva asupra confi
denţialităţii și comunicaţiilor electronice).

(75)

Articolul 1 se înlocuiește cu următorul text:
„Articolul 1
Obiectul și domeniul de aplicare
(1)
În cadrul definit de Directiva 2002/21/CE (directivacadru), prezenta directivă se referă la furnizarea de reţele și
servicii de comunicaţii electronice utilizatorilor finali. Scopul
este asigurarea de servicii de bună calitate accesibile publicu
lui în toată Comunitatea, printr-o concurenţă și opţiuni efec
tive, și de a trata cazurile în care nevoile utilizatorilor finali
nu sunt îndeplinite în mod satisfăcător de către piaţă. Direc
tiva prevede, de asemenea, o serie de dispoziţii privind anu
mite aspecte referitoare la echipamentul terminal, inclusiv
dispoziţii destinate a facilita accesul utilizatorilor finali cu
handicap.
Prezenta directivă stabilește drepturile utilizatorilor
(2)
finali și obligaţiile corespunzătoare întreprinderilor care fur
nizează reţele și servicii de comunicaţii electronice destinate

(1) JO C 321, 31.12.2003, p. 1.
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(3) Prezenta directivă nu dispune și nu interzice existenţa
unor condiţii impuse de furnizorii de servicii publice de
comunicaţii electronice pentru limitarea accesului utilizato
rilor finali la servicii și aplicaţii și/sau a utilizării acestora, în
cazul că sunt permise de legislaţia naţională și respectă legis
laţia comunitară, dar stabilește o obligaţie de a furniza infor
maţii cu privire la limitările respective. Măsurile luate la nivel
naţional cu privire la accesul utilizatorilor finali la servicii și
aplicaţii și la utilizarea acestora prin intermediul reţelelor de
comunicaţii electronice respectă drepturile și libertăţile fun
damentale ale persoanelor fizice, inclusiv în ceea ce privește
confidenţialitatea și dreptul la un proces echitabil, astfel cum
este definit la articolul 6 din Convenţia europeană pentru
apărarea drepturilor omului și a libertăţilor fundamentale.
(4) Dispoziţiile cuprinse în prezenta directivă referitoare la
drepturile utilizatorilor finali se aplică fără a aduce atingere
normelor comunitare privind protecţia consumatorilor, în
special Directivelor 93/13/CEE și 97/7/CE, precum și norme
lor naţionale în conformitate cu legislaţia comunitară.”
2.

Articolul 2 se modifică după cum urmează:
(a) litera (b) se elimină;
(b) literele (c) și (d) se înlocuiesc cu următorul text:
„(c) «serviciu de telefonie destinat publicului» înseamnă
un serviciu pus la dispoziţia publicului în scopul ini
ţierii și primirii, în mod direct sau indirect, de ape
luri naţionale sau naţionale și internaţionale prin
utilizarea unui număr sau a mai multor numere din
planul naţional sau internaţional de numerotaţie;
(d) «numărul geografic» înseamnă un număr dintr-un
plan naţional de numerotaţie telefonică din care o
parte din structura numerică cuprinde o semnifi
caţie geografică utilizată pentru dirijarea apelurilor
către locaţia fizică a punctului terminal al reţelei
(NTP);”;
(c) litera (e) se elimină;
(d) litera (f) se înlocuiește cu următorul text:
„(f) «numărul nongeografic» înseamnă un număr
dintr-un plan naţional de numerotaţie telefonică
care nu este un număr geografic. Acesta include,
inter alia, numerele alocate serviciilor de telefonie
mobilă, numerele gratuite și numerele cu tarif
special.”
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Articolul 4 se înlocuiește cu următorul text:

pentru utilizatorii finali cu handicap, precum și disponibili
tatea acestora sunt la un nivel echivalent celui de care bene
ficiază ceilalţi utilizatori finali. Statele membre pot obliga
autorităţile naţionale de reglementare să evalueze nevoia gen
erală și cerinţele specifice, inclusiv sfera de aplicare și forma
concretă a acestor măsuri specifice pentru utilizatorii finali cu
handicap.

„Articolul 4
Furnizarea accesului la un post fix și furnizarea de
servicii telefonice
(1)
Statele membre se asigură că toate cererile rezonabile
de conectare de la o locaţie fixă la o reţea publică de comu
nicaţii sunt satisfăcute de cel puţin o întreprindere.

(2) Statele membre pot adopta măsuri specifice, luând în
considerare condiţiile naţionale, astfel încât să poată benefi
cia și utilizatorii finali cu handicap de oferta întreprinderilor
și a furnizorilor de servicii disponibilă majorităţii utilizatori
lor finali.

(2)
Conexiunea realizată permite comunicaţii vocale, prin
fax și comunicaţii de date, la viteze de transfer al datelor sufi
cient de ridicate pentru a permite un acces funcţional la inter
net, luând în considerare tehnologiile cel mai des folosite de
majoritatea abonaţilor, precum și posibilităţile tehnice.
(3)
Statele membre se asigură că toate cererile rezonabile
de furnizare a unui serviciu de telefonie destinat publicului
prin conectarea la reţeaua menţionată la alineatul (1), servi
ciu care permite efectuarea și primirea de apeluri naţionale și
internaţionale, sunt satisfăcute de cel puţin o întreprindere.”
4.

(3) La adoptarea măsurilor menţionate la alineatele (1)
și (2), statele membre încurajează respectarea normelor și a
specificaţiilor relevante publicate în conformitate cu arti
colele 17 și 18 din Directiva 2002/21/CE (directiva-cadru).”

7.

Atunci când o întreprindere desemnată în conformi
„(3)
tate cu alineatul (1) are intenţia să cedeze o parte importantă
sau toate activele reţelelor de acces local către o entitate juri
dică diferită aparţinând altui proprietar, aceasta va informa în
prealabil și în timp util autoritatea naţională de reglementare
pentru a-i permite acesteia să evalueze efectul tranzacţiei
dorite asupra furnizării accesului la un punct fix și a servici
ilor de telefonie în temeiul articolului 4. Autoritatea naţională
de reglementare poate impune, modifica sau retrage anumite
obligaţii specifice în conformitate cu articolul 6 alineatul (2)
din Directiva 2002/20/CE (directiva privind autorizarea).”

(*) JO L 201, 31.7.2002, p. 37.”
Titlul articolului 6 și articolul 6 alineatul (1) se înlocuiesc cu
următorul text:
„Posturi telefonice publice cu plată și alte puncte publice
de acces la telefonia vocală
(1)
Statele membre se asigură că autorităţile naţionale de
reglementare pot impune întreprinderilor obligaţii privind
furnizarea de posturi telefonice publice cu plată sau de alte
puncte publice de acces la telefonia vocală pentru a satisface
nevoile rezonabile ale utilizatorilor finali în ceea ce privește
acoperirea geografică, numărul de posturi telefonice sau de
alte puncte de acces, accesibilitatea pentru utilizatorii finali cu
handicap și calitatea serviciilor.”
6.

La articolul 8 se adaugă următorul alineat:

La articolul 5, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:
„(2)
Registrele abonaţilor telefonici menţionate la alinea
tul (1) cuprind, sub rezerva dispoziţiilor articolului 12 din
Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European din 12 iulie
2002 privind prelucrarea datelor personale și protejarea con
fidenţialităţii în sectorul comunicaţiilor publice (directiva asu
pra confidenţialităţii și comunicaţiilor electronice) (*), toţi
abonaţii la serviciile de telefonie destinate publicului.

5.
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Articolul 7 se înlocuiește cu următorul text:
„Articolul 7
Măsuri pentru utilizatorii finali cu handicap
(1)
Cu excepţia situaţiei în care în capitolul IV se specifică
cerinţe care au un efect echivalent, statele membre adoptă
măsuri specifice pentru a se asigura că accesul la serviciile
identificate la articolul 4 alineatul (3) și la articolul 5

8.

La articolul 9, alineatele (1) și (2) se înlocuiesc cu următorul
text:

„(1) Autorităţile naţionale de reglementare monitorizează
evoluţia și nivelul tarifelor cu amănuntul pentru serviciile
identificate la articolele 4-7 ca fiind sub incidenţa obligaţiilor
de serviciu universal și ca fiind furnizate fie de către întreprin
deri desemnate, fie, dacă nu este desemnată nicio întreprin
dere pentru furnizarea acestor servicii, de întreprinderi
disponibile pe piaţă, în special faţă de preţurile și veniturile
consumatorilor la nivel naţional.

(2)
Statele membre pot cere, având în vedere condiţiile
naţionale, ca întreprinderile desemnate să ofere consumato
rilor opţiuni tarifare sau pachete tarifare diferite de cele ofe
rite în condiţii comerciale normale, în special pentru a garanta
că persoanele cu venituri mici sau cu nevoi sociale speciale
nu sunt împiedicate să acceseze reţeaua la care se face refe
rire la articolul 4 alineatul (1) sau să utilizeze serviciile iden
tificate la articolul 4 alineatul (3) și la articolele 5, 6 și 7 ca
fiind sub incidenţa obligaţiilor de serviciu universal și ca fiind
furnizate de către întreprinderi desemnate.”
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La articolul 11, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:
„(4)
Autorităţile naţionale de reglementare pot să stabi
lească obiective de performanţă pentru întreprinderile cu
obligaţii de serviciu universal. Astfel autorităţile naţionale de
reglementare ţin cont de punctele de vedere ale părţilor inte
resate, în special astfel cum se menţionează la articolul 33.”

10. Titlul capitolului III se înlocuiește cu următorul text:
„CONTROALE DE REGLEMENTARE A ÎNTREPRINDERILOR
CU PUTERE SEMNIFICATIVĂ PE ANUMITE PIEŢE CU
AMĂNUNTUL”.

11. Articolul 16 se elimină.
12. Articolul 17 se modifică după cum urmează:
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(b) serviciile furnizate, inclusiv, în special:
— asigurarea sau nu a accesului la servicii de urgenţă
și a informaţiilor privind localizarea apelantului
și/sau orice limitare a furnizării serviciilor de
urgenţă în conformitate cu articolul 26;
— informaţiile legate de orice alte condiţii care limi
tează accesul la servicii și aplicaţii și/sau utilizarea
acestora, atunci când aceste condiţii sunt permise de
legislaţia naţională în conformitate cu dreptul
comunitar;
— nivelul minim de calitate a serviciilor oferite, și
anume timpul necesar pentru conectarea iniţială și,
atunci când este cazul, alţi indicatori de calitate a
serviciului, astfel cum sunt definiţi de autorităţile de
reglementare naţionale;

(a) alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:
„(1)
Statele membre asigură faptul că autorităţile
naţionale de reglementare impun obligaţii de reglemen
tare corespunzătoare întreprinderilor identificate ca
având putere semnificativă pe o anumită piaţă cu amă
nuntul în conformitate cu articolul 14 din Directiva
2002/21/CE (directiva-cadru) conform căreia:
(a) în cazul în care, în urma unei analize de piaţă efec
tuate în conformitate cu articolul 16 din Directiva
2002/21/EC (directiva-cadru), o autoritate naţională
de reglementare constată că o anumită piaţă cu
amănuntul identificată în conformitate cu artico
lul 15 din respectiva directivă, nu există concurenţă
efectivă; și
(b) în cazul în care autoritatea naţională de reglemen
tare ajunge la concluzia că obligaţiile impuse în
temeiul articolelor 9-13 din Directiva 2002/19/CE
(directiva privind accesul) nu ar asigura realizarea
obiectivelor prevăzute la articolul 8 din Directiva
2002/21/CE (directiva-cadru).”;
(b) alineatul (3) se elimină.

— informaţii cu privire la orice proceduri aplicate de
întreprindere pentru măsurarea și modelarea trafi
cului în așa fel încât să se evite utilizarea conexiunii
la capacitate maximă sau aglomerarea acesteia, pre
cum și informaţii cu privire la modul în care aceste
proceduri ar putea influenţa calitatea serviciilor;
— tipurile de servicii de întreţinere oferite și de servicii
de asistenţă pentru clienţi furnizate, precum și
metodele de a contacta aceste servicii;
— orice restricţii impuse de furnizor privind utilizarea
echipamentului terminal furnizat;
(c) atunci când există o obligaţie în temeiul articolului 25,
opţiunile abonatului privind înscrierea sau nu a datelor
sale cu caracter personal într-un registru al abonaţilor și
datele vizate;
(d) informaţii despre preţurile și tarifele practicate, mijlo
acele prin care se pot obţine informaţii actualizate pri
vind toate tarifele aplicabile și cheltuielile pentru
întreţinere, metodele de plată puse la dispoziţie și orice
diferenţe de costuri implicate de metodele de plată;

13. Articolele 18 și 19 se elimină.
14. Articolele 20-23 se înlocuiesc cu următorul text:
„Articolul 20
Contractele
(1)
Statele membre se asigură că, în cazul abonării la ser
vicii care furnizează conectarea la o reţea publică de comu
nicaţii și/sau la servicii de comunicaţii electronice destinate
publicului, consumatorii și alţi 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 puţin:
(a) datele de identitate și adresa întreprinderii;

(e) durata contractului și condiţiile de reînnoire și de înce
tare a serviciilor și a contractului, inclusiv:
— orice utilizare sau durată minimă necesară pentru a
beneficia de condiţii promoţionale;
— orice cheltuieli privind portabilitatea numerelor și a
altor identificatori;
— orice costuri datorate la încetarea contractului,
inclusiv orice recuperare a costurilor în ceea ce pri
vește echipamentul terminal;
(f) eventualele compensaţii și formule de rambursare care se
aplică în cazul în care nu sunt îndeplinite nivelurile de
calitate a serviciilor prevăzute de contract;
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(g) metodele de iniţiere a procedurilor de soluţionare a litigi
ilor, în conformitate cu articolul 34;
(h) tipul de acţiune care poate fi adoptată de către întreprin
dere ca răspuns la incidentele sau ameninţările și vul
nerabilităţile privind securitatea sau integritatea.
De asemenea, statele membre pot solicita ca în contract să fie
incluse toate informaţiile care ar putea fi furnizate de către
autorităţile publice relevante în acest scop cu privire la uti
lizarea reţelelor și a serviciilor de comunicaţii electronice pen
tru a se implica în activităţi ilegale sau pentru a disemina
conţinuturi dăunătoare, precum și cu privire la mijloacele de
protecţie împotriva riscurilor la adresa siguranţei personale,
a vieţii private și a datelor cu caracter personal, menţionate
la articolul 21 alineatul (4) și relevante pentru serviciile
furnizate.
(2)
Statele membre se asigură că abonaţii au dreptul de a
denunţa unilateral contractul fără penalităţi în urma primirii
notificării privind modificările aduse condiţiilor contractuale
propuse de către întreprinderile furnizoare de servicii și/sau
reţele de comunicaţii electronice. Abonaţilor le sunt notifi
cate în timp util, cu cel puţin o lună înainte, aceste modifi
cări, și sunt informaţi asupra dreptului lor de a denunţa
unilateral contractul, fără penalităţi, în cazul în care nu
acceptă noile condiţii. Statele membre se asigură că autorită
ţile naţionale de reglementare pot stabili formatul unor astfel
de notificări.
Articolul 21
Transparenţa și publicarea informaţiilor
(1)
Statele membre se asigură că autorităţile naţionale de
reglementare dispun de competenţa de a obliga întreprinde
rile furnizoare de reţele publice de comunicaţii electronice
și/sau servicii de comunicaţii electronice destinate publicului
să publice informaţii transparente, comparabile, adecvate și
actualizate cu privire la preţurile și tarifele aplicabile, la toate
redevenţele legate de rezilierea unui contract și informaţii cu
privire la condiţiile standard pentru obţinerea accesului și uti
lizarea serviciilor furnizate utilizatorilor finali și consumato
rilor în conformitate cu anexa II. Aceste informaţii se publică
într-o formă clară, completă și ușor accesibilă. Autorităţile
naţionale de reglementare pot stabili cerinţe suplimentare
privind forma în care astfel de informaţii să fie publicate.
(2)
Autorităţile naţionale de reglementare încurajează fur
nizarea de informaţii comparabile pentru a permite utiliza
torilor 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 piaţă gratuit sau la un preţ rezonabil,
statele membre se asigură că autorităţile naţionale de regle
mentare sunt în măsură să pună la dispoziţie astfel de ghi
duri sau tehnici, fie direct, fie prin intermediul unui contract
de achiziţii publice cu un terţ. Terţii au dreptul de a utiliza în
mod gratuit informaţiile publicate de întreprinderile furni
zoare de reţele și/sau servicii de comunicaţii electronice dis
ponibile publicului în scopul de a comercializa sau de a pune
la dispoziţie astfel de ghiduri interactive sau tehnici similare.
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(3)
Statele membre se asigură că autorităţile naţionale de
reglementare pot să oblige întreprinderile furnizoare de reţele
publice de comunicaţii electronice și/sau servicii de comuni
caţii electronice disponibile publicului, inter alia:
(a) să furnizeze informaţii privind tarifele aplicabile
abonaţilor privind orice număr sau serviciu supus unor
condiţii speciale de tarifare; cu privire la anumite cat
egorii de servicii, autorităţile naţionale de reglementare
pot solicita ca astfel de informaţii să fie furnizate ime
diat înaintea conectării apelului;
(b) să informeze abonaţii cu privire la orice schimbare de
acces la serviciile de urgenţă sau la informaţiile privind
localizarea apelantului în cadrul serviciului la care sunt
abonaţi;
(c) să informeze abonaţii cu privire la orice schimbare a
condiţiilor care limitează accesul la servicii și aplicaţii
și/sau utilizarea acestora, atunci când aceste condiţii sunt
permise de legislaţia naţională în conformitate cu dreptul
comunitar;
(d) să furnizeze informaţii cu privire la orice proceduri apli
cate de furnizor pentru măsurarea și modelarea traficu
lui 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 influenţa cali
tatea serviciului;
(e) să informeze utilizatorii privind dreptul acestora de a
decide dacă includ sau nu datele lor cu caracter personal
într-un registru al abonaţilor sau cu privire la tipurile de
date vizate în conformitate cu articolul 12 din Directiva
2002/58/CE (directiva asupra confidenţialităţii și comu
nicaţiilor electronice); și
(f) să informeze cu regularitate abonaţii cu handicap pri
vind detaliile produselor și serviciilor care li se adresează.
Dacă se consideră potrivit, autorităţile naţionale de reglemen
tare pot promova măsuri de autoreglementare sau de coregle
mentare înainte impunerii vreunei obligaţii.
(4)
Statele membre pot solicita ca întreprinderile menţio
nate la alineatul (3) să distribuie gratuit informaţii de interes
public abonaţilor existenţi sau noi atunci când este cazul,
prin aceleași mijloace care sunt utilizate în mod normal de
acestea pentru comunicarea cu abonaţii. În acest caz, astfel de
informaţii sunt furnizate într-o formă standardizată de auto
rităţile publice relevante și privesc, inter alia, următoarele
aspecte:
(a) cele mai frecvente utilizări ale serviciilor de comunicaţii
electronice pentru a se implica în activităţi ilegale sau
pentru a disemina conţinuturi dăunătoare, în special
atunci când acestea ar putea aduce atingere respectării
drepturilor și libertăţilor celorlalţi, inclusiv încălcări ale
drepturilor de autor și ale drepturilor conexe și conse
cinţele juridice ale acestora; și
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(b) mijloacele de protecţie împotriva riscurilor la adresa
siguranţei personale, a vieţii private și a datelor cu carac
ter personal aferente utilizării serviciilor de comunicaţii
electronice.

Articolul 22
Calitatea serviciului
(1)
După luarea în considerare a opiniilor părţilor intere
sate, statele membre se asigură că autorităţile naţionale de
reglementare pot solicita întreprinderilor care oferă servicii
și/sau reţele de comunicaţii electronice destinate publicului să
publice, pentru utilizatorii finali, informaţii comparabile,
adecvate și actualizate privind calitatea serviciilor acestora și
privind măsurile adoptate pentru a asigura un acces echiva
lent pentru utilizatorii finali cu handicap. Aceste informaţii
sunt transmise înainte de publicare, la cerere, autorităţilor
naţionale de reglementare.
(2)
Autorităţile naţionale de reglementare pot specifica,
inter alia, indicatorii care trebuie măsuraţi cu privire la calita
tea serviciilor, precum și conţinutul, forma și metoda de
publicare a informaţiilor, inclusiv posibilele mecanisme de
certificare a calităţii, pentru a asigura accesul utilizatorilor
finali, inclusiv al celor cu handicap, la informaţii complete,
comparabile, certe și ușor de folosit. Dacă este cazul, se pot
folosi indicatorii, definiţiile și metodele de măsurare din
anexa III.
(3)
Pentru a preveni degradarea serviciului și obstrucţion
area sau încetinirea traficului în reţele, statele membre se asi
gură că autorităţile naţionale de reglementare pot să impună
unei întreprinderi sau întreprinderilor furnizoare de reţele
publice de comunicaţii un set minim de cerinţe privind cali
tatea serviciului.
Autorităţile naţionale de reglementare furnizează Comisiei, în
timp util înainte de stabilirea unor astfel de cerinţe, un rezu
mat al motivelor acţiunii, cerinţele preconizate și derularea
propusă a acţiunii. Aceste informaţii se pun, de asemenea, la
dispoziţia Organismului Autorităţilor Europene de Regle
mentare pentru Comunicaţii Electronice (OAREC). Comisia
poate, după examinarea acestor informaţii, să facă observaţii
sau recomandări pe marginea lor, în special să se asigure că
cerinţele avute în vedere nu afectează negativ funcţionarea
pieţei interne. Autorităţile naţionale de reglementare ţin
seama într-o cât mai mare măsură de observaţiile sau de reco
mandările Comisiei atunci când iau o decizie asupra
cerinţelor.

Articolul 23
Disponibilitatea serviciilor
Statele membre adoptă toate măsurile necesare pentru asig
urarea disponibilităţii maxime posibile a serviciilor de telefo
nie destinate publicului furnizate prin reţele publice de
comunicaţii în cazul unei distrugeri a reţelei din cauza catas
trofelor sau în cazuri de forţă majoră. Statele membre se asi
gură că întreprinderile furnizoare de servicii de telefonie
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destinate publicului iau toate măsurile necesare pentru a
garanta un acces neîntrerupt la serviciile de urgenţă.”
15. Se introduce următorul articol:

„Articolul 23a
Asigurarea accesului echivalent și a posibilităţii de a opta
echivalente pentru utilizatorii finali cu handicap
(1)
Statele membre însărcinează autorităţile naţionale
competente să stabilească, dacă este necesar, cerinţele care
trebuie respectate de către întreprinderile furnizoare de ser
vicii de comunicaţii electronice destinate publicului astfel
încât utilizatorii cu handicap:
(a) să poată avea un acces la servicii de comunicaţii electro
nice echivalent celui de care beneficiază majoritatea uti
lizatorilor finali; și
(b) să beneficieze de posibilitatea de a opta între întreprin
derile și serviciile disponibile pentru majoritatea utiliza
torilor finali.
(2) Pentru a putea să adopte și să pună în aplicare măsuri
specifice pentru utilizatorii finali cu handicap, statele mem
bre încurajează punerea la dispoziţie a echipamentului ter
minal care să ofere funcţiile și serviciile necesare.”
16. Articolul 25 se modifică după cum urmează:
(a) titlul se înlocuiește după cum urmează:
„Serviciile de informaţii privind abonaţii”;
(b) alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:
„(1) Statele membre se asigură că abonaţii la servici
ile de telefonie destinate publicului au dreptul de a figura
în registrul abonaţilor prevăzut la articolul 5 alineatul (1)
litera (a) și de a le fi puse la dispoziţia furnizorilor de ser
vicii de informaţii privind abonaţii și/sau de registre de
abonaţi informaţiile proprii în conformitate cu
alineatul (2).”;
(c) alineatele (3), (4) și (5) se înlocuiesc cu următorul text:
„(3) Statele membre se asigură că toţi utilizatorii finali
cărora li se asigură un serviciu de telefonie destinat publi
cului pot avea acces la serviciile de informaţii privind
abonaţii. Autorităţile naţionale de reglementare pot
impune obligaţii și condiţii întreprinderilor care contro
lează accesul utilizatorilor finali pentru furnizarea de ser
vicii de informaţii privind abonaţii în conformitate cu
dispoziţiile articolului 5 din Directiva 2002/19/CE
(directiva privind accesul). Astfel de obligaţii și condiţii
sunt obiective, echitabile, nediscriminatorii și
transparente.
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(4)
Statele membre nu menţin nici un fel de restricţii
normative care să împiedice utilizatorii finali dintr-un
stat membru să aibă acces direct la serviciul de informaţii
privind abonaţii dintr-un alt stat membru prin apel vocal
sau SMS și adoptă măsuri pentru a asigura acest acces în
conformitate cu articolul 28.
(5)
Alineatele (1)-(4) se aplică sub rezerva cerinţelor
din legislaţia comunitară privind protecţia datelor cu
caracter personal și a vieţii private, în special articolul 12
din Directiva 2002/58/CE (directiva asupra confidenţi
alităţii și comunicaţiilor electronice).”
17. Articolele 26 și 27 se înlocuiesc cu următorul text:

„Articolul 26
Serviciile de urgenţă și numărul european unic pentru
apelurile de urgenţă
Statele membre se asigură că toţi utilizatorii finali ai
(1)
serviciilor menţionate la alineatul (2), inclusiv utilizatori ai
telefoanelor publice cu plată, pot apela gratuit și fără să fie
necesară utilizarea unui mijloc de plată, serviciile de urgenţă
formând numărul european unic pentru apelurile de urgenţă
«112» și numere naţionale pentru apelurile de urgenţă stabi
lite de către statele membre.
(2)
Statele membre, în consultare cu autorităţile naţionale
de reglementare, serviciile de urgenţă și furnizorii, se asigură
că întreprinderile care furnizează utilizatorilor finali un ser
viciu de comunicaţii electronice pentru efectuarea apelurilor
naţionale către un număr sau mai multe numere din planul
naţional de numerotaţie oferă acces la serviciile de urgenţă.
(3)
Statele membre se asigură că apelurile la numărul
european unic pentru apelurile de urgenţă «112» primesc un
răspuns adecvat, în modul cel mai potrivit cu organizarea
naţională a sistemelor de urgenţe. Aceste apeluri sunt tratate
și primesc răspunsuri cel puţin la fel de repede și la fel de efi
cient ca apelurile la numărul (numerele) naţional(e) pentru
apelurile de urgenţă, acolo unde acestea sunt în continuare în
uz.
Statele membre se asigură că accesul utilizatorilor
(4)
finali cu handicap la serviciile de urgenţă este echivalent cu
cel de care beneficiază ceilalţi utilizatori finali. Măsurile adop
tate în vederea garantării faptului că utilizatorii finali cu han
dicap pot accesa serviciile de urgenţă, atunci când călătoresc
în alt stat membru, se bazează, în măsura posibilului, pe stan
dardele sau specificaţiile europene publicate în conformitate
cu dispoziţiile prevăzute la articolul 17 din Directiva
2002/21/CE (directiva-cadru) și nu împiedică statele membre
să adopte cerinţe suplimentare în vederea îndeplinirii obiec
tivelor menţionate în prezentul articol.
(5)
Statele membre se asigură că întreprinderile respective
pun la dispoziţie, în mod gratuit, informaţii privind localiza
rea apelantului autorităţii care tratează apelurile de urgenţă
imediat ce apelul a ajuns la acea autoritate. Prezenta dispozi
ţie se aplică tuturor apelurilor către numărul european unic
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pentru apelurile de urgenţă «112». Statele membre pot
extinde această obligaţie pentru a acoperi și apelurile către
numere de urgenţă naţionale. Autorităţile de reglementare
competente prevăd criteriile de acurateţe și fiabilitate ale
informaţiilor furnizate privind localizarea apelantului.
(6) Statele membre se asigură că cetăţenii sunt informaţi
corespunzător despre existenţa și utilizarea numărului euro
pean unic pentru apelurile de urgenţă «112», în special prin
iniţiative care vizează în mod specific persoanele care călă
toresc între statele membre.
(7)
Pentru a asigura accesul eficient la serviciile «112» în
statele membre, Comisia, după consultarea OAREC, poate
adopta măsuri tehnice de punere în aplicare. Cu toate aces
tea, aceste măsuri tehnice de punere în aplicare se adoptă fără
a aduce atingere și fără a avea un impact asupra organizării
serviciilor de urgenţă care rămâne în competenţa exclusivă a
statelor membre.
Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesen
ţiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se
adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu con
trol menţionată la articolul 37 alineatul (2).
Articolul 27
Codurile europene de acces la serviciile de telefonie
(1)
Statele membre se asigură că «00» este codul standard
de acces internaţional. Se pot încheia sau menţine acorduri
speciale care permit efectuarea de apeluri între puncte geo
grafice adiacente aflate de o parte și de alta a frontierei dintre
două state membre. Utilizatorii finali din punctele geografice
în cauză sunt informaţi pe deplin cu privire la existenţa unor
asemenea acorduri.
(2)
O entitate juridică, stabilită în cadrul Comunităţii și
desemnată de Comisie, are responsabilitatea exclusivă pen
tru gestionarea Spaţiului european de numerotare telefonică
(ETNS), inclusiv pentru atribuirea numerelor și promovarea
acestuia. Comisia adoptă măsurile de punere în aplicare
necesare.
(3) Statele membre se asigură că toate întreprinderile care
furnizează servicii de telefonie destinate publicului, permi
ţând apelurile internaţionale, tratează toate apelurile, către și
dinspre ETNS, la tarife similare cu cele aplicate pentru ape
lurile către și dinspre alte state membre.”
18. Se introduce următorul articol:
„Articolul 27a
Numere armonizate pentru servicii armonizate cu
caracter social, inclusiv numărul liniei telefonice de
urgenţă pentru copiii dispăruţi
(1)
Statele membre promovează numerele specifice din
seria de numere care încep cu «116» menţionate în Decizia
2007/116/CE a Comisiei din 15 februarie 2007 privind
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rezervarea seriei naţionale de numere care încep cu «116» ca
numere armonizate pentru servicii armonizate cu caracter
social (*). Statele membre încurajează furnizarea pe teritoriul
lor de servicii pentru care se rezervă astfel de numere.
(2)
Statele membre se asigură că utilizatorii finali cu han
dicap pot avea acces la serviciile corespunzătoare seriei de
numere «116» în cea mai mare măsură cu putinţă. Măsurile
luate în vederea facilitării accesului utilizatorilor finali cu han
dicap la serviciile de acest tip atunci când călătoresc în alt stat
membru se bazează pe respectarea standardelor sau a speci
ficaţiilor relevante publicate în conformitate articolul 17 din
Directiva 2002/21/CE (directiva-cadru).
(3) Statele membre se asigură că cetăţenii sunt informaţi
în mod adecvat în legătură cu existenţa și utilizarea servici
ilor corespunzătoare seriei de numere «116», în special prin
iniţiative care vizează în mod specific persoanele care călă
toresc între statele membre.
(4)
În plus faţă de măsurile cu aplicabilitate generală pen
tru toate numerele din seria de numere «116» adoptate în
temeiul alineatelor (1), (2) și (3), statele membre depun toate
eforturile pentru a se asigura că cetăţenii au acces la un ser
viciu de operare a unei linii telefonice de semnalare a cazu
rilor de copii dispăruţi. Respectivul serviciu va fi disponibil la
numărul «116000».
(5) Pentru a asigura punerea în aplicare eficientă în statele
membre a seriei de numere «116», în special a numărului
liniei telefonice pentru semnalarea cazurilor de copii dis
păruţi «116000», inclusiv accesul utilizatorilor finali cu han
dicap pe durata deplasării în alte state membre, Comisia,
după consultarea OAREC, poate adopta măsuri tehnice de
punere în aplicare. Cu toate acestea, aceste măsuri tehnice de
punere în aplicare se adoptă fără a aduce atingere și fără a
avea un impact asupra organizării acestor servicii, care
rămâne în competenţa exclusivă a statelor membre.
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(b) să poată accesa toate numerele furnizate în Comunitate,
indiferent de tehnologia și dispozitivele utilizate de
operator, inclusiv numerele din planurile naţionale de
numerotaţie ale statelor membre, din ETNS și din nume
rele internaţionale gratuite (UIFN).

Statele membre se asigură că autorităţile competente
(2)
pot solicita întreprinderilor care furnizează reţele publice de
comunicaţii și/sau servicii de comunicaţii electronice desti
nate publicului să blocheze, de la caz la caz, accesul la numere
sau servicii atunci când acest lucru este justificat din motive
de fraudă sau de abuz și să solicite ca, în aceste cazuri, furni
zorii de servicii de comunicaţii electronice să reţină venitu
rile relevante aferente interconectării sau altor servicii.”

20. Articolul 29 se modifică după cum urmează:

(a) alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)
Fără a aduce atingere articolului 10 alineatul (2),
statele membre se asigură că autorităţile naţionale de
reglementare pot solicita tuturor întreprinderilor care
furnizează servicii de telefonie destinate publicului și/sau
acces la reţele publice de comunicaţii să pună la dispo
ziţia toate sau o parte dintre serviciile suplimentare din
anexa I partea B, precum și toate sau o parte dintre ser
viciile suplimentare enumerate în anexa I partea A.”;

(b) alineatul (3) se elimină.

21. Articolul 30 se înlocuiește cu următorul text:

Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesen
ţiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se
adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu con
trol menţionată la articolul 37 alineatul (2).

„Articolul 30

(*) JO L 49, 17.2.2007, p. 30.”

(1) Statele membre se asigură că toţi abonaţii cărora le-au
fost alocate numere din planul naţional de numerotaţie tele
fonică își pot păstra numărul (numerele), la cerere, indiferent
de întreprinderea care furnizează serviciul, în conformitate cu
dispoziţiile din anexa I partea C.

19. Articolul 28 se înlocuiește cu următorul text:

Facilitarea schimbării furnizorului

„Articolul 28
Accesul la numere și servicii
(1)
Statele membre se asigură că, în cazul în care acest
lucru este posibil din punct de vedere tehnic și economic,
exceptând situaţia în care un abonat apelat a ales, din motive
comerciale, să limiteze accesul apelanţilor din anumite zone
geografice, autorităţile naţionale competente iau toate măsur
ile necesare astfel încât utilizatorii finali:
(a) să poată accesa și utiliza servicii, utilizând numere non
geografice în cadrul Comunităţii; și

(2)
Autorităţile naţionale de reglementare se asigură că
tarifarea între operatori și/sau furnizori de servicii pentru fur
nizarea portabilităţii numerelor este orientată în funcţie de
costuri și că tarifele plătite direct de către abonaţi, dacă aces
tea există, nu au efect disuasiv pentru aceștia în ceea ce pri
vește schimbarea furnizorului de servicii.
(3) Autorităţile naţionale de reglementare nu impun, în ce
privește portabilitatea numerelor, tarife cu amănuntul care ar
denatura concurenţa, de exemplu prin fixarea unei tarifări cu
amănuntul specifice sau comune.
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(4)
Portabilitatea numerelor și activarea ulterioară a aces
tora sunt executate într-un termen cât mai scurt. În orice caz,
abonaţilor care au încheiat un acord pentru portarea unui
număr către o altă întreprindere li se va activa numărul în ter
men de o zi lucrătoare.
Fără a aduce atingere primului paragraf, autorităţile naţionale
competente pot să stabilească procesul global al portabilităţii
numerelor, ţinând seama de dispoziţiile naţionale privind
contractele, fezabilitatea tehnică și necesitatea de a menţine
continuitatea serviciului pentru abonat. În orice caz, pierde
rea serviciului în timpul procesului de portabilitate nu depă
șește o zi lucrătoare. Autorităţile naţionale competente ţin
seama, de asemenea, atunci când este necesar, de măsurile
adecvate pentru a se asigura protecţia abonaţilor pe parcur
sul procesului de portare și pentru a se asigura că aceștia nu
sunt transferaţi la un alt furnizor împotriva voinţei lor.
Statele membre se asigură că sunt prevăzute sancţiunile
corespunzătoare împotriva întreprinderilor, inclusiv obliga
ţia de a oferi compensaţii abonaţilor în cazul întârzierilor sur
venite în portarea numărului sau în cazul portării abuzive
efectuate de acestea sau în numele lor.
(5)
Statele membre se asigură că contractele încheiate
între consumatori și întreprinderi, care oferă servicii de
comunicaţii electronice, nu prevăd o perioadă contractuală
iniţială mai mare de 24 de luni. Statele membre se asigură, de
asemenea, că întreprinderile oferă utilizatorilor posibilitatea
de a încheia un contract cu o durată de cel mult 12 luni.
(6)
Fără a aduce atingere niciunei perioade contractuale
minime, statele membre se asigură că procedurile și condiţi
ile de încetare a contractului nu acţionează ca un mijloc dis
uasiv în ceea ce privește schimbarea furnizorilor de servicii.”
22. La articolul 31, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:
„(1)
Statele membre pot impune obligaţii rezonabile de
difuzare («must carry») pentru transmiterea anumitor canale
de televiziune și posturi de radio și a unor servicii comple
mentare, în special a unor servicii de accesibilitate care să per
mită un acces corespunzător al utilizatorilor cu handicap la
întreprinderile aflate în jurisdicţia lor care administrează
reţele de comunicaţii electronice pentru difuzarea pentru
public a canalelor de televiziune și a posturilor de radio, în
cazul în care un număr semnificativ de utilizatori finali ai
acestor reţele le folosesc ca mijloace principale de recepţie a
posturilor de radio și a canalelor de televiziune. Obligaţiile în
cauză se impun numai în cazul în care acestea sunt necesare
pentru îndeplinirea obiectivelor de interes general definite pe
cât de clar de către fiecare stat membru și sunt proporţionale
și transparente.
Obligaţiile menţionate la primul paragraf sunt revizuite de
către statele membre cel mai târziu la un an de la 25 mai
2011, cu excepţia cazului în care statele membre au efectuat
o astfel de revizuire în primii doi ani anteriori.
Statele membre revizuiesc periodic obligaţiile de difuzare
(«must carry»).”
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23. Articolul 33 se modifică după cum urmează:
(a) alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:
„(1) Statele membre se asigură, după caz, că autorită
ţile naţionale de reglementare iau în considerare opiniile
utilizatorilor finali, ale consumatorilor (inclusiv și în spe
cial consumatorii cu handicap), ale producătorilor și ale
întreprinderilor furnizoare de reţele și servicii de comu
nicaţii electronice privind aspecte referitoare la toate
drepturile utilizatorilor finali și consumatorilor cu pri
vire la serviciile de comunicaţii electronice accesibile
publicului, în special dacă au un impact semnificativ pe
piaţă.
În special, statele membre se asigură că autorităţile naţio
nale de reglementare stabilesc un mecanism de consul
tare garantând că, în deciziile acestora privind aspecte
referitoare la drepturile utilizatorilor finali și ale consu
matorilor cu privire la serviciile de comunicaţii electro
nice destinate publicului, se acordă atenţia cuvenită
intereselor consumatorilor cu privire la comunicaţiile
electronice.”;
(b) se adaugă următorul alineat:
„(3) Fără a aduce atingere normelor naţionale, în con
formitate cu legislaţia comunitară de promovare a obiec
tivelor de politică în domeniul culturii și media, precum
diversitatea culturală și lingvistică și pluralismul media,
autorităţile naţionale de reglementare și alte autorităţi
competente pot promova cooperarea între întreprinde
rile furnizoare de servicii și/sau reţele de comunicaţii
electronice și sectoarele interesate de promovarea conţi
nutului legal prin intermediul reţelelor și al serviciilor de
comunicaţii electronice. Această cooperare poate
include, de asemenea, coordonarea informaţiilor de inte
res public care urmează să fie furnizate în temeiul arti
colului 21 alineatul (4) și al articolului 20 alineatul (1) al
doilea paragraf.”
24. La articolul 34, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:
„(1) Statele membre asigură punerea la dispoziţie a unor
proceduri extrajudiciare transparente, nediscriminatorii, sim
ple și necostisitoare pentru soluţionarea litigiilor nerezolvate
dintre consumatori și întreprinderile furnizoare de reţele
și/sau servicii de comunicaţii electronice, care intră în dome
niul de aplicare al prezentei directive, cu privire la condiţiile
contractuale și/sau la executarea contractelor privind furni
zarea de astfel de reţele sau servicii. Statele membre adoptă
măsuri pentru a garanta că aceste proceduri permit o solu
ţionare echitabilă și rapidă a litigiilor și pot, dacă acest lucru
se justifică, adopta un sistem de rambursare și de compen
sare. Aceste proceduri permit soluţionarea imparţială a litigi
ilor și nu privează consumatorul de protecţia juridică pe care
o oferă legislaţia naţională. Statele membre pot extinde aceste
obligaţii la litigiile care implică alţi utilizatori finali.”
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25. Articolul 35 se înlocuiește cu următorul text:

2.

Articolul 2 se modifică după cum urmează:
(a) litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 35
Adaptarea anexelor

„(c) «date de localizare» înseamnă orice date prelucrate
într-o reţea de comunicaţii electronice sau prin
intermediul unui serviciu de comunicaţii electro
nice, care indică poziţia geografică a echipamentu
lui terminal al unui utilizator al unui serviciu de
comunicaţii electronice destinat publicului;”;

Măsurile destinate să modifice elemente neesenţiale ale pre
zentei directive și necesare adaptării anexelor I, II, III și VI la
progresele tehnologice sau la evoluţia cererii pe piaţă sunt
adoptate de Comisie, în conformitate cu procedura de regle
mentare cu control menţionată la articolul 37 alineatul (2).”

(b) litera (e) se elimină;

26. La articolul 36, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

(c) se adaugă următoarea literă:

„(2)
Autorităţile naţionale de reglementare informează
Comisia cu privire la obligaţiile de serviciu universal impuse
întreprinderilor desemnate ca având obligaţii de serviciu uni
versal. Orice modificare privind aceste obligaţii sau privind
întreprinderile vizate de dispoziţiile prezentei directive este
comunicată fără întârziere Comisiei.”

„(h) «încălcările privind securitatea datelor cu caracter
personal» înseamnă încălcarea securităţii având ca
rezultat distrugerea accidentală sau ilegală, pierde
rea, alterarea, divulgarea neautorizată sau accesul
neautorizat la datele cu caracter personal transmise,
stocate sau prelucrate în alt mod în legătură cu fur
nizarea de servicii de comunicaţii electronice desti
nate publicului în cadrul Comunităţii.”

27. Articolul 37 se înlocuiește cu următorul text:
„Articolul 37
Procedura comitetului

3.

Articolul 3 se înlocuiește cu următorul text:

(1)
Comisia este asistată de Comitetul pentru comunicaţii
instituit prin articolul 22 din Directiva 2002/21/CE
(directiva-cadru).

„Articolul 3

(2)
Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se
aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia
1999/468/CE, având în vedere dispoziţiile articolului 8 din
respectiva decizie.”

Prezenta directivă se aplică prelucrării de date cu caracter per
sonal legate de furnizarea de servicii de comunicaţii electro
nice destinate publicului prin intermediul reţelelor publice de
comunicaţii din cadrul Comunităţii, inclusiv al reţelelor
publice de comunicaţii care presupun colectarea de date și
dispozitive de identificare.”

28. Anexele I, II, III se înlocuiesc cu textul din anexa I la prezenta
directivă, iar anexa VI se înlocuiește cu textul din anexa II la
prezenta directivă.
29. Anexa VII se elimină.

Serviciile vizate

4.

Articolul 4 se modifică după cum urmează:
(a) titlul se înlocuiește după cum urmează:

Articolul 2
Modificări ale Directivei 2002/58/CE (directiva asupra
confidenţialităţii și comunicaţiilor electronice)
Directiva 2002/58/CE (directiva asupra confidenţialităţii și comu
nicaţiilor electronice) se modifică după cum urmează:
1.
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Articolul 1 alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:
„(1)
Prezenta directivă prevede armonizarea dispoziţiilor
naţionale, lucru necesar în vederea asigurării unui nivel echi
valent de protecţie a drepturilor și a libertăţilor fundamen
tale, în special a dreptului la confidenţialitate și la respectarea
vieţii private, în domeniul prelucrării de date cu caracter per
sonal în sectorul comunicaţiilor electronice și a asigurării
liberei circulaţii a acestor date și a serviciilor și echipamente
lor de comunicaţii electronice în interiorul Comunităţii.”

„Securitatea prelucrării datelor”;
(b) se introduce următorul alineat:
„(1a)
Fără a aduce atingere Directivei 95/46/CE,
măsurile menţionate la alineatul (1) realizează cel puţin
următoarele:
— garantează că datele cu caracter personal pot fi acc
esate exclusiv de personalul autorizat și în scopuri
autorizate din punct de vedere juridic;
— protejează datele cu caracter personal stocate sau
transmise împotriva distrugerii accidentale sau ili
cite, împotriva pierderii sau deteriorării accidentale
și împotriva stocării, prelucrării, accesării sau divul
gării ilicite; și
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formatul unei astfel de notificări și privind maniera în
care se va face notificarea. Acestea verifică, de asemenea,
dacă furnizorii și-au respectat obligaţiile de notificare în
temeiul prezentului alineat și aplică sancţiunile cores
punzătoare în cazul nerespectării obligaţiilor respective.

— asigură punerea în aplicare a unei politici de securi
tate în ceea ce privește prelucrarea datelor cu carac
ter personal.
Autorităţile naţionale competente pot să auditeze măsur
ile adoptate de furnizorii de servicii de comunicaţii elec
tronice accesibile publicului și să emită recomandări cu
privire la cele mai bune practici privind nivelul de secu
ritate care trebuie atins de aceste măsuri.”;

Furnizorii păstrează o evidenţă a încălcărilor securităţii
datelor cu caracter personal, care cuprinde o descriere a
situaţiei în care a avut loc încălcarea, a efectelor acesteia
și a măsurilor de soluţionare întreprinse, astfel încât
autoritatea naţională competentă să poată verifica dacă
au fost respectate dispoziţiile de la alineatul (3). Evidenţa
respectivă include numai informaţiile necesare în acest
scop.

(c) se adaugă următoarele alineate:
În cazul unei încălcări a securităţii datelor cu
„(3)
caracter personal, furnizorul serviciilor de comunicaţii
electronice destinate publicului notifică, fără întârzieri
nejustificate, autoritatea naţională competentă cu privire
la respectiva încălcare.

(5) Pentru a asigura coerenţa în punerea în aplicare a
măsurilor la care se face referire la alineatele (2), (3) și (4),
Comisia, după consultarea Agenţiei Europene pentru
Securitatea Reţelelor Informatice și a Datelor (ENISA), a
Grupului de lucru pentru protecţia persoanelor în ceea
ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal insti
tuit în temeiul articolului 29 din Directiva 95/46/CE și a
Autorităţii Europene pentru Protecţia Datelor, poate să
adopte măsuri tehnice de punere în aplicare privind cir
cumstanţele, formatul și procedurile aplicabile cerinţe
lor de informare și de notificare la care se face referire în
prezentul articol. La adoptarea unor astfel de măsuri,
Comisia implică toate părţile interesate relevante, în spe
cial pentru ca acestea să o informeze cu privire la cele
mai bune mijloace disponibile, atât pe plan tehnic, cât și
economic, pentru punerea în aplicare a prezentului
articol.

Atunci când încălcarea securităţii datelor cu caracter per
sonal ar putea aduce atingere datelor cu caracter per
sonal și vieţii private ale unui abonat sau ale unei
persoane, furnizorul notifică respectiva încălcare, fără
întârzieri nejustificate, abonatului sau persoanei.
Notificarea având ca obiect o încălcare a datelor cu
caracter personal către abonatul sau persoana în cauză
nu este necesară dacă furnizorul a demonstrat autorităţii
competente, într-un mod pe care aceasta îl consideră
satisfăcător, că a aplicat măsuri tehnologice adecvate de
protecţie și că respectivele măsuri au fost aplicate date
lor afectate de încălcarea securităţii. Astfel de măsuri teh
nologice de protecţie trebuie să asigure că datele devin
neinteligibile persoanelor care nu sunt autorizate să le
acceseze.
Fără a aduce atingere obligaţiei furnizorului de a notifica
abonaţii și persoanele în cauză, în cazul în care furnizo
rul nu a notificat deja abonatul sau persoana cu privire
la încălcarea securităţii datelor cu caracter personal,
autoritatea naţională competentă poate, după analizarea
posibilelor efecte negative ale încălcării, să îi solicite să
facă acest lucru.
Notificarea adresată abonatului sau persoanei în cauză
cuprinde cel puţin natura încălcării securităţii datelor cu
caracter personal și punctele de contact unde pot fi obţi
nute mai multe informaţii și recomandă măsuri de atenu
are a posibilelor efecte negative ale încălcării securităţii
datelor cu caracter personal. Notificarea adresată autori
tăţii naţionale competente descrie, de asemenea, conse
cinţele încălcării securităţii datelor cu caracter personal
și măsurile propuse sau adoptate de furnizor în vederea
remedierii acesteia.
(4) Sub rezerva oricăror măsuri tehnice de punere în
aplicare adoptate în temeiul alineatului (5), autorităţile
naţionale competente pot să adopte orientări și, atunci
când este necesar, să emită instrucţiuni privind circum
stanţele în care furnizorii sunt obligaţi să notifice încăl
cări ale securităţii datelor cu caracter personal, privind
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Măsurile respective, destinate să modifice elementele
neesenţiale ale prezentei directive prin completarea aces
teia, se adoptă în conformitate cu procedura de regle
mentare cu control menţionată la articolul 14a
alineatul (2).”
5.

La articolul 5, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:
„(3)
Statele membre se asigură că stocarea de informaţii
sau dobândirea accesului la informaţiile deja stocate în
echipamentul terminal al unui abonat sau utilizator este per
misă doar cu condiţia ca abonatul sau utilizatorul în cauză să
își fi dat acordul, după ce a primit informaţii clare și com
plete, în conformitate cu Directiva 95/46/CE, inter alia, cu pri
vire la scopurile prelucrării. Aceasta nu împiedică stocarea
sau accesul tehnic cu unicul scop de a efectua transmisia
comunicării printr-o reţea de comunicaţii electronice sau în
cazul în care acest lucru este strict necesar în vederea furni
zării de către furnizor a unui serviciu al societăţii informaţio
nale cerut în mod expres de către abonat sau utilizator.”

6.

La articolul 6, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:
„(3)
În scopul comercializării de servicii de comunicaţii
electronice sau al furnizării de servicii cu valoare adăugată,
furnizorul de servicii de comunicaţii electronice destinate
publicului poate prelucra datele menţionate la alineatul (1) în
măsura și pe durata de timp necesare comercializării sau fur
nizării acestor servicii, dacă abonatul sau utilizatorul vizat de
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(6)
Fără a se aduce atingere niciunei măsuri corective
administrative pentru care ar putea fi adoptate dispoziţii, inter
alia, în temeiul articolului 15a alineatul (2), statele membre se
asigură că orice persoană fizică sau juridică afectată în mod
negativ de încălcările dispoziţiilor naţionale adoptate în teme
iul prezentului articol și care are în consecinţă un interes legi
tim de a pune capăt sau de a interzice astfel de încălcări,
inclusiv un furnizor de servicii de comunicaţii electronice
care își protejează interesele sale legitime comerciale, poate
iniţia proceduri legale împotriva unor astfel de încălcări în
faţa instanţelor judecătorești. Statele membre pot, de aseme
nea, să prevadă dispoziţii specifice privind penalităţile apli
cabile furnizorilor de servicii de comunicaţii electronice care,
prin neglijenţă, contribuie la încălcarea dispoziţiilor naţionale
adoptate în temeiul prezentului articol.”

datele respective și-a dat, în prealabil, consimţământul în
acest sens. Utilizatorii și abonaţii au posibilitatea de a-și
retrage consimţământul pentru prelucrarea datelor de trafic
în orice moment.”

7.

Articolul 13 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 13
Comunicările nesolicitate

(1)
Folosirea sistemelor de apelare și comunicare auto
mate, fără intervenţie umană (mașini de apelare automată), a
faxurilor sau a poștei electronice în scopuri de marketing
direct este permisă numai în legătură cu acei abonaţi sau uti
lizatori care și-au dat în prealabil consimţământul.

8.

Se introduce următorul articol:
„Articolul 14a
Procedura comitetului
(1) Comisia este asistată de Comitetul pentru comunicaţii
instituit în conformitate cu articolul 22 din Directiva
2002/21/CE (directiva-cadru).

(2)
Fără a aduce atingere dispoziţiilor alineatului (1), în
cazul în care o persoană fizică sau juridică obţine de la clien
ţii săi datele de contact electronic pentru poștă electronică, în
contextul vânzării unui produs sau a unui serviciu, în con
formitate cu Directiva 95/46/CE, aceeași persoană fizică sau
juridică poate folosi respectivele date de contact electronic
pentru promovarea directă a propriilor produse sau servicii
similare, cu condiţia ca respectivilor clienţi să li se ofere în
mod clar și distinct posibilitatea de a se opune, într-un mod
simplu și gratuit, folosirii datelor lor de contact electronic în
momentul culegerii acestora și cu ocazia fiecărui mesaj ulte
rior, în cazul în care clientul nu a refuzat iniţial utilizarea
acestor date în scopurile indicate.

(2)
Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se
aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia
1999/468/CE, având în vedere dispoziţiile articolului 8 din
respectiva decizie.
(3)
Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se
aplică articolul 5a alineatele (1), (2), (4) și (6) și articolul 7 din
Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispoziţiile articolu
lui 8 din respectiva decizie.”
9.

(3)
Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a se
asigura că comunicările nesolicitate în scopul promovării
directe, în alte cazuri decât cele menţionate la alineatele (1)
și (2), nu sunt permise fără consimţământul abonaţilor sau al
utilizatorilor în cauză sau pentru abonaţii sau utilizatorii care
nu doresc să primească astfel de comunicări, alegerea dintre
aceste două opţiuni urmând a fi determinată de către legisla
ţia internă, luând în considerare faptul că ambele opţiuni tre
buie să fie gratuite pentru abonat sau utilizator.
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La articolul 15, se introduce următorul alineat:
„(1b)
Furnizorii stabilesc proceduri interne pentru a răs
punde solicitărilor de accesare a datelor cu caracter personal
ale utilizatorilor pe baza dispoziţiilor naţionale adoptate în
conformitate cu alineatul (1). La cerere, aceștia oferă autori
tăţii naţionale competente informaţii despre procedurile res
pective, numărul de solicitări primite, justificarea legală
invocată și răspunsul acestora.”

10. Se introduce următorul articol:
(4) În orice caz, este interzisă trimiterea de mesaje electro
nice în scopuri de promovare directă de produse sau servicii
cu ascunderea identităţii expeditorului sau cu indicarea unei
identităţi false a acestuia, cu încălcarea articolului 6 din Direc
tiva 2000/31/CE, fără indicarea unei adrese valabile la care
destinatarul să poată trimite o cerere de încetare a trimiterii
de astfel de comunicări sau cu încurajarea destinatarilor să
viziteze site-uri care contravin articolului respectiv.

(5) Alineatele (1) și (3) se aplică abonaţilor persoane fizice.
Statele membre se asigură, de asemenea, că în cadrul legisla
ţiei comunitare și a legislaţiei naţionale aplicabile interesele
legitime ale abonaţilor alţii decât persoane fizice în privinţa
comunicărilor nesolicitate sunt suficient de protejate.

„Articolul 15a
Punerea în aplicare și executarea
(1)
Statele membre stabilesc regimul penalităţilor, inclu
siv sancţiuni penale, dacă este cazul, aplicabile în cazul încăl
cării dispoziţiilor naţionale adoptate în baza prezentei
directive și adoptă toate măsurile necesare pentru a se asigura
de punerea în aplicare a acestora. Penalităţile prevăzute tre
buie să fie efective, proporţionale și descurajatoare și se pot
aplica pentru a acoperi perioada oricărei încălcări, chiar dacă
încălcarea a fost rectificată ulterior. Statele membre comunică
aceste dispoziţii Comisiei până la 25 mai 2011 și informează
Comisia fără întârziere cu privire la orice modificări ulte
rioare care au efect asupra acestora.
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(2)
Fără a se aduce atingere niciunei căi de atac judiciare
care ar putea fi disponibilă, statele membre se asigură că
autoritatea naţională competentă și, atunci când este cazul,
alte organisme naţionale, dispun de competenţa de a ordona
încetarea încălcărilor menţionate la alineatul (1).
(3)
Statele membre se asigură că autorităţile naţionale
competente și, atunci când este cazul, alte organisme naţio
nale deţin competenţele de investigaţie și resursele necesare,
inclusiv posibilitatea de a obţine orice informaţie relevantă
care s-ar putea dovedi necesară în vederea monitorizării și
aplicării dispoziţiilor naţionale adoptate în temeiul prezentei
directive.
(4) Autorităţile naţionale de reglementare competente pot
adopta măsuri pentru a asigura o cooperare transfrontalieră
eficientă privind aplicarea legilor naţionale adoptate în teme
iul prezentei directive și pentru a crea condiţii armonizate
pentru furnizarea de servicii care presupun fluxuri transfron
taliere de date.
Autorităţile naţionale de reglementare furnizează Comisiei, în
timp util înainte de adoptarea unor astfel de măsuri, un rezu
mat al motivelor acţiunii, cerinţele preconizate și derularea
propusă a acţiunii. Comisia poate, după examinarea acestor
informaţii și după consultarea ENISA și a Grupului de lucru
pentru protecţia persoanelor în ceea ce privește prelucrarea
datelor cu caracter personal instituit în temeiul articolului 29
din Directiva 95/46/CE, să formuleze observaţii sau reco
mandări pe marginea lor, în special pentru a se asigura că
măsurile avute în vedere nu afectează negativ funcţionarea
pieţei interne. Autorităţile naţionale de reglementare ţin
seama într-o cât mai mare măsură de observaţiile sau de reco
mandările Comisiei atunci când iau o decizie asupra
măsurilor.”
Articolul 3
Modificarea Regulamentului (CE) nr. 2006/2004
În anexa la Regulamentul (CE) nr. 2006/2004 (regulamentul pri
vind cooperarea în materie de protecţie a consumatorului), se ada
ugă următorul punct:
„17. Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consi
liului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor perso
nale și protejarea confidenţialităţii în sectorul comunicaţiilor
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publice (directiva asupra confidenţialităţii și comunicaţiilor
electronice): articolul 13 (JO L 201, 31.7.2002, p. 37).”
Articolul 4
Transpunere
(1)
Statele membre adoptă și publică până la 25 mai 2011
actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a
se conforma prezentei directive. Statele membre comunică de
îndată Comisiei conţinutul măsurilor respective.
Atunci când statele membre adoptă măsurile respective, acestea
conţin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoţite de o ase
menea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre sta
bilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.
(2) Comisiei îi este comunicat de către statele membre conţi
nutul principalelor dispoziţii de drept intern pe care le adoptă în
domeniul reglementat de prezenta directivă.
Articolul 5
Intrarea în vigoare
Prezenta directivă intră în vigoare în ziua următoare datei publi
cării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Articolul 6
Destinatari
Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Strasbourg, 25 noiembrie 2009.
Pentru Parlamentul European
Președintele

Pentru Consiliu
Președintele

J. BUZEK

Å. TORSTENSSON
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ANEXA I
„ANEXA I
DESCRIEREA FACILITĂŢILOR ȘI A SERVICIILOR MENŢIONATE LA ARTICOLUL 10 (CONTROLUL
CHELTUIELILOR), LA ARTICOLUL 29 (FACILITĂŢI SUPLIMENTARE) ȘI LA ARTICOLUL 30 (FACILITAREA
SCHIMBĂRII FURNIZORULUI)

Partea A: Servicii și facilităţi menţionate la articolul 10

(a) Facturarea detaliată
Statele membre se asigură că autorităţile naţionale de reglementare, sub rezerva cerinţelor legislaţiei privind protecţia
datelor cu caracter personal și a vieţii private, pot stabili nivelul de bază al facturilor detaliate pe care întreprinderile le
furnizează abonaţilor gratuit pentru a le permite:
(i)

să verifice și să controleze cheltuielile inerente utilizării reţelelor publice de comunicaţii la puncte fixe și/sau a ser
viciilor de telefonie asociate destinate publicului; și

(ii) să monitorizeze corect utilizarea lor și cheltuielile aferente și să exercite un anumit control asupra facturilor lor.
Dacă este cazul, se poate oferi abonaţilor o prezentare mai detaliată, la un tarif acceptabil sau gratuit.
Apelurile gratuite pentru abonatul apelant, inclusiv apelurile la liniile de asistenţă, nu figurează pe factura detaliată a
abonatului apelant.

(b) Restricţionarea selectivă și gratuită a apelurilor efectuate sau a mesajelor SMS sau MMS premium trimise sau, dacă este fezabil din
punct de vedere tehnic, alte tipuri de aplicaţii similare
Aceasta reprezintă un serviciu care permite abonatului, care face cerere în acest sens către întreprinderea desemnată care
furnizează servicii de telefonie, să restricţioneze în mod gratuit apelurile efectuate sau mesajele SMS sau MMS premium
trimise sau alte tipuri de aplicaţii similare de sau către anumite categorii de numere.

(c) Sistemele de plată în avans
Statele membre se asigură că autorităţile naţionale de reglementare pot solicita întreprinderilor desemnate să permită
consumatorilor accesul la reţeaua publică de comunicaţii și folosirea serviciilor de telefonie destinate publicului
printr-un sistem de plată în avans.

(d) Plata în rate a taxelor de conectare
Statele membre se asigură că autorităţile naţionale de reglementare pot solicita operatorilor desemnaţi să permită con
sumatorilor accesul la reţeaua publică de comunicaţii și folosirea serviciilor de telefonie accesibile publicului printr-un
sistem de plată în rate.

(e) Neplata facturilor
Statele membre autorizează adoptarea anumitor măsuri, care trebuie să fie proporţionale, nediscriminatorii și puse la
dispoziţia publicului, pentru a reglementa situaţia neplăţii facturilor telefonice emise de întreprinderi. Aceste măsuri
garantează primirea de către abonat a unui preaviz conform legii care să îl avertizeze de orice întrerupere a serviciilor
sau deconectare din cauza neplăţii. Cu excepţia cazurilor de fraudă, de întârziere a plăţii sau de neplată repetată, aceste
măsuri trebuie să asigure, în măsura posibilităţilor tehnice, limitarea întreruperii serviciului la serviciul în cauză.
Deconectarea pentru neplata facturilor ar trebui să aibă loc numai după ce abonatul a fost avertizat conform legii. Îna
inte de întreruperea completă a serviciului, statele membre pot permite furnizarea provizorie de servicii limitate, în
cadrul cărora sunt autorizate doar apelurile care nu implică taxarea abonatului (de exemplu apelurile la numărul „112”).
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(f)

Consiliere privind tarifele
Aceasta se referă la serviciul prin care abonaţii pot solicita întreprinderii să ofere informaţii cu privire la tarifele alter
native mai ieftine, dacă există.

(g) Controlul costurilor
Acesta se referă la serviciul prin care întreprinderile oferă alte mijloace, dacă sunt determinate ca fiind adecvate de auto
rităţile naţionale de reglementare, pentru a controla costurile serviciilor de telefonie destinate publicului, inclusiv alertele
gratuite adresate consumatorilor în cazul unor modele de consum anormale sau excesive.

Partea B: Facilităţile menţionate la articolul 29
(a) Formarea numărului de telefon în ton sau DTMF (multifrecvenţă bitonală)
Se referă la faptul că reţeaua publică de comunicaţii și/sau serviciile de telefonie destinate publicului acceptă folosirea
tonurilor DTMF definite în recomandarea ETSI ETR 207 pentru semnalizarea prin reţea de la un capăt la altul, atât în
interiorul unui stat membru, cât și între statele membre.
(b) Identificarea liniei apelante
Se referă la faptul că numărul părţii apelante este prezentat părţii apelate înainte de conectarea apelului.
Această facilitate ar trebui furnizată în conformitate cu legislaţia aplicabilă privind protecţia datelor cu caracter per
sonal și a vieţii private, în special Directiva 2002/58/CE (directiva asupra confidenţialităţii și comunicaţiilor electronice).
În măsura posibilităţilor tehnice, operatorii ar trebui să furnizeze date și semnale pentru a facilita furnizarea identificării
liniei apelante și de formare a numărului de telefon în ton peste frontierele statelor membre.

Partea C: Punerea în aplicare a dispoziţiilor privind portabilitatea numerelor menţionată la articolul 30
Cerinţa ca toţi abonaţii cărora le-au fost alocate numere din planul naţional de numerotaţie care solicită acest lucru să își
poată păstra numărul (numerele) indiferent de întreprinderea care furnizează serviciul se aplică:
(a)

în cazul numerelor geografice, la un punct determinat; și

(b) în cazul numerelor nongeografice, independent de locaţie.
Prezenta parte nu se aplică pentru portabilitatea numerelor între reţele care furnizează servicii la puncte fixe și reţelele mobile.

ANEXA II
INFORMAŢIILE CARE TREBUIE PUBLICATE ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 21
(TRANSPARENŢA ȘI PUBLICAREA INFORMAŢIILOR)
Autoritatea naţională de reglementare are responsabilitatea de a se asigura că informaţiile prevăzute în prezenta anexă sunt
publicate, în conformitate cu articolul 21. Aceasta stabilește ce informaţii sunt publicate de către întreprinderile furnizoare
de reţele publice de comunicaţii și/sau servicii de telefonie destinate publicului și ce informaţii sunt publicate de însăși autori
tatea naţională de reglementare, astfel încât consumatorii să poată face o alegere în deplină cunoștinţă de cauză.
1.

Numele și adresa (adresele) întreprinderii (întreprinderilor)
Se referă la numele și adresa sediului întreprinderilor furnizoare de reţele publice de comunicaţii și servicii de telefonie
destinate publicului.

2.

Descrierea serviciilor oferite

2.1. Domeniul de aplicare a serviciilor oferite
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2.2. Tarifele standard cu indicarea serviciilor furnizate și a conţinutului fiecărui element tarifar (de exemplu, tarifele pentru
acces, toate tipurile de tarife pentru apeluri, tarifele de întreţinere), inclusiv informaţii privind reducerile standard apli
cate, precum și sistemele de tarifare speciale și cu o anumită destinaţie și orice alte taxe suplimentare, precum și cos
turile privind echipamentul terminal.
2.3. Procedura de compensare și de rambursare, incluzând descrierea detaliată a formulelor de compensare și de rambur
sare oferite.
2.4. Tipurile de servicii de întreţinere oferite.
2.5. Condiţiile contractuale standard, inclusiv durata contractuală minimă, încetarea contractului, procedurile și tarifele
directe legate de portabilitatea numerelor și a altor identificatori, dacă sunt relevante.
3.

Mecanismele de soluţionare a litigiilor, inclusiv cele puse la dispoziţie de întreprindere.

4.

Informaţii referitoare la drepturile privind serviciul universal, inclusiv, dacă este cazul, facilităţile și serviciile prevăzute
la anexa I.

ANEXA III
INDICATORII PRIVIND CALITATEA SERVICIULUI
Indicatorii, definiţiile şi metodele de măsurare privind calitatea serviciului menţionate la articolele 11 şi 22
Pentru întreprinderile care furnizează acces la o reţea publică de comunicaţii
INDICATOR
(Nota 1)

DEFINIŢIE

METODĂ DE MĂSURARE

Timpul de furnizare pentru conectarea
iniţială

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Rata defecţiunilor pe linie de acces

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Timpul de reparare a defecţiunii

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Pentru întreprinderile care furnizează un serviciu de telefonie destinat publicului
Timpul necesar pentru conectarea
apelului

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Timpul de răspuns pentru serviciile de
informaţii privind abonaţii

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Proporţia de posturi telefonice publice
cu plată (cu monede sau cu cartelă) în
stare de funcţionare

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Reclamaţii privind facturarea

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Proporţia apelurilor greșite

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

(Nota 2)

(Nota 2)
Numărul versiunii ETSI EG 202 057-1 este 1.3.1 (iulie 2008)

Nota 1
Parametrii trebuie să permită analizarea rezultatelor la nivel regional [și anume cel puţin la nivelul 2 din Nomenclatorul uni
tăţilor teritoriale de statistică (NUTS) stabilit de Eurostat].
Nota 2
Statele membre pot decide să nu solicite actualizarea informaţiilor privind rezultatele acestor doi indicatori, dacă există
dovezi că rezultatele din aceste două domenii sunt satisfăcătoare.”
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ANEXA II
„ANEXA VI
INTEROPERABILITATEA ECHIPAMENTELOR DIGITALE DESTINATE CONSUMATORILOR MENŢIONATE
LA ARTICOLUL 24

1. Algoritmul comun de codare și recepţia liberă
Toate echipamentele destinate consumatorilor pentru recepţionarea semnalelor convenţionale digitale de televiziune
(difuzarea terestră, prin cablu sau satelit, care este destinată în principal recepţiei fixe, precum DVB-T, DVB-C sau DVBS), care sunt vândute, închiriate sau puse la dispoziţie în oricare alt mod în Comunitate și care pot decoda semnalele
digitale de televiziune, trebuie să poată permite:
—

decodarea acestor semnale conform unui algoritm comun european de codare, administrat de o organizaţie euro
peană de standardizare recunoscută, în prezent ETSI;

—

reproducerea semnalelor care au fost transmise liber, cu condiţia ca, în cazul în care acest echipament este închiriat,
cel căruia i-a fost închiriat echipamentul să respecte contractul de închiriere aplicabil.

2. Interoperabilitatea receptoarelor de televiziune analogice și digitale
Orice televizor analogic cu afișaj integral, cu o diagonală vizibilă mai mare de 42 cm și scos pe piaţă spre vânzare sau
închiriere în Comunitate, trebuie prevăzut cu cel puţin o priză deschisă pentru interfaţă, conform standardelor unei orga
nizaţii europene de standardizare recunoscute, de exemplu conform standardului Cenelec EN 50 049-1:1997, care per
mite simpla conectare a echipamentelor periferice, în special a decodoarelor suplimentare sau a receptoarelor digitale.
Orice televizor cu afișaj integral, cu o diagonală vizibilă mai mare de 30 cm și scos pe piaţă spre vânzare sau închiriere
în Comunitate, trebuie prevăzut cu cel puţin o priză deschisă pentru interfaţă (standardizată de o organizaţie europeană
de standardizare recunoscută sau conform unui standard adoptat de o asemenea organizaţie sau conform unei specifi
caţii acceptate de întreg sectorul industrial în cauză), de exemplu conectorul comun de interfaţă DVB, care permite o
simplă conectare a echipamentelor periferice și care poate permite transferul tuturor elementelor unui semnal de tele
viziune digitală, inclusiv informaţiile privind serviciile interactive și cu acces condiţionat.”
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DIRECTIVA 2009/140/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI
din 25 noiembrie 2009
de modificare a Directivelor 2002/21/CE privind un cadru de reglementare comun pentru reţelele și
serviciile de comunicaţii electronice, 2002/19/CE privind accesul la reţelele de comunicaţii electronice
și la infrastructura asociată, precum și interconectarea acestora și 2002/20/CE privind autorizarea
reţelelor și serviciilor de comunicaţii electronice
(Text cu relevanţă pentru SEE)
PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

(2)

În această privinţă, Comisia și-a prezentat constatările ini
ţiale în Comunicarea sa din 29 iunie 2006 privind revizu
irea cadrului de reglementare al UE pentru reţelele și
serviciile de comunicaţii electronice. Pe baza acestor con
statări iniţiale, s-a desfășurat o consultare publică care a
identificat lipsa în continuare a unei pieţe interne a comu
nicaţiilor electronice ca fiind cel mai important aspect care
ar trebui abordat. S-a constatat că în special fragmentarea
reglementărilor și lipsa de concordanţă între activităţile
autorităţilor naţionale de reglementare riscă să pună în
pericol nu numai competitivitatea sectorului, dar și bene
ficiile substanţiale ale consumatorilor care ar rezulta din
concurenţa transfrontalieră.

(3)

Reforma cadrului de reglementare al UE pentru serviciile și
reţelele de comunicaţii electronice are scopul de a realiza
piaţa internă pentru comunicaţii electronice prin consoli
darea, ţinând cont de pieţele cheie, a mecanismului comu
nitar pentru operatorii de reglementare cu putere
semnificativă pe piaţă, pentru a garanta o concurenţă efi
cientă. Această reformă este completată prin Regulamen
tul (CE) nr. 1211/2009 al Parlamentului European și al
Consiliului din 25 noiembrie 2009 de instituire a Organis
mului autorităţilor europene de reglementare în domeniul
comunicaţiilor electronice (OAREC) și a Oficiului (9). De
asemenea, reforma cuprinde definirea unei strategii de ges
tionare eficiente și coordonate a spectrului pentru realiza
rea unui spaţiu informaţional european unic, și
consolidarea dispoziţiilor pentru utilizatorii cu handicap în
scopul creării unei societăţi informaţionale accesibile
tuturor.

(4)

Prin recunoașterea faptului că internetul este un instrument
esenţial pentru educaţie și pentru exercitarea practică a
libertăţii de expresie și a accesului la informaţii, orice res
tricţie impusă asupra exercitării acestor drepturi funda
mentale ar trebui să fie în conformitate cu Convenţia
europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertă
ţilor fundamentale. Comisia ar trebui să iniţieze o largă
consultare publică referitoare la aceste aspecte.

(5)

Se urmărește reducerea treptată a reglementărilor ex ante
specifice sectorului, pe măsură ce se intensifică concurenţa
pe piaţă și, în cele din urmă, reglementarea comunicaţiilor
electronice doar prin dreptul concurenţei. Ţinând seama că
pieţele comunicaţiilor electronice au demonstrat o
dinamică concurenţială puternică în ultimii ani, este esen
ţial ca obligaţiile de reglementare ex ante să fie impuse
numai atunci când nu există concurenţă efectivă sau
durabilă.

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în
special articolul 95,
având în vedere propunerea Comisiei,
având în vedere avizul Comitetului Economic și Social
European (1),
având în vedere avizul Comitetului Regiunilor (2),
hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251
din tratat, având în vedere textul comun aprobat de Comitetul de
conciliere la 13 noiembrie 2009 (3),
întrucât:
(1)

Funcţionarea celor cinci directive care cuprind cadrul de
reglementare UE existent pentru reţelele și serviciile de
comunicaţii electronice [Directiva 2002/21/CE (directivacadru) (4), Directiva 2002/19/CE (directiva privind acce
sul) (5), Directiva 2002/20/CE (directiva privind
autorizarea) (6), Directiva 2002/22/CE a Parlamentului
European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind ser
viciile universale și drepturile utilizatorilor cu privire la
reţelele și serviciile electronice de comunicaţii (directiva
privind serviciul universal) (7), Directiva 2002/58/CE a Par
lamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 pri
vind prelucrarea datelor personale și protejarea
confidenţialităţii în sectorul comunicaţiilor publice (direc
tiva asupra confidenţialităţii și comunicaţiilor electroni
ce) (8) (denumite împreună directiva-cadru și directivele
speciale)] face obiectul unei revizuiri periodice realizate de
către Comisie, în special cu scopul de a determina necesi
tatea modificărilor având în vedere evoluţia tehnologică și
cea a pieţei.

(1) JO C 224, 30.8.2008, p. 50.
(2) JO C 257, 9.10.2008, p. 51.
(3) Avizul Parlamentului European din 24 septembrie 2008 (nepublicat
încă în Jurnalul Oficial), Poziţia comună a Consiliului din 16 februarie
2009 (JO C 103 E, 5.5.2009, p. 1), Poziţia Parlamentului European din
6 mai 2009, Decizia Consiliului din 20 noiembrie 2009 și Rezoluţia
legislativă a Parlamentului European din 24 noiembrie 2009.
(4) JO L 108, 24.4.2002, p. 33.
(5) JO L 108, 24.4.2002, p. 7.
(6) JO L 108, 24.4.2002, p. 21.
(7) JO L 108, 24.4.2002, p. 51.
(8) JO L 201, 31.7.2002, p. 37.

(9) A se vedea pagina 1 din prezentul Jurnal Oficial.
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(6)

La efectuarea evaluărilor privind funcţionarea directiveicadru și a directivelor speciale, Comisia ar trebui să evalu
eze dacă, din perspectiva evoluţiei pieţei și ţinând seama
atât de concurenţă, cât și de protecţia consumatorului, este
necesar să se menţină dispoziţiile privind reglementarea ex
ante specifică sectorului menţionate la articolele 8 și 13a
din Directiva 2002/19/CE (directiva privind accesul) și la
articolul 17 din Directiva 2002/22/CE (directiva privind
serviciul universal) sau dacă aceste dispoziţii ar trebui
modificate sau abrogate.

(7)

Pentru a asigura o abordare proporţională și adaptabilă
asupra diverselor condiţii de concurenţă, autorităţile naţio
nale de reglementare ar trebui să poată defini pieţele pe cri
terii subnaţionale și elimina obligaţiile de reglementare de
pe pieţele și/sau din zonele geografice în care există o con
curenţă efectivă în ceea ce privește infrastructura.

(8)

Pentru a realiza obiectivele Agendei de la Lisabona, este
necesară oferirea de stimulente adecvate pentru investiţii în
noi reţele de mare viteză, care să susţină inovaţiile cu pri
vire la serviciile de Internet bogate în conţinut și să con
solideze competitivitatea Uniunii Europene la nivel
internaţional. Astfel de reţele au un potenţial enorm de a
aduce beneficii consumatorilor și întreprinderilor din Uni
unea Europeană. Prin urmare, este esenţial să se promo
veze investiţiile durabile în dezvoltarea acestor noi reţele,
garantând totodată concurenţa și sporind posibilitatea con
sumatorului de a alege, prin intermediul unor reglementări
previzibile și consecvente.

(9)

În comunicarea sa din 20 martie 2006 intitulată „Reduce
rea decalajelor de acces la conexiunea în bandă largă”,
Comisia a recunoscut că există o divizare teritorială în Uni
unea Europeană în ceea ce privește accesul la serviciile în
bandă largă de mare viteză. Îmbunătăţirea accesului la
spectrul radio facilitează dezvoltarea seviciilor în bandă
largă de mare viteză în regiunile îndepărtate. În ciuda
creșterii generale a conectivităţii în bandă largă, accesul în
diferite regiuni este limitat din cauza costurilor ridicate
generate de densitatea scăzută a populaţiei și de depărtare.
Pentru a asigura investiţiile în noile tehnologii în regiunile
subdezvoltate, reglementarea domeniului comunicaţiilor
electronice ar trebui să fie în concordanţă cu alte politici,
precum politica ajutoarelor de stat, politica de coeziune
sau obiectivele unei politici industriale mai largi.

(10)

Investiţiile publice în reţele ar trebui efectuate în confor
mitate cu principiul nediscriminării. În acest scop, sprijinul
public ar trebui să fie acordat în urma unor proceduri des
chise, transparente și competitive.

(11)

Pentru a permite autorităţilor naţionale de reglementare să
îndeplinească obiectivele prevăzute în directiva-cadru și în
directivele speciale, în special cu privire la interoperabili
tatea cap la cap, domeniul de aplicare al directivei-cadru ar
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trebui extins pentru a acoperi anumite aspecte ale echipa
mentelor radio și ale echipamentelor terminale de teleco
municaţii definite în Directiva 1999/5/CE a Parlamentului
European și a Consiliului din 9 martie 1999 privind echipa
mentele hertziene și echipamentele terminale de telecomu
nicaţii și recunoașterea reciprocă a conformităţii
acestora (1), precum și ale echipamentelor pentru consu
matori folosite pentru televiziunea digitală pentru a facilita
accesul utilizatorilor cu handicap.

(12)

Anumite definiţii ar trebui clarificate sau modificate pen
tru a ţine cont de evoluţia tehnologică și cea a pieţei și pen
tru a elimina ambiguităţile identificate în punerea în
aplicare a cadrului de reglementare.

(13)

Independenţa autorităţilor naţionale de reglementare ar
trebui întărită pentru a asigura o aplicare mai eficientă a
cadrului de reglementare și pentru a spori autoritatea și
gradul de previzibilitate al deciziilor acestora. În acest scop,
ar trebui prevăzute dispoziţii exprese în dreptul naţional
pentru a se asigura faptul că, în exercitarea atribuţiilor sale,
o autoritate naţională de reglementare responsabilă pentru
reglementarea ex ante a pieţei sau pentru soluţionarea difer
endelor dintre întreprinderi este protejată de intervenţii
externe sau de presiuni politice de natură să pună în peri
col evaluarea independentă a chestiunilor înaintate aces
teia. O astfel de influenţă din exterior face ca un organism
naţional legislativ să fie nepotrivit pentru a acţiona în cali
tate de autoritate naţională de reglementare în temeiul
cadrului de reglementare. În acest scop, ar trebui să fie sta
bilite în prealabil normele privind motivele revocării din
funcţie a conducătorului autorităţii naţionale de reglemen
tare pentru a înlătura orice îndoială rezonabilă legată de
neutralitatea respectivei autorităţi și de inflexibilitatea aces
teia faţă de factorii externi. Este important ca autorităţile
naţionale de reglementare responsabile pentru reglemen
tarea ex ante a pieţei să beneficieze de propriul lor buget
pentru a putea, în special, să recruteze personal suficient și
calificat. Pentru garantarea transparenţei, bugetul ar trebui
publicat anual.

(14)

Pentru a asigura securitatea juridică pentru operatorii de pe
piaţă, organismele de soluţionare a căilor de atac ar trebui
să-și îndeplinească funcţiile în mod efectiv; în special, pro
cedurile aferente căilor de atac nu ar trebui să aibă o durată
nejustificat de mare. Măsuri provizorii de suspendare a
efectelor deciziei unei autorităţi naţionale de reglementare
ar trebui acordate doar în cazuri urgente, pentru a împie
dica un prejudiciu grav și ireparabil care ar putea fi adus
părţii care solicită măsurile și atunci când sunt necesare
pentru echilibrul intereselor.

(1) JO L 91, 7.4.1999, p. 10.
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(15)

(16)

(17)

(18)

(19)
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Au existat divergenţe mari referitoare la modalitatea în care
organismele de soluţionare a căilor de atac au aplicat
măsurile provizorii de suspendare a deciziilor autorităţilor
naţionale de reglementare. Pentru a obţine o abordare mai
coerentă, standardele comune ar trebui aplicate în concor
danţă cu jurisprudenţa comunitară. De asemenea, organis
mele de soluţionare a căilor de atac ar trebui să aibă dreptul
de a solicita informaţiile disponibile publicate de OAREC.
Având în vedere importanţa căilor de atac asupra funcţio
nării globale a cadrului de reglementare, ar trebui stabilit
un mecanism de culegere și de raportare către Comisie a
informaţiilor privind căile de atac și deciziile de suspendare
a deciziilor luate de autorităţile de reglementare în toate
statele membre.

În scopul asigurării îndeplinirii efective a atribuţiilor de
reglementare ale autorităţilor naţionale de reglementare,
datele pe care acestea le obţin ar trebui să cuprindă date
contabile privind pieţele cu amănuntul care sunt asociate
cu pieţele angro în care un operator are o putere semnifi
cativă pe piaţă și ca atare sunt reglementate de autoritatea
naţională de reglementare. Datele ar trebui să cuprindă și
informaţii care să permită autorităţii naţionale de regle
mentare să evalueze impactul posibil al actualizărilor sau
al modificărilor planificate aduse topologiei reţelei asupra
dezvoltării concurenţei sau asupra produselor angro puse
la dispoziţia altor părţi.

Consultarea naţională prevăzută la articolul 6 din Direc
tiva 2002/21/CE (directiva-cadru) ar trebui realizată înainte
de consultarea la nivel comunitar prevăzută la articolele 7
și 7a din respectiva directivă, pentru a permite reflectarea
opiniilor părţilor interesate în consultarea la nivel comu
nitar. Acest lucru ar permite evitarea unei a doua consul
tări la nivel comunitar în cazul unor modificări aduse unei
măsuri planificate ca urmare a consultării la nivel naţional.

Libertatea de decizie a autorităţilor naţionale de reglemen
tare trebuie reconciliată cu dezvoltarea unor practici de
reglementare coerente și cu aplicarea coerentă a cadrului
de reglementare, pentru a contribui efectiv la dezvoltarea
și finalizarea pieţei interne. Autorităţile naţionale de regle
mentare ar trebui așadar să sprijine activităţile Comisiei și
ale OAREC privind piaţa internă.

Mecanismul comunitar care permite Comisiei să solicite
autorităţilor naţionale de reglementare să retragă măsurile
planificate privind definirea pieţei și desemnarea operato
rilor care au o putere semnificativă pe piaţă a contribuit
considerabil la o abordare coerentă în identificarea circum
stanţelor în care poate fi aplicată reglementarea ex ante și
în care operatorii fac obiectul acestei reglementări. Moni
torizarea pieţei de către Comisie și, în special, experienţa
dobândită odată cu procedura de la articolul 7 din Direc
tiva 2002/21/CE (directiva-cadru) au arătat că neconcord
anţele în ceea ce privește aplicarea de către autorităţile
naţionale de reglementare a măsurilor corective, chiar și în
condiţii de piaţă similare, ar putea submina piaţa internă de

L 337/39

comunicaţii electronice. În consecinţă, Comisia poate con
tribui la asigurarea unui nivel de coerenţă mai ridicat în
ceea ce privește aplicarea măsurilor corective prin adopta
rea de avize referitoare la proiectele de măsuri propuse de
autorităţile naţionale de reglementare. Pentru a beneficia de
expertiza autorităţilor naţionale de reglementare cu privire
la analiza de piaţă, Comisia ar trebui să consulte OAREC
înainte de a adopta o decizie și/sau un aviz.

(20)

Este important ca punerea în aplicare a cadrului de regle
mentare să se realizeze la timp. În momentul în care Comi
sia ia o decizie prin care solicită unei autorităţi naţionale de
reglementare să retragă o măsură planificată, autorităţile
naţionale de reglementare ar trebui să înainteze Comisiei o
variantă revizuită a respectivei măsuri. Ar trebui stabilit un
termen pentru notificarea măsurii revizuite către Comisie,
în temeiul articolului 7 din Directiva 2002/21/CE
(directiva-cadru), astfel încât operatorii de pe piaţă să poată
cunoaște perioada de reexaminare a pieţei și pentru a spori
gradul de securitate juridică.

(21)

Având în vedere termenele restrânse din cadrul mecanis
mului comunitar de consultare, Comisia ar trebui împuter
nicită să adopte recomandări și/sau orientări pentru
simplificarea procedurilor de schimb de informaţii între
Comisie și autorităţile naţionale de reglementare – de
exemplu, în cazul unor pieţe stabile sau care implică doar
modificări minore ale măsurilor notificate anterior. Comi
sia ar trebui de asemenea să fie împuternicită să permită
introducerea unei excepţii de la obligaţia de notificare în
vederea simplificării procedurilor în anumite cazuri.

(22)

În conformitate cu obiectivele din Carta privind drepturile
fundamentale a Uniunii Europene și Convenţia Organiza
ţiei Naţiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu han
dicap, cadrul de reglementare ar trebui să asigure faptul că
toţi utilizatorii, inclusiv utilizatorii cu handicap, persoanele
în vârstă și utilizatorii cu nevoi sociale speciale, au acces
facil la servicii de calitate la tarife accesibile. Declaraţia 22
anexată la actul final al Tratatului de la Amsterdam prevede
faptul că instituţiile comunitare trebuie să ia în considerare
nevoile persoanelor cu handicap în formularea măsurilor
de la articolul 95 din tratat.

(23)

O piaţă concurenţială le furnizează utilizatorilor o varie
tate mai mare de conţinuturi, aplicaţii și servicii. Autorită
ţile naţionale de reglementare ar trebui să promoveze
capacitatea utilizatorilor de a obţine accesul și de a distri
bui informaţii, precum și de a utiliza aplicaţii și servicii.

(24)

Frecvenţele radio ar trebui să fie considerate o resursă
publică limitată care are o importantă valoare publică și de
piaţă. În consecinţă, este în interesul public ca spectrul
radio să fie gestionat în modul cel mai eficient și eficace
posibil dintr-o perspectivă economică, socială și de mediu,
ţinându-se seama de rolul important al spectrului radio
pentru comunicaţiile electronice, de obiectivele privind
diversitatea culturală și pluralismul mediatic, precum și de
coeziunea socială și teritorială. Prin urmare, obstacolele
apărute în calea utilizării sale eficiente ar trebui să fie eli
minate treptat.
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(25)

Activităţile privind politica în domeniul spectrului radio în
Comunitate ar trebui să nu aducă atingere măsurilor luate
la nivel comunitar sau la nivel naţional, în conformitate cu
dreptul comunitar, în scopul îndeplinirii unor obiective de
interes general, în special în ceea ce privește reglementarea
conţinutului și politica audiovizuală și de media și dreptul
statelor membre de a-și organiza și utiliza spectrul de frec
venţe radio în vederea asigurării respectării ordinii publice,
a siguranţei publice și a apărării.

(26)

Luând în considerare situaţia diferită din statele membre,
trecerea de la televiziunea analogică la televiziunea terestră
digitală ar spori, ca urmare a eficienţei de transmisie supe
rioare a tehnologiei digitale, disponibilitatea unor părţi uti
lizabile din spectrul de frecvenţe din Comunitate (spectru
cunoscut sub numele de „dividend digital”).

(27)

(28)

Înainte de a se propune o măsură specifică de armonizare
în temeiul Deciziei nr. 676/2002/CE a Parlamentului Euro
pean și a Consiliului din 7 martie 2002 privind cadrul de
reglementare pentru politica de gestionare a spectrului de
frecvenţe radio în Comunitatea Europeană (decizia privind
spectrul de frecvenţe radio) (1), Comisia ar trebui să reali
zeze analize de impact care să evalueze costurile și benefi
ciile măsurilor propuse, precum realizarea unor economii
de scară și interoperabilitatea serviciilor în folosul consu
matorilor, impactul asupra utilizării eficiente a spectrului
sau cererea privind o utilizare armonizată în diferitele părţi
ale Uniunii Europene.

Deși statelor membre le revine în continuare competenţa
privind gestionarea spectrului, planificarea strategică, coor
donarea și, după caz, armonizarea la nivel comunitar pot
contribui la asigurarea faptului că utilizatorii spectrului
profită pe deplin de avantajele oferite de piaţa internă, pre
cum și a faptului că interesele UE pot fi apărate în mod efi
cient la nivel mondial. În acest scop, dacă este cazul, ar
trebui elaborate programe legislative multianuale pentru
politica în domeniul spectrului de frecvenţe radio care să
stabilească orientările și obiectivele în materie de politică
pentru planificarea strategică și armonizarea utilizării spec
trului radio în cadrul Comunităţii. Aceste orientări și obiec
tive în materie de politică pot face referire la
disponibilitatea și utilizarea în mod eficient a spectrului
radio necesar pentru stabilirea și funcţionarea pieţei interne
și, dacă este cazul, la armonizarea procedurilor de acordare
a autorizaţiilor generale sau a drepturilor individuale de
utilizare a frecvenţelor radio, în cazurile în care este nece
sară depășirea unor obstacole pentru piaţa internă. Aceste
orientări și obiective în materie de politică ar trebui să fie
în conformitate cu prezenta directivă și cu directivele
speciale.

(1) JO L 108, 24.4.2002, p. 1.
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(29)

Comisia și-a exprimat intenţia de a modifica, înainte de
intrarea în vigoare a prezentei directive, Decizia Comisiei
2002/622/CE din 26 iulie 2002 de instituire a unui Grup
pentru politica în domeniul spectrului de frecvenţe
radio (2), astfel încât să ofere Parlamentului European și
Consiliului un mecanism prin care să solicite Grupului
pentru politica în domeniul spectrului de frecvenţe radio
(RSPG) avize sau rapoarte, orale sau în scris, referitoare la
politica în domeniul spectrului în ceea ce privește comu
nicaţiile electronice și astfel încât RSPG să ofere consul
tanţă Comisiei cu privire la conţinutul propus al
programelor pentru politica în domeniul spectrului de frec
venţe radio.

(30)

Dispoziţiile privind gestionarea spectrului din prezenta
directivă trebuie să fie conforme cu activităţile organizaţi
ilor internaţionale și regionale implicate în domeniul ges
tionării spectrului radio, precum Uniunea Internaţională a
Telecomunicaţiilor (ITU) și Conferinţa Europeană a Admi
nistraţiilor Poștei și Telecomunicaţiilor (CEAPT), pentru a
se asigura gestionarea eficientă și armonizarea utilizării
spectrului în întreaga Comunitate și între statele membre
și alţi membri ai ITU.

(31)

Frecvenţele radio ar trebui gestionate astfel încât să asigure
evitarea interferenţelor dăunătoare. Prin urmare, noţiunea
de interferenţe dăunătoare ar trebui definită în mod cores
punzător pentru a asigura faptul că intervenţia de regle
mentare se limitează la nivelul necesar prevenirii acestor
interferenţe.

(32)

Sistemul actual de gestionare și distribuţie a spectrului se
bazează în general pe decizii administrative care sunt insu
ficient de flexibile pentru a face faţă evoluţiei tehnologice
și economice, în special odată cu dezvoltarea rapidă a teh
nologiei fără fir și a cererii tot mai mari de lărgime de
bandă. Fragmentarea excesivă a politicilor naţionale duce la
costuri crescute și la pierderea oportunităţilor de pe piaţă
pentru utilizatorii spectrului și încetinește inovarea în det
rimentul pieţei interne, al consumatorilor și al economiei
pe ansamblu. Mai mult, condiţiile de acces și utilizare a
spectrului radio pot varia în funcţie de tipul de operator, în
timp ce serviciile electronice furnizate de către acești ope
ratori se suprapun tot mai mult, creând astfel tensiuni între
titularii de drepturi, discrepanţe privind costul accesului la
spectru și posibile denaturări în funcţionarea pieţei interne.

(33)

Frontierele naţionale devin tot mai irelevante în deter
minarea utilizării optime a spectrului radio. Fragmentarea
gestionării accesului la drepturile de utilizare a spectrului
limitează investiţiile și inovarea și nu permite operatorilor
și producătorilor de echipamente să realizeze economii de
scară, împiedicând astfel dezvoltarea unei pieţe interne
pentru reţelele și serviciile de comunicaţii electronice care
folosesc spectrul radio.

(2) JO L 198, 27.7.2002, p. 49.
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(34)

(35)

(36)

(37)
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Flexibilitatea în ceea ce privește gestionarea spectrului și
accesul la spectru ar trebui să fie sporită prin autorizaţii
pentru utilizarea neutră a tehnologiei și a serviciilor, pen
tru a permite utilizatorilor spectrului să aleagă cele mai
bune tehnologii și servicii aplicabile în benzi de frecvenţă
prezentate ca fiind disponibile pentru serviciile de comu
nicaţii electronice în registrele naţionale de alocare a
frecvenţelor relevante în conformitate cu legislaţia comu
nitară („principiile neutralităţii tehnologiilor și serviciilor”).
Stabilirea pe cale administrativă a tehnologiilor și servici
ilor ar trebui să se aplice atunci când sunt în joc obiective
de interes general și ar trebui să fie justificată în mod clar și
să facă obiectul unei revizuiri periodice regulate.

Restricţiile cu privire la principiul neutralităţii tehnologice
ar trebui să fie corespunzătoare și justificate de necesitatea
de a se evita interferenţele dăunătoare, de exemplu prin
impunerea măștilor de emisie și a nivelurilor de putere, de
a se asigura protecţia sănătăţii publice prin limitarea expu
nerii publicului la câmpurile electromagnetice, de a se asi
gura funcţionarea corespunzătoare a serviciilor prin
furnizarea unui nivel adecvat al calităţii tehnice a serviciu
lui, fără a se exclude în mod obligatoriu posibilitatea fur
nizării mai multor servicii în aceeași bandă de frecvenţă, de
a se garanta o utilizare în comun adecvată a spectrului, în
special în cazul în care utilizarea acestuia face numai
obiectul autorizaţiilor generale, de a se garanta utilizarea
eficientă a spectrului sau de a se îndeplini un obiectiv de
interes general în conformitate cu dreptul comunitar.

De asemenea, utilizatorii spectrului ar trebui să poată alege
în mod liber serviciile pe care doresc să le ofere prin inter
mediul spectrului sub rezerva măsurilor tranzitorii pentru
a respecta drepturile dobândite anterior. Pe de altă parte,
măsurile care presupun furnizarea unui serviciu specific
pentru îndeplinirea obiectivelor de interes general definite
în mod clar, cum ar fi siguranţa vieţii, necesitatea promo
vării coeziunii sociale, regionale și teritoriale sau evitarea
utilizării ineficiente a spectrului, ar putea fi permise în
cazul în care acestea sunt necesare și proporţionale. De ase
menea, aceste obiective ar trebui să cuprindă promovarea
diversităţii culturale și lingvistice și a pluralismului medi
atic, astfel cum sunt definite de statele membre în confor
mitate cu dreptul comunitar. Cu excepţia cazurilor în care
sunt necesare pentru protecţia vieţii sau, în mod excepţio
nal, pentru îndeplinirea altor obiective de interes general,
astfel cum au fost definite de statele membre în conformi
tate cu legislaţia comunitară, excepţiile nu ar trebui să
genereze o utilizare exclusivă pentru anumite servicii, ci
mai curând să le acorde prioritate astfel încât alte servicii
sau tehnologii să poată coexista în aceeași bandă în măsura
în care acest lucru este posibil.

Definirea domeniului de aplicare și a naturii oricărei excep
ţii privind promovarea diversităţii culturale și lingvistice și
a pluralismului mediatic este de competenţa statelor
membre.
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(38)

Întrucât alocarea spectrului pentru tehnologii și servicii
specifice reprezintă o excepţie de la principiul neutralităţii
tehnologiilor și serviciilor și reduce libertatea de alegere a
serviciului furnizat sau a tehnologiei folosite, orice propu
nere pentru o astfel de alocare ar trebui să fie transparentă
și să facă obiectul unei consultări publice.

(39)

În interesul flexibilităţii și al eficienţei, autorităţile naţionale
de reglementare pot să permită utilizatorilor spectrului să
transfere sau să închirieze în mod liber drepturile lor de uti
lizare către terţi. Acest lucru ar permite ca valoarea spec
trului să fie stabilită de către piaţă. Având în vedere
competenţa acestora de a asigura utilizarea eficientă a spec
trului, autorităţile naţionale de reglementare ar trebui să
acţioneze în vederea asigurării faptului că activitatea de
comercializare nu conduce la o denaturare a concurenţei în
cazul în care spectrul rămâne neutilizat.

(40)

Introducerea neutralităţii tehnologiilor și serviciilor și
comercializarea drepturilor existente de utilizare a spectru
lui poate necesita norme tranzitorii, inclusiv măsuri de
garantare a unei concurenţe loiale, întrucât noul sistem
poate permite anumitor utilizatori de spectru să concureze
cu utilizatorii de spectru care și-au dobândit drepturile de
utilizare a spectrului în condiţii mai stricte. În schimb, în
cazul în care drepturile au fost acordate în urma unei dero
gări de la regulile generale sau conform altor criterii decât
cele obiective, transparente, proporţionale și nediscrimina
torii, în scopul îndeplinirii unui obiectiv de interes general,
situaţia titularilor unor astfel de drepturi nu ar trebui, în
mod injust, în detrimentul noilor concurenţi ai acestora, să
depășească ceea ce este necesar pentru îndeplinirea acestui
obiectiv de interes general sau a altor obiective conexe de
interes general.

(41)

Pentru a promova funcţionarea pieţei interne și pentru a
sprijini dezvoltarea serviciilor transfrontaliere, Comisiei ar
trebui să i se acorde competenţa de a adopta măsuri de
punere în aplicare de natură tehnică în domeniul
numerotaţiei.

(42)

Licenţele eliberate întreprinderilor care furnizează reţele și
servicii de comunicaţii electronice care le permit accesul pe
proprietatea publică sau privată sunt factorii esenţiali pen
tru crearea reţelelor de comunicaţii electronice sau a noi
lor elemente de reţea. Complexitatea inutilă și întârzierile
în procedurile de acordare a drepturilor de acces pot repre
zenta astfel obstacole importante în calea dezvoltării con
curenţei. În consecinţă, ar trebui simplificat modul de
dobândire a drepturilor de acces de către întreprinderile
autorizate. Autorităţile naţionale de reglementare ar trebui
să poată coordona dobândirea drepturilor de trecere,
punând la dispoziţie informaţii relevante pe paginile lor de
Internet.
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Este necesară consolidarea competenţelor statelor membre
cu privire la titularii de drepturi de acces, pentru a le
garanta intrarea sau dezvoltarea unei noi reţele într-un
mod echitabil, eficient, responsabil din punct de vedere al
mediului și independent de orice obligaţie impusă unui
operator cu putere semnificativă pe piaţă de a acorda acces
la reţeaua sa de comunicaţii electronice. Îmbunătăţirea
modului de utilizare în comun a infrastructurilor poate
ameliora în mod semnificativ concurenţa și poate reduce
costurile totale financiare și de mediu pentru instalarea
infrastructurii de comunicaţii electronice pentru întreprin
deri, în special în cazul noilor reţele de acces. Autorităţile
naţionale de reglementare ar trebui să fie împuternicite să
solicite titularilor de drepturi de instalare a infrastructurii
pe, peste sau sub o proprietate publică sau privată să per
mită utilizarea în comun a infrastructurii sau proprietăţii în
cauză (inclusiv prin colocare fizică) pentru a încuraja inves
tiţiile eficiente în infrastructură și promovarea inovaţiilor,
după o perioadă corespunzătoare de consultare publică, în
care toate părţile interesate ar trebui să aibă posibilitatea de
a-și exprima opiniile. Aceste măsuri de coordonare sau de
utilizare în comun pot cuprinde reguli de repartizare a cos
turilor de utilizare în comun a infrastructurii sau a propri
etăţii și ar trebui să garanteze o împărţire adecvată a
riscurilor între întreprinderile în cauză. Autorităţile naţio
nale de reglementare ar trebui, în special, să poată impune
utilizarea în comun a elementelor de reţea și a infrastruc
turii asociate, precum canale, tuburi, piloni, nișe, cutii de
distribuţie, antene, turnuri și alte construcţii de susţinere,
clădiri sau intrări în clădiri și o mai bună coordonare a
lucrărilor civile. Autorităţile competente, în special cele
locale, ar trebui să stabilească și proceduri de coordonare
adecvate, în cooperare cu autorităţile naţionale de regle
mentare, cu privire la lucrările publice și, de asemenea, la
alte infrastructuri sau proprietăţi publice corespunzătoare,
care pot include proceduri care garantează faptul că părţile
interesate dispun de informaţii privind infrastructurile sau
proprietăţile publice adecvate, precum și privind lucrările
publice în curs de derulare sau planificate, că sunt infor
mate prompt cu privire la acestea și că utilizarea în comun
este astfel facilitată la maxim.
Comunicarea fiabilă și sigură a informaţiilor prin reţelele
de comunicaţii electronice este tot mai importantă pentru
întreaga economie și în general pentru societate. Com
plexitatea sistemului, defecţiunile tehnice sau greșelile
umane, accidentele sau atacurile, toate acestea pot avea
consecinţe asupra funcţionării și disponibilităţii infrastruc
turii fizice care asigură furnizarea de servicii importante
cetăţenilor UE, inclusiv servicii de e-guvernare. Prin
urmare, autorităţile naţionale de reglementare ar trebui să
asigure menţinerea integrităţii și securităţii reţelelor publice
de comunicaţii. Agenţia Europeană pentru Securitatea
Reţelelor Informatice și a Datelor (ENISA) (1) ar trebui să
contribuie la nivelul sporit de securitate a comunicaţiilor
electronice, printre altele, prin furnizarea de consultanţă de
specialitate și promovarea schimbului de cele mai bune
practici. Atât ENISA, cât și autorităţile naţionale de regle
mentare ar trebui să dispună de mijloacele necesare înde
plinirii atribuţiilor lor, inclusiv de competenţele de a obţine
informaţii suficiente pentru a fi în măsură să evalueze nive
lul de securitate a reţelelor sau serviciilor, precum și de a
obţine date complete și certe referitoare la incidentele reale

(1) Regulamentul (CE) nr. 460/2004 al Parlamentului European și al Con
siliului (JO L 77, 13.3.2004, p. 1).
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privind securitatea care au avut un impact semnificativ asu
pra funcţionării reţelelor sau serviciilor. Având în vedere
faptul că asigurarea eficientă a unui nivel adecvat de secu
ritate nu este un exerciţiu singular ci un proces continuu de
punere în aplicare, revizuire și actualizare, furnizorii de
reţele și servicii de comunicaţii electronice ar trebui să
adopte măsuri de protejare a integrităţii și securităţii aces
tora conform riscurilor evaluate, luând în considerare pro
gresele știinţifice de la momentul respectiv din domeniul
care privește aceste măsuri.

(45)

Statele membre ar trebui să asigure o perioadă corespun
zătoare de consultări publice înainte de adoptarea unor
măsuri specifice pentru a garanta că întreprinderile care
furnizează reţele publice de comunicaţii sau servicii de
comunicaţii electronice accesibile publicului iau măsurile
tehnice și organizatorice necesare pentru a gestiona în mod
corespunzător riscurile legate de securitatea reţelelor și ser
viciilor sau pentru a asigura integritatea reţelelor lor.

(46)

Atunci când este necesară stabilirea unui acord privind un
set comun de cerinţe privind securitatea, Comisia ar trebui
împuternicită să adopte măsuri tehnice de executare pen
tru a realiza un nivel adecvat de securitate a reţelelor și ser
viciilor de comunicaţii electronice de pe piaţa internă.
ENISA ar trebui să contribuie la armonizarea măsurilor de
securitate tehnice și organizaţionale corespunzătoare
furnizând consultanţă de specialitate. Autorităţile naţionale
de reglementare ar trebui să fie împuternicite să elaboreze
instrucţiuni obligatorii referitoare la măsurile de punere în
aplicare de natură tehnică adoptate în temeiul Directivei
2002/21/CE (directiva-cadru). Pentru a-și îndeplini atribu
ţiile, acestea ar trebui să aibă competenţa de a investiga și
de a impune sancţiuni în cazul nerespectării dispoziţiilor.

(47)

Pentru a se asigura că nu există niciun fel de denaturare sau
restricţionare a concurenţei pe piaţa comunicaţiilor elec
tronice, autorităţile naţionale de reglementare ar trebui să
aibă posibilitatea de a impune măsuri corective care să
vizeze împiedicarea efectului de pârghie soldat cu trans
ferul de putere semnificativă pe piaţă de la o piaţă la o altă
piaţă strâns relaţionată cu aceasta. Ar trebui să fie clar că
întreprinderea care deţine o putere semnificativă în cadrul
primei pieţe poate fi desemnată ca având o putere semni
ficativă și în cadrul celei de-a doua pieţe doar dacă legătu
rile dintre cele două pieţe sunt de așa natură încât să
permită puterii deţinute în cadrul primei pieţe să fie trans
ferate prin efectul de pârghie în cadrul celei de-a doua pieţe
și dacă cea de-a doua piaţă este susceptibilă de reglemen
tare ex ante în conformitate cu criteriile stabilite în Reco
mandarea privind pieţele relevante de produse și servicii (2).

(2) Recomandarea Comisiei din 11 februarie 2003 privind pieţele rele
vante de produse și servicii din sectorul comunicaţiilor electronice sus
ceptibile de a fi supuse unor reglementări ex ante în conformitate cu
Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului pri
vind un cadru de reglementare comun pentru reţelele și serviciile de
comunicaţii electronice (JO L 114, 8.5.2003, p. 45).
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Pentru a oferi operatorilor de pe piaţă siguranţă în ceea ce
privește condiţiile de reglementare, este necesară stabilirea
unui termen pentru analizele de piaţă. Este important să se
efectueze periodic analize de piaţă la intervale rezonabile și
adecvate. La stabilirea termenului în cauză ar trebui să se
ţină seama dacă piaţa a mai făcut anterior obiectul unei
analize și a fost notificată în mod corespunzător. În cazul
în care o autoritate naţională de reglementare nu efectu
ează analiza de piaţă în termenul specificat, acest lucru
poate pune în pericol piaţa internă și este posibil ca pro
cedurile obișnuite de constatare a nerespectării obligaţiilor
de către autoritate să nu producă în timp efectul dorit. Ca
alternativă, autoritatea naţională de reglementare în cauză
ar trebui să poată solicita asistenţa OAREC pentru a finaliza
analiza de piaţă. De exemplu, asistenţa ar putea lua forma
unui grup special de intervenţie compus din reprezentanţii
altor autorităţi naţionale de reglementare.

(49)

Datorită nivelului ridicat de inovare tehnologică și a pieţe
lor deosebit de dinamice din sectorul comunicaţiilor elec
tronice, este necesară adaptarea rapidă a reglementărilor în
mod coordonat și armonizat la nivel comunitar, deoarece
experienţa arată faptul că divergenţele cu privire la punerea
în aplicare a cadrului de reglementare UE între autorităţile
naţionale de reglementare poate crea un obstacol în calea
dezvoltării pieţei interne.

(50)

O sarcină importantă care revine OAREC este adoptarea de
avize privind litigiile transfrontaliere, acolo unde este cazul.
Autorităţile naţionale de reglementare ar trebui, prin
urmare, să ia în considerare toate avizele OAREC în aceste
cazuri.

(51)

(52)

Experienţa dobândită în ceea ce privește punerea în apli
care a cadrului de reglementare UE indică faptul că dis
poziţiile existente care abilitează autorităţile naţionale de
reglementare să impună amenzi nu au furnizat un stimu
lent adecvat pentru respectarea cerinţelor de reglementare.
Competenţele de asigurare a aplicării corespunzătoare pot
să contribuie la o punere în aplicare în timp util a cadrului
de reglementare UE și, astfel, să îmbunătăţească stabilita
tea cadrului juridic, ceea ce reprezintă o condiţie impor
tantă pentru încurajarea investiţiilor. Lipsa competenţelor
efective în cazul nerespectării cerinţelor are efect asupra
întregului cadru de reglementare. Introducerea unei noi
dispoziţii în Directiva 2002/21/CE (directiva-cadru) pri
vind încălcarea obligaţiilor prevăzute în directiva-cadru și
în directivele speciale ar trebui, prin urmare, să garanteze
aplicarea unor principii coerente și stabile de asigurare a
aplicării și de aplicare de sancţiuni pentru întregul cadru de
reglementare UE.

Cadrul de reglementare UE existent cuprinde anumite dis
poziţii pentru facilitarea tranziţiei de la vechiul cadru de
reglementare din 1998 la noul cadru din 2002. Această
tranziţie a fost încheiată în toate statele membre, iar măsur
ile respective ar trebui să fie abrogate întrucât au devenit
redundante.
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(53)

Atât investiţiile eficiente, cât și concurenţa ar trebui încura
jate în tandem, în vederea sporirii creșterii economice, a
inovării și a opţiunilor pentru consumatori.

(54)

Concurenţa poate fi încurajată cel mai bine prin investiţii
la un nivel eficient din punct de vedere economic în infra
structuri noi și existente, completate de reglementări, dacă
este necesar, în vederea realizării unei concurenţe eficace în
sectorul serviciilor cu amănuntul. Un nivel eficient de con
curenţă la nivelul infrastructurii reprezintă gradul în care se
poate construi o infrastructură de același tip astfel încât
investitorii se pot aștepta să obţină o rentabilitate accept
abilă, în funcţie de estimările rezonabile ale evoluţiei cote
lor de piaţă.

(55)

Atunci când impun obligaţii privind accesul la infrastruc
turile noi și modernizate, autorităţile naţionale de regle
mentare ar trebui să garanteze că condiţiile de acces reflectă
circumstanţele care stau la baza deciziei de investiţie, luând
în considerare, printre altele, costurile de dare în folosinţă,
rata estimată de acceptare a noilor produse și servicii și pre
ţurile cu amănuntul estimate. În plus, pentru a oferi inves
titorilor siguranţă în ceea ce privește planificarea,
autorităţile naţionale de reglementare ar trebui să poată
fixa, dacă este cazul, clauze și condiţii de acces consecvente
de-a lungul mai multor perioade de revizuire corespunză
toare. Aceste clauze și condiţii pot cuprinde sisteme de tari
fare în funcţie de volume sau de durata contractului, în
conformitate cu legislaţia comunitară și cu condiţia ca
aceste sisteme să nu aibă efect discriminatoriu. Orice con
diţii de acces impuse ar trebui să respecte necesitatea de a
menţine concurenţa efectivă în domeniul serviciilor pen
tru consumatori și întreprinderi.

(56)

Atunci când evaluează proporţionalitatea obligaţiilor și
condiţiilor care urmează să fie impuse, autorităţile naţio
nale de reglementare ar trebui să ia în considerare condiţi
ile concurenţiale diferite existente în diferitele zone din
cadrul statelor membre.

(57)

Atunci când impun măsuri corective pentru a controla pre
ţurile, autorităţile naţionale de reglementare ar trebui să
încerce să asigure investitorului un randament echitabil în
cazul unui proiect nou de investiţii anume. În special, ar
putea exista riscuri asociate cu proiectele de investiţii spe
cifice noilor reţele de acces care sprijină produse pentru
care cererea este nesigură în momentul în care este făcută
investiţia.

(58)

Orice decizie a Comisiei în temeiul articolului 19 alinea
tul (1) din Directiva 2002/21/CE (directiva-cadru) ar trebui
să se limiteze la principii, abordări și metodologii de regle
mentare. Pentru a înlătura orice dubii, aceasta nu ar trebui
să prevadă elemente de detaliu care vor trebui să reflecte în
mod normal caracteristicile naţionale și nu ar trebui să
interzică abordări alternative de la care se poate aștepta, în
mod rezonabil, să aibă același efect. O astfel de decizie ar
trebui să fie proporţională și nu ar trebui să aibă vreun
efect asupra deciziilor luate de autorităţile naţionale de
reglementare care nu creează un obstacol în calea pieţei
interne.
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Anexa I la Directiva 2002/21/CE (directiva-cadru) a iden
tificat lista pieţelor care urmează să fie incluse în Recoman
darea privind pieţele relevante de produse și servicii
susceptibile a fi supuse unei reglementări ex ante. Această
anexă ar trebui abrogată deoarece scopul acesteia de a servi
drept punct de plecare pentru formularea versiunii iniţiale
a Recomandării privind pieţele relevante de produse și ser
vicii a fost îndeplinit.

(60)

Este posibil ca pentru întreprinderile nou intrate să nu fie
viabil din punct de vedere economic să duplice, parţial sau
în totalitate, reţeaua locală de acces a operatorilor de pe
piaţă, într-un timp rezonabil. În acest context, acordarea
accesului necondiţionat la bucla sau la subbucla locală a
operatorilor care deţin o putere semnificativă pe piaţă
poate facilita intrarea pe piaţă și creșterea concurenţei pe
pieţele cu amănuntul de acces în bandă largă. În condiţiile
în care accesul neîngrădit la bucla sau subbucla locală nu
este fezabil din punct de vedere tehnic sau economic, se
pot aplica obligaţii relevante pentru furnizarea de acces la
reţea care este virtual sau care nu este fizic și care oferă o
funcţionalitate echivalentă.

(61)

Scopul separării funcţionale, prin care operatorului integrat
pe verticală i se solicită să înfiinţeze două entităţi comerci
ale separate din punct de vedere operaţional, este de a
garanta furnizarea de produse de acces echivalente către
toţi operatorii din aval, inclusiv către propriile unităţi din
aval ale operatorului integrat pe verticală. Separarea func
ţională are capacitatea de a îmbunătăţi concurenţa pe
numeroase pieţe relevante prin reducerea semnificativă a
tendinţelor discriminatorii și prin facilitarea verificării și
asigurării respectării obligaţiilor în materie de nediscrim
inare. În cazuri excepţionale, separarea funcţională poate fi
justificată ca măsură corectivă atunci când eforturile în pri
vinţa asigurării efective a nediscriminării pe mai multe din
tre pieţele în cauză continuă să eșueze sau atunci când
există șanse reduse sau nule pentru existenţa unei concu
renţe în ceea ce privește infrastructura într-un termen rezo
nabil după ce s-a recurs la una sau mai multe măsuri
corective considerate anterior ca fiind adecvate. Cu toate
acestea, este foarte important să se asigure că odată cu
impunerea separării funcţionale întreprinderea în cauză
este în continuare motivată să investească în propria reţea
și că această măsură nu atrage nici un efect potenţial nega
tiv asupra bunăstării consumatorilor. Impunerea separării
funcţionale necesită o analiză coordonată a diferitelor pieţe
relevante asociate reţelei de acces, în conformitate cu pro
cedura analizei de piaţă prevăzute la articolul 16 din Direc
tiva 2002/21/CE (directiva-cadru). În momentul efectuării
analizei pieţei și al stabilirii detaliilor acestei măsuri corec
tive, autorităţile naţionale de reglementare ar trebui să
acorde o atenţie specială produselor care urmează să fie
gestionate de către entităţile comerciale separate, luând în
considerare dimensiunea reţelei desfășurate și nivelul pro
gresului tehnologic, care pot afecta substituibilitatea la
nivelul serviciilor la puncte fixe și fără fir. Pentru a evita
denaturarea concurenţei pe piaţa internă, Comisia ar tre
bui să aprobe în prealabil propunerile pentru separarea
funcţională.
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(62)

Punerea în aplicare a separării funcţionale nu ar trebui să
împiedice mecanismele de coordonare adecvate dintre dife
ritele entităţi comerciale separate, cu scopul de a garanta
protecţia drepturilor de supraveghere economică și de ges
tionare ale societăţii-mamă.

(63)

Integrarea continuă a pieţei interne a reţelelor și serviciilor
de comunicaţii electronice necesită o mai bună coordonare
a aplicării reglementărilor ex ante, astfel cum este prevăzut
în cadrul comunitar de reglementare pentru comunicaţiile
electronice.

(64)

În cazul în care o întreprindere integrată pe verticală alege
să își transfere o parte substanţială a activelor reţelei locale
de acces sau totalitatea acestora către o entitate separată
din punct de vedere juridic deţinută de altcineva sau prin
crearea unei entităţi comerciale separate pentru furnizarea
produselor de acces, autoritatea naţională de reglementare
ar trebui să evalueze efectul tranzacţiei planificate asupra
tuturor obligaţiilor de reglementare existente impuse ope
ratorului integrat pe verticală, pentru a asigura compatibi
litatea oricăror noi acorduri cu Directiva 2002/19/CE
(directiva privind accesul) și Directiva 2002/22/CE (direc
tiva privind serviciul universal). Autoritatea naţională de
reglementare în cauză ar trebui să efectueze o nouă analiză
a pieţelor pe care operează entitatea separată și să impună,
să menţină, să modifice sau să retragă obligaţii în conse
cinţă. În acest scop, autoritatea naţională de reglementare
ar trebui să poată solicita informaţii de la întreprinderea în
cauză.

(65)

Cu toate că, în anumite circumstanţe, o autoritate naţională
de reglementare poate să impună obligaţii operatorilor care
nu au o putere semnificativă pe piaţă în scopul îndeplinirii
unor obiective precum conectivitatea cap la cap sau
interoperabilitatea serviciilor, este totuși necesară garanta
rea faptului că aceste obligaţii se impun în conformitate cu
cadrul de reglementare UE și în special cu procedurile de
notificare.

(66)

Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte măsuri de
punere în aplicare în scopul adaptării condiţiilor de acces
la serviciile de radio și televiziune digitale menţionate în
anexa I la evoluţia tehnologică și cea a pieţei. De aseme
nea, același lucru se aplică în cazul listei minime de
elemente de la anexa II care trebuie să fie făcută publică
pentru a îndeplini obligaţia de transparenţă.

(67)

Facilitarea accesului la resursele de frecvenţe radio pentru
operatorii de pe piaţă va contribui la îndepărtarea obsta
colelor care stau în calea intrării pe piaţă. Mai mult, pro
gresul tehnologic reduce riscul interferenţelor dăunătoare
în anumite benzi de frecvenţă, reducând astfel necesitatea
drepturilor individuale de utilizare. Condiţiile de utilizare a
spectrului pentru furnizarea de servicii de comunicaţii elec
tronice ar trebui în mod normal să fie stabilite în autoriza
ţiile generale, în afara cazului în care drepturile individuale
sunt necesare, având în vedere utilizarea spectrului, pentru
protecţia împotriva interferenţelor dăunătoare, pentru asig
urarea calităţii tehnice a serviciului, pentru garantarea uti
lizării eficiente a spectrului sau pentru îndeplinirea unui
obiectiv specific de interes general. Deciziile cu privire la
necesitatea drepturilor individuale ar trebui să fie luate
într-o manieră transparentă și proporţională.
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Introducerea cerinţelor neutralităţii tehnologice și a servici
ilor pentru acordarea drepturilor de utilizare, precum și
posibilitatea tot mai mare de a transfera drepturi între
întreprinderi ar trebui să sporească libertatea și mijloacele
de furnizare de servicii de comunicaţii pentru public, facil
itând astfel, de asemenea, îndeplinirea obiectivelor de inte
res general. Cu toate acestea, anumite obligaţii de interes
general impuse radiodifuzorilor pentru furnizarea de ser
vicii media audiovizuale pot impune aplicarea de criterii
specifice pentru acordarea drepturilor de utilizare în cazu
rile în care pare a fi esenţial pentru îndeplinirea unui obiec
tiv specific de interes general prevăzut de statele membre
în conformitate cu legislaţia comunitară. Procedurile aso
ciate realizării obiectivelor de interes general trebuie să fie,
în toate circumstanţele, transparente, obiective, proporţio
nale și nediscriminatorii.

Având în vedere impactul restrictiv asupra accesului liber
la frecvenţele radio, valabilitatea unui drept individual de
utilizare care nu poate fi comercializat ar trebui să fie limi
tată în timp. În cazul în care drepturile de utilizare cuprind
dispoziţii privind reînnoirea valabilităţii acestora, autorită
ţile naţionale competente ar trebui mai întâi să efectueze o
reexaminare, inclusiv o consultare publică, ţinând cont de
evoluţiile din domeniul tehnologic, al pieţei și al zonelor de
acoperire. Având în vedere caracterul limitat al spectrului,
drepturile individuale acordate întreprinderilor ar trebui să
fie reexaminate cu regularitate. În efectuarea acestei reex
aminări, autorităţile naţionale competente ar trebui să păs
treze echilibrul între interesele titularilor de drepturi și
necesitatea de a promova introducerea comercializării
spectrului precum și utilizarea mai flexibilă a spectrului
prin autorizaţii generale, atunci când acest lucru este
posibil.

De asemenea, având în vedere importanţa inovării tehno
logice, statele membre ar trebui să poată emite autorizaţii
de utilizare a spectrului în scopuri experimentale, supuse
unor restricţii și condiţii specifice justificate în mod strict
de natura experimentală a acestor drepturi.

(74)

Regulamentul (CE) nr. 2887/2000 al Parlamentului Euro
pean și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind acce
sul necondiţionat la bucla locală (1) s-a dovedit a fi eficient
în faza iniţială a deschiderii pieţei. Directiva 2002/21/CE
(directiva-cadru) solicită Comisiei să monitorizeze tranzi
ţia de la vechiul cadru de reglementare din 1998 la cadrul
din 2002 și să aducă propuneri de abrogare a respectivului
regulament la o dată adecvată. Conform cadrului din 2002,
autorităţile naţionale de reglementare au sarcina de a
analiza piaţa pentru accesul angro necondiţionat și nelimi
tat la buclele și sub-buclele metalice cu scopul de a furniza
servicii în bandă largă și servicii vocale după cum prevede
Recomandarea privind pieţele relevante de servicii și pro
duse. Întrucât toate statele membre au analizat această
piaţă cel puţin o dată, iar obligaţiile corespunzătoare în
temeiul cadrului din 2002 au fost respectate, Regulamen
tul nr. 2887/2000 a devenit inutil și ar trebui, în conse
cinţă, abrogat.

(75)

Măsurile necesare punerii în aplicare a Directivei
2002/21/CE (directiva-cadru), a Directivei 2002/19/CE
(directiva privind accesul) și a Directivei 2002/20 (direc
tiva privind autorizarea) ar trebui să fie adoptate în confor
mitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie
1999 de stabilire a normelor privind exercitarea compe
tenţelor de executare conferite Comisiei (2).

(76)

Comisia ar trebui, în special, să fie împuternicită să adopte
recomandări și/sau măsuri de punere în aplicare privind
notificările menţionate la articolul 7 din Directiva
2002/21/CE (directiva-cadru); armonizarea în domeniul
spectrului și al numerotaţiei, precum și în chestiuni legate
de securitatea reţelelor și serviciilor; identificarea pieţelor
relevante de produse și servicii; identificarea pieţelor tran
snaţionale; punerea în aplicare a standardelor; aplicarea
armonizată a dispoziţiilor cadrului de reglementare. De
asemenea, Comisiei ar trebui împuternicită să adopte
măsurile de punere în aplicare pentru actualizarea anexe
lor I și II la directiva privind accesul în funcţie de evoluţiile
pieţei și de evoluţiile tehnologice. Deoarece măsurile res
pective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate
să modifice elemente neesenţiale ale directivelor în cauză,
printre altele prin completarea acestora cu elemente noi
neesenţiale, acestea trebuie adoptate în conformitate cu
procedura de reglementare cu control prevăzută la artico
lul 5a din Decizia 1999/468/CE,

Modificările minore aduse drepturilor și obligaţiilor sunt
acele modificări care sunt în principal administrative, care
nu aduc modificări de substanţă autorizaţiilor generale și
drepturilor individuale de utilizare și care, prin urmare, nu
pot aduce avantaje comparative celorlalte întreprinderi.

(71)

Autorităţile naţionale competente ar trebui să aibă compe
tenţa de a asigura utilizarea efectivă a spectrului și, în cazul
în care resursele de spectru rămân nefolosite, să adopte
măsuri pentru prevenirea tezaurizării anticoncurenţiale a
spectrului, care poate împiedica noile intrări pe piaţă.

(72)

Autorităţile naţionale de reglementare ar trebui să poată
lua măsuri eficiente pentru a monitoriza și asigura respect
area condiţiilor privind autorizarea generală sau drepturile
de utilizare și să aibă competenţa de a impune sancţiuni
financiare sau administrative efective în cazul în care aceste
condiţii sunt încălcate.

(73)

Condiţiile care pot însoţi autorizaţiile ar trebui să cuprindă
condiţii specifice care reglementează accesibilitatea pentru
utilizatorii cu handicap și necesitatea ca autorităţile publice
și serviciile de urgenţă să comunice între ele și cu publicul
general înaintea, în timpul și în urma dezastrelor majore.
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(1) JO L 336, 30.12.2000, p. 4.
(2) JO L 184, 17.7.1999, p. 23.
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ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1
Modificări la Directiva 2002/21/CE (directiva-cadru)
Directiva 2002/21/CE se modifică după cum urmează:
1.

Articolul 1 se modifică după cum urmează:
(a) alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:
„(1) Prezenta directivă stabilește un cadru armonizat
pentru reglementarea serviciilor de comunicaţii electro
nice, a reţelelor de comunicaţii electronice, a infrastruc
turilor și a serviciilor asociate, precum și a anumitor
aspecte privind echipamentele terminale menite să faci
liteze accesul utilizatorilor cu handicap. Directiva pre
vede atribuţii ale autorităţilor naţionale de reglementare
și stabilește o serie de proceduri care să asigure o apli
care armonizată a cadrului de reglementare pe teritoriul
Comunităţii.”;

2.
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Articolul 2 se modifică după cum urmează:
(a) litera (a) se înlocuiește cu următorul text:
„(a) «reţea de comunicaţii electronice» înseamnă sisteme
de transmisie și, după caz, echipamente de comu
tare sau de rutare și alte resurse, inclusiv elemente
de reţea care nu sunt active, care permit transmite
rea semnalelor prin cablu, unde radio, prin mijloace
optice sau prin alte mijloace electromagnetice,
inclusiv reţele de satelit, reţele terestre fixe (cu comu
tare de circuite sau de pachete, inclusiv Internet) și
mobile, sisteme care utilizează reţeaua electrică, atât
timp cât servesc la transmiterea semnalelor, reţelele
utilizate pentru difuzarea programelor de radio și
televiziune și reţelele de televiziune prin cablu, indi
ferent de tipul de informaţie transmisă;”;
(b) litera (b) se înlocuiește cu următorul text:
„(b) «pieţe transnaţionale» înseamnă pieţele identificate
în conformitate cu articolul 15 alineatul (4) care au
ca sferă de cuprindere întreaga Comunitate sau o
parte semnificativă a acesteia care acoperă mai mult
de un stat membru;”;

(b) se introduce următorul alineat:
(c) litera (d) se înlocuiește cu următorul text:
„(3a)
Măsurile luate de statele membre cu privire la
accesul utilizatorilor finali la serviciile și aplicaţiile prin
reţele de comunicaţii electronice sau cu privire la utiliza
rea acestor servicii și aplicaţii de către utilizatorii finali
trebuie să respecte drepturile și libertăţile fundamentale
ale persoanelor fizice, astfel cum sunt garantate de Con
venţia europeană pentru apărarea drepturilor omului și
a libertăţilor fundamentale, precum și principiile gen
erale ale dreptului comunitar.

„(d) «reţea publică de comunicaţii» înseamnă o reţea de
comunicaţii electronice utilizată în întregime sau în
principal pentru furnizarea de servicii de comunica
ţii electronice puse la dispoziţia publicului, care asi
gură transferul de informaţii între punctele de
terminale ale reţelei;”;
(d) se introduce următoarea literă:

Oricare dintre aceste măsuri cu privire la accesul utiliza
torilor finali la serviciile și aplicaţiile prin reţele de comu
nicaţii electronice sau cu privire la utilizarea acestor
servicii și aplicaţii de către utilizatorii finali care ar putea
restrânge acele drepturi sau libertăţi fundamentale pot fi
impuse doar dacă sunt adecvate, proporţionale și nece
sare într-o societate democratică, iar punerea în aplicare
a acestora face obiectul unor garanţii procedurale adec
vate în conformitate cu dispoziţiile Convenţiei europene
pentru apărarea drepturilor omului și a libertăţilor fun
damentale și cu principiile generale ale dreptului comu
nitar, inclusiv o protecţie jurisdicţională efectivă și
dreptul de a beneficia de garanţiile prevăzute de lege. În
consecinţă, aceste măsuri pot fi adoptate doar cu respect
area deplină a principiului prezumţiei de nevinovăţie și
a dreptului la viaţă privată. Se garantează o procedură
prealabilă, echitabilă și imparţială, inclusiv dreptul de a
fi audiat al persoanei sau persoanelor vizate, sub rezerva
necesităţii unor condiţii și a unor mecanisme procedu
rale adecvate în cazuri de urgenţă demonstrate în mod
corespunzător, în conformitate cu Convenţia europeană
pentru apărarea drepturilor omului și a libertăţilor fun
damentale. Dreptul la o reexaminare judiciară eficientă și
într-un termen rezonabil este garantat.”

„(da) «punct terminal al reţelei (NTP)» înseamnă punctul
fizic la care unui abonat i se furnizează accesul la
o reţea publică de comunicaţii; în cazul reţelelor
care utilizează comutarea sau rutarea, NTP este
identificat printr-o adresă specifică în reţea, care
poate fi asociată numărului sau numelui
abonatului;”;
(e) litera (e) se înlocuiește cu următorul text:
„(e) «infrastructură asociată» înseamnă acele servicii aso
ciate, infrastructuri fizice și alte instalaţii sau
elemente asociate unei reţele de comunicaţii electro
nice și/sau unui serviciu de comunicaţii electronice
care permit și/sau asigură furnizarea de servicii prin
intermediul respectivei reţele și/sau al respectivului
serviciu sau dispun de acest potenţial și cuprind,
inter alia, clădirile sau intrările în clădiri, cablajul clă
dirilor, antenele, turnurile și alte construcţii de sus
ţinere, canalele, tuburile, pilonii, nișele și cutiile de
distribuţie;”;
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(f) se introduce următoarea literă:
„(ea) «servicii asociate» înseamnă acele servicii asociate
unei reţele de comunicaţii electronice și/sau unui
serviciu de comunicaţii electronice care permit
și/sau asigură furnizarea de servicii prin interme
diul respectivei reţele și/sau al respectivului servi
ciu sau dispun de acest potenţial și cuprind, inter
alia, conversia numerelor sau sistemele cu o func
ţie echivalentă, sistemele de acces condiţionat și
ghidurile de programe electronice, precum și alte
servicii, precum serviciile de identificare, localizare
și prezenţă;”;
(g) litera (l) se înlocuiește cu următorul text:
„(l) «directive speciale» înseamnă Directiva 2002/20/CE
(directiva
privind
autorizarea),
Directiva
2002/19/CE (directiva privind accesul), Directiva
2002/22/CE (directiva privind serviciul universal) și
Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și
a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea
datelor personale și protejarea confidenţialităţii în
sectorul comunicaţiilor publice (directiva asupra
confidenţialităţii și comunicaţiilor electronice) (*);
(*) JO L 201, 31.7.2002, p. 37.”;
(h) se adaugă următoarele litere:
„(q) «alocarea spectrului» înseamnă desemnarea unei
anumite benzi de frecvenţă pentru utilizarea de unul
sau mai multe tipuri de servicii de radiocomunicaţii,
după caz, în condiţii specifice;
(r) «interferenţe dăunătoare» înseamnă interferenţele
care pun în pericol funcţionarea unui serviciu de
radionavigaţie sau a altor servicii de siguranţă sau
care denaturează, blochează sau întrerup în mod
grav și repetat funcţionarea unui serviciu de radio
(comunicaţii care operează în conformitate cu regle
mentările internaţionale, comunitare și naţionale
aplicabile;
(s) «apel» înseamnă o conexiune stabilită prin interme
diul unui serviciu de comunicaţii electronice accesi
bil publicului care permite realizarea unei
comunicaţii vocale bidirecţionale.”
3.
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(b) se introduc următoarele alineate:

„(3a)
Fără a aduce atingere dispoziţiilor prevăzute la
alineatele (4) și (5), autorităţile naţionale de reglementare
responsabile de reglementarea ex ante a pieţei sau de
soluţionarea litigiilor dintre întreprinderi în conformitate
cu articolul 20 sau 21 din prezenta directivă acţionează
independent și nu solicită și nici nu primesc instrucţiuni
de la un alt organism în legătură cu îndeplinirea acestor
sarcini care le revin în temeiul normelor de drept intern
care pun în aplicare normele comunitare. Acest lucru nu
exclude supravegherea în conformitate cu dreptul con
stituţional naţional. Numai organismele de soluţionare a
căilor de atac, instituite în conformitate cu articolul 4 au
competenţa de a suspenda sau de a revoca deciziile luate
de către autorităţile naţionale de reglementare. Statele
membre se asigură că conducătorul unei autorităţi naţio
nale de reglementare menţionate la primul paragraf sau,
după caz, membrii organului colectiv care îndeplinește
această funcţie în cadrul autorităţii sau înlocuitorul
acestuia/înlocuitorii acestora nu poate/pot fi
demis/demiși decât în cazul în care nu mai satisfac(e)
condiţiile necesare îndeplinirii sarcinilor sale/lor, preci
zate în prealabil în legislaţia naţională. Decizia de demi
tere a conducătorului autorităţii naţionale de
reglementare sau, după caz, a membrilor organului
colectiv care îndeplinește această funcţie în cadrul aces
teia se face publică la momentul demiterii. Conducăto
rul demis al autorităţii naţionale de reglementare sau,
după caz, membrii demiși ai organului colectiv care
îndeplinește această funcţie în cadrul acesteia,
primește/primesc o expunere a motivelor care se publică
și are/au dreptul de a solicita publicarea acesteia, în cazul
în care aceasta nu ar avea loc în lipsa solicitării sale/lor.

Statele membre se asigură că autorităţile naţionale de
reglementare menţionate la primul paragraf beneficiază
de bugete anuale separate. Bugetele se fac publice. Sta
tele membre se asigură, de asemenea, că autorităţile
naţionale de reglementare beneficiază de resurse finan
ciare și umane adecvate, astfel încât să poată participa în
mod activ și să contribuie la Organismul autorităţilor
europene de reglementare în domeniul comunicaţiilor
electronice (OAREC) (*).

(3b)
Statele membre se asigură că obiectivele OAREC
privind promovarea unei coordonări și coerenţe sporite
la nivelul reglementării sunt sprijinite în mod activ de
respectivele autorităţi naţionale de reglementare.

Articolul 3 se modifică după cum urmează:
(a) alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:
„(3)
Statele membre se asigură că autorităţile naţio
nale de reglementare își exercită competenţele în mod
imparţial, transparent și în timp util. Statele membre se
asigură că autorităţile naţionale de reglementare deţin
resurse umane și financiare suficiente pentru îndeplini
rea atribuţiilor care le sunt încredinţate.”;

(3c)
Statele membre se asigură că autorităţile naţio
nale de reglementare ţin seama în cea mai mare măsură
de avizele și poziţiile comune adoptate de OAREC la
adoptarea propriilor decizii pentru pieţele lor interne.
(*) Regulamentul (CE) nr. 1211/2009 al Parlamentului
European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 de
instituire a Organismului autorităţilor europene de
reglementare în domeniul comunicaţiilor electronice
(OAREC) și a Oficiului.”
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Articolul 4 se modifică după cum urmează:
(a) alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

6.

18.12.2009

Articolele 6 și 7 se înlocuiesc cu următorul text:

„Articolul 6
Mecanismul de consultare și de transparenţă

„(1)
Statele membre se asigură că există, la nivel
naţional, mecanisme eficiente prin care orice utilizator
sau orice întreprindere care furnizează reţele și/sau ser
vicii de comunicaţii electronice și care este afectată de o
decizie a unei autorităţi naţionale de reglementare are
dreptul de a ataca decizia în faţa unui organism de solu
ţionare a căilor de atac independent de părţile implicate.
Acest organism, care poate fi o instanţă judecătorească,
dispune de expertiza necesară pentru a-și putea exercita
funcţiile în mod efectiv. Statele membre se asigură că
fondul cauzei este luat în considerare în mod corespun
zător și că există un mecanism de contestare efectiv.
Până la soluţionarea căii de atac, decizia autorităţii naţio
nale de reglementare se aplică, cu excepţia cazului în
care sunt stabilite măsuri provizorii în conformitate cu
dreptul intern.”;
(b) se adaugă următorul alineat:
„(3) Statele membre culeg informaţii referitoare la
obiectul în general al căilor de atac, la numărul căilor de
atac, la durata procedurilor aferente căilor de atac și la
numărul deciziilor de stabilire a măsurilor provizorii.
Statele membre furnizează aceste informaţii Comisiei și
OAREC, la solicitarea motivată a oricăreia dintre
acestea.”
5.

Articolul 5 alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:
„(1)
Statele membre se asigură că întreprinderile care fur
nizează reţele și servicii de comunicaţii electronice transmit
toate informaţiile, inclusiv informaţiile financiare, necesare
autorităţilor naţionale de reglementare pentru a garanta con
formitatea cu dispoziţiile stabilite sau deciziile adoptate în
conformitate cu prezenta directivă și cu directivele speciale.
În special, autorităţile naţionale de reglementare au compe
tenţa de a solicita acestor întreprinderi să ofere informaţii cu
privire la viitoarea dezvoltare a reţelei și a serviciilor care ar
putea avea un impact asupra serviciilor furnizate angro puse
la dispoziţia concurenţilor. Întreprinderilor cu putere semni
ficativă pe pieţele angro li se poate solicita, de asemenea, să
prezinte date contabile privind pieţele cu amănuntul care
sunt asociate pieţelor angro respective.
Întreprinderile furnizează aceste informaţii rapid și la cerere,
respectând termenele și nivelul de detaliere solicitat de autori
tatea naţională de reglementare. Informaţiile solicitate de
autoritatea naţională de reglementare sunt proporţionale cu
sarcina pe care aceasta o are de îndeplinit. Autoritatea
naţională de reglementare prezintă motivele care justifică
cererea sa de informaţii și prelucrează informaţiile în confor
mitate cu alineatul (3).”

Cu excepţia cazurilor care intră sub incidenţa articolului 7 ali
neatul (9), a articolului 20 sau a articolului 21, statele mem
bre se asigură că, atunci când autorităţile naţionale de
reglementare intenţionează să adopte măsuri în conformitate
cu dispoziţiile prezentei directive sau ale directivelor speciale,
sau când intenţionează să instituie restricţii în conformitate
cu articolul 9 alineatele (3) și (4), care au un impact major
asupra pieţei relevante, acestea dau ocazia părţilor interesate
să își prezinte observaţiile cu privire la proiectul de măsură
într-un termen rezonabil.
Autorităţile naţionale de reglementare publică procedurile lor
naţionale de consultare.
Statele membre asigură înfiinţarea unui singur punct de
informare care să permită accesul la toate consultările în curs.
Rezultatele procedurii de consultare se fac publice de către
autorităţile naţionale de reglementare, cu excepţia cazului în
care este vorba de informaţii confidenţiale în sensul norme
lor comunitare și de drept intern privind secretele comerciale.

Articolul 7
Consolidarea pieţei interne de comunicaţii electronice
(1) La îndeplinirea sarcinilor prevăzute în prezenta direc
tivă și în directivele speciale, autorităţile naţionale de regle
mentare ţin seama în cea mai mare măsură de obiectivele
prevăzute la articolul 8, inclusiv în măsura în care acestea
sunt în legătură cu funcţionarea pieţei interne.
(2) Autorităţile naţionale de reglementare contribuie la
dezvoltarea pieţei interne cooperând între ele și cu Comisia
și cu OAREC într-un mod transparent, pentru a asigura apli
carea coerentă, în toate statele membre, a dispoziţiilor pre
zentei directive și ale directivelor speciale. În acest scop,
statele membre cooperează, în special, cu Comisia și cu
OAREC pentru a identifica tipurile de instrumente și de
măsuri corective cele mai adecvate pentru abordarea unor
situaţii specifice de pe piaţă.
(3) Sub rezerva unor dispoziţii contrare prevăzute în reco
mandări sau în orientările adoptate în temeiul articolului 7b,
după încheierea consultării menţionate la articolul 6, în cazu
rile în care o autoritate naţională de reglementare intenţio
nează să ia o măsură care:
(a) intră sub incidenţa articolelor 15 sau 16 din prezenta
directivă sau a articolului 5 sau 8 din Directiva
2002/19/CE (directiva privind accesul); și
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(7)
Autoritatea naţională de reglementare în cauză ţine
seama în cea mai mare măsură posibilă de observaţiile for
mulate de alte autorităţi naţionale de reglementare, de
OAREC și de Comisie și poate, cu excepţia cazurilor prevă
zute la alineatul (4) și la alineatul (5) litera (a), să adopte pro
iectul de măsură final și, în acest caz, comunică proiectul
Comisiei.

(b) ar afecta comerţul între statele membre,
aceasta pune proiectul de măsură, precum și motivele pe care
stau la baza acesteia la dispoziţia Comisiei, OAREC și, în
același timp, a autorităţilor naţionale de reglementare din alte
state membre, în conformitate cu articolul 5 alineatul (3) și
informează Comisia, OAREC și alte autorităţi naţionale de
reglementare cu privire la aceasta. Autorităţile naţionale de
reglementare, OAREC și Comisia pot prezenta observaţii
autorităţii naţionale de reglementare în cauză în termen de o
lună. Acest termen nu poate fi prelungit.

(8)
Autoritatea naţională de reglementare comunică
Comisiei și OAREC toate măsurile finale adoptate care intră
sub incidenţa articolului 7 alineatul (3) literele (a) și (b).

(4)
Atunci când o măsură prevăzută la alineatul (3) are ca
scop:

În împrejurări excepţionale, atunci când o autoritate
(9)
naţională de reglementare consideră că trebuie acţionat de
urgenţă, prin derogare de la procedura prevăzută la alinea
tele (3) și (4), pentru a salvgarda concurenţa și a proteja inte
resele utilizatorilor, aceasta poate adopta de îndată măsuri
proporţionale și provizorii. Aceasta comunică fără întârziere
aceste măsuri, motivate corespunzător, Comisiei, celorlalte
autorităţi naţionale de reglementare și OAREC. Decizia auto
rităţii naţionale de reglementare de a face aceste măsuri per
manente sau de a prelungi perioada lor de aplicare trebuie să
respecte dispoziţiile alineatelor (3) și (4).”

(a) să definească o piaţă relevantă diferită de cele definite în
recomandarea adoptată în conformitate cu articolul 15
alineatul (1); sau
(b) să decidă dacă consideră sau nu o întreprindere ca având,
individual sau împreună cu alte întreprinderi, o putere
semnificativă pe piaţă, în conformitate cu articolul 16
alineatul (3), (4) sau (5),
și ar afecta comerţul dintre statele membre, iar Comisia a
indicat autorităţii naţionale de reglementare că estimează fap
tul că proiectul de măsură ar crea o barieră în calea pieţei
unice sau că are rezerve serioase în ceea ce privește compa
tibilitatea măsurii cu dreptul comunitar și în special cu obiec
tivele prevăzute la articolul 8, proiectul de măsură nu poate
fi adoptat timp de încă două luni. Acest termen nu poate fi
prelungit. Comisia informează celelalte autorităţi naţionale de
reglementare cu privire la rezervele sale în acest caz.
(5)
În termenul de două luni menţionat la alineatul (4),
Comisia poate:
(a) să ia o decizie prin care să solicite autorităţii naţionale de
reglementare în cauză retragerea proiectului de măsură;
și/sau
(b) să ia decizia de a renunţa la rezervele formulate în legă
tură cu un proiect de măsură menţionat la alineatul (4).
Comisia ţine seama, în cea mai mare măsură posibilă, de avi
zul OAREC înainte de a emite o decizie. Decizia este însoţită
de o analiză detaliată și obiectivă privind motivele pentru
care Comisia consideră că proiectul de măsură nu ar trebui
adoptat împreună cu propunerile specifice de modificare a
proiectului de măsură.
(6)
În situaţia în care Comisia a adoptat o decizie în con
formitate cu alineatul (5) prin care solicită autorităţii naţio
nale de reglementare retragerea unui proiect de măsură,
autoritatea naţională de reglementare modifică sau retrage
proiectul de măsură, în termen de șase luni de la data deciziei
Comisiei. În cazul în care proiectul de măsură este modificat,
autoritatea naţională de reglementare întreprinde o consul
tare publică în conformitate cu procedurile menţionate la
articolul 6 și notifică din nou Comisiei proiectul de măsură
modificat în conformitate cu dispoziţiile alineatului (3).
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Se introduc următoarele articole:

„Articolul 7a
Procedura pentru aplicarea consecventă a măsurilor
corective
(1) În cazul în care o măsură prevăzută la articolul 7 ali
neatul (3) are drept scop impunerea, modificarea sau
retragerea unei obligaţii impuse unui operator în conformi
tate cu articolul 16 coroborat cu articolul 5 și articolele 9-13
din Directiva 2002/19/CE (directiva privind accesul) și cu
articolul 17 din Directiva 2002/22/CE (directiva privind ser
viciul universal), Comisia poate, în cadrul perioadei de o lună
menţionate la articolul 7 alineatul (3) din prezenta directivă,
să notifice autoritatea naţională de reglementare în cauză și
OAREC cu privire la motivele pentru care consideră că pro
iectul de măsură ar crea un obstacol în calea pieţei interne sau
la îndoielile sale serioase referitoare la compatibilitatea aces
tuia cu legislaţia comunitară. Într-un astfel de caz, proiectul
de măsură nu se adoptă în următoarele trei luni de la notifi
carea Comisiei.
În absenţa unei astfel de notificări, autoritatea naţională de
reglementare în cauză poate adopta proiectul de măsură,
ţinând seama pe cât de mult posibil de orice observaţii făcute
de Comisie, de OAREC sau de alte autorităţi naţionale de
reglementare.
(2)
În perioada de trei luni menţionată la alineatul (1),
Comisia, OAREC și autoritatea naţională de reglementare în
cauză cooperează îndeaproape în scopul identificării măsurii
celei mai potrivite și eficiente în lumina obiectivelor stabilite
la articolul 8, luând în considerare opiniile participanţilor la
piaţă și necesitatea de a asigura dezvoltarea unei practici
reglementare consecvente.
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(3)
În termen de șase săptămâni de la începutul perioadei
de trei luni menţionate la alineatul (1), OAREC adoptă, cu
majoritatea membrilor săi, un aviz privind notificarea
Comisiei la care se face referire la alineatul (1), indicând dacă
consideră că proiectul de măsură ar trebui modificat sau
retras și prezentând, după caz, propuneri specifice în acest
sens. Avizul se motivează și se face public.
(4)
În cazul în care OAREC împărtășește îndoielile serioase
ale Comisiei, acesta cooperează îndeaproape cu autoritatea
naţională de reglementare în cauză în scopul identificării
măsurii celei mai potrivite și eficiente. În perioada de trei luni
menţionată la alineatul (1), autoritatea naţională de reglemen
tare își poate:
(a) modifica sau retrage proiectul de măsură, ţinând seama
în cea mai mare măsură posibilă de notificarea Comisei
menţionată la alineatul (1) și de avizul și recomandarea
OAREC;
(b) menţine proiectul de măsură.
(5)
În cazul în care OAREC nu împărtășește îndoielile
serioase ale Comisei sau nu emite un aviz, sau autoritatea
naţională de reglementare modifică sau își menţine proiectul
de măsură în temeiul alineatului (4), Comisia poate, în ter
men de o lună de la sfârșitul perioadei de trei luni menţio
nată la alineatul (1) și ţinând seama în cea mai mare măsură
posibilă de avizul OAREC:
(a) emite o recomandare prin care îi solicită autorităţii
naţionale de reglementare în cauză să modifice sau să
retragă proiectul de măsură, inclusiv propuneri specifice
în acest scop, și să-și justifice recomandările, în special în
cazul în care OAREC nu împărtășește îndoielile serioase
ale Comisei;
(b) lua decizia de renunţare la rezervele formulate în teme
iul alineatului (1).
(6)
În termen de o lună de la emiterea de către Comisie a
recomandării în conformitate cu alineatul (5) litera (a) sau de
la renunţarea la rezervele formulate în temeiul alineatului (5)
litera (b), autoritatea naţională de reglementare în cauză
comunică OAREC și Comisiei măsura finală adoptată.
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Articolul 7b
Dispoziţii de punere în aplicare
(1)
După consultarea publică și consultarea autorităţilor
naţionale de reglementare și ţinând seama în cea mai mare
măsură de avizul OAREC, Comisia poate adopta recoman
dări și/sau orientări în legătură cu articolul 7 prin care să se
definească forma, conţinutul și nivelul de detaliu al notificăr
ilor solicitate în conformitate cu articolul 7 alineatul (3),
cazurile în care nu este necesară notificarea, precum și calcu
larea termenelor.
(2) Măsurile menţionate la alineatul (1) se adoptă în con
formitate cu procedura de consultare menţionată la artico
lul 22 alineatul (2).”
(8) Articolul 8 se modifică după cum urmează:
(a) la alineatul (1), al doilea paragraf se înlocuiește cu urmă
torul text:
„Fără a aduce atingere articolului 9 privind frecvenţele
radio, statele membre ţin seama în cea mai mare măsură
de faptul că este de dorit ca reglementările adoptate să fie
neutre din punct de vedere tehnologic și se asigură că, în
realizarea atribuţiilor de reglementare specificate în pre
zenta directivă și în directivele speciale, în special cele
destinate să garanteze concurenţa efectivă, autorităţile
naţionale de reglementare procedează în mod similar.”;
(b) la alineatul (2), literele (a) și (b) se înlocuiesc cu următo
rul text:
„(a) asigurându-se că utilizatorii, inclusiv utilizatorii cu
handicap, utilizatorii în vârstă și utilizatorii cu nevoi
sociale speciale obţin beneficii maxime în ceea ce
privește opţiunile, tariful și calitatea;
(b) asigurându-se că nu există niciun fel de denaturare
sau restricţie a concurenţei în sectorul comunicaţi
ilor electronice, inclusiv în ceea ce privește transmi
terea conţinutului;”;
(c) la alineatul (2), litera (c) se elimină;
(d) la alineatul (3), litera (c) se elimină;
(e) la alineatul (3), litera (d) se înlocuiește cu următorul text:

Această perioadă poate fi prelungită astfel încât să permită
autorităţii naţionale de reglementare să organizeze o consul
tare publică în conformitate cu articolul 6.
(7)
În cazul în care autoritatea naţională de reglementare
decide să nu modifice sau să nu retragă proiectul de măsură
pe baza recomandării emise în temeiul alineatului (5) litera (a)
aceasta trebuie să-și motiveze decizia.
(8)
Autoritatea naţională de reglementare poate retrage
proiectul de măsură propus în orice etapă a procedurii.

„(d) cooperând reciproc, cu Comisia și cu OAREC pen
tru a asigura elaborarea unor practici de reglemen
tare coerente și aplicarea coerentă a prezentei
directive și a directivelor speciale.”;
(f) la alineatul (4), litera (e) se înlocuiește cu următorul text:
„(e) abordând necesităţile unor grupuri sociale specifice,
în special ale persoanelor cu handicap, ale persoa
nelor în vârstă și ale utilizatorilor cu nevoi sociale
specifice;”;
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(g) la alineatul (4) se adaugă următoarea literă:
„(g) promovând capacitatea utilizatorilor finali de a acc
esa și distribui orice informaţii sau utiliza aplicaţii și
servicii la alegerea acestora.”;
(h) se adaugă următorul alineat:
„(5)
În scopul îndeplinirii obiectivelor de politică
menţionate la alineatele (2), (3) și (4), autorităţile naţio
nale de reglementare aplică principii de reglementare
obiective, transparente, nediscriminatorii și proporţio
nale, între altele prin:
(a) promovarea previzibilităţii reglementării prin asig
urarea unei abordări reglementare consecvente pe
perioade de examinare adecvate;
(b) asigurarea faptului că, în împrejurări similare, nu
există discriminare în privinţa tratamentului acordat
întreprinderilor care furnizează reţele și servicii de
comunicaţii electronice;
(c) garantarea concurenţei în folosul consumatorilor și
promovarea, după caz, a unei concurenţe bazate pe
infrastructură;
(d) promovarea investiţiilor eficiente și a inovaţiilor în
infrastructuri noi și consolidate, inclusiv prin garan
tarea faptului că orice obligaţie de acordare a acce
sului ia în considerare în mod adecvat riscurile
asumate de investitori, permiţând diferite acorduri
de cooperare între investitori și părţile interesate de
acces în scopul diversificării riscului aferent investi
ţiilor, garantând în același timp respectarea concu
renţei pe piaţă și a principiului nediscriminării;
(e) luarea în considerare a multiplelor condiţii care
influenţează concurenţa și consumatorii din diver
sele zone geografice ale unui stat membru;
(f) impunerea unor obligaţii reglementare ex ante doar
în cazurile în care nu există concurenţă efectivă și
durabilă și reducerea sau eliminarea acestora ime
diat ce această condiţie este îndeplinită.”
9.
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de aspectele economice, de siguranţă, de sănătate, de interes
public, de libertate de exprimare, culturale, știinţifice, sociale
și tehnice ale politicilor UE, precum și de diferitele interese ale
comunităţilor de utilizatori ai spectrului de frecvenţe radio, în
scopul optimizării utilizării acestuia și a evitării interferenţe
lor dăunătoare.
(2) Cooperând între ele și cu Comisia, promovează coor
donarea abordărilor politice în materie de spectru de frec
venţe radio în Comunitatea Europeană și, atunci când este
cazul, promovează condiţii armonizate privind disponibilita
tea și utilizarea eficientă a spectrului de frecvenţe radio nece
sare pentru crearea și funcţionarea pieţei interne în domeniul
comunicaţiilor electronice.
(3) Comisia, ţinând seama în cea mai mare măsură posi
bilă de avizul Grupului pentru politica în domeniul spectru
lui de frecvenţe radio (RSPG), instituit prin Decizia
2002/622/CE a Comisiei din 26 iulie 2002 de stabilire a Gru
pului Politicilor de Spectru Radio (*), poate înainta Parlamen
tului European și Consiliului propuneri legislative pentru
stabilirea de programe multianuale pentru politica în dome
niul spectrului de frecvenţe radio. Aceste programe definesc
orientările politice și obiectivele pentru planificarea strategică
și armonizarea utilizării spectrului radio în conformitate cu
prevederile prezentei directive și ale directivelor speciale.
(4) Ori de câte ori este necesar pentru asigurarea coordo
nării eficiente a intereselor Comunităţii Europene în cadrul
organizaţiilor internaţionale competente în materie de spec
tru de frecvenţe radio, Comisia, ţinând în cea mai mare
măsură seama de avizul RSPG, poate propune Parlamentului
European și Consiliului obiective politice comune.
(*) JO L 198, 27.7.2002, p. 49.”
10. Articolul 9 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 9
Gestionarea frecvenţelor radio pentru serviciile de
comunicaţii electronice

Planificarea strategică și coordonarea politicii privind
spectrul de frecvenţe radio

(1)
Ţinând seama în mod corespunzător de faptul că
frecvenţele radio reprezintă un bun public cu o importantă
valoare socială, culturală și economică, statele membre asi
gură gestionarea eficientă a frecvenţelor radio pentru servici
ile de comunicaţii electronice pe teritoriul lor în conformitate
cu articolele 8 și 8a. Acestea se asigură că alocarea spectrului
utilizat pentru serviciile de comunicaţii electronice și emite
rea autorizaţiilor generale sau acordarea drepturilor indivi
duale de utilizare a acestor frecvenţe radio de către autorităţile
naţionale competente se bazează pe criterii obiective, trans
parente, nediscriminatorii și proporţionale.

(1)
Statele membre cooperează între ele și cu Comisia cu
privire la planificarea strategică, coordonarea și armonizarea
utilizării spectrului de frecvenţe radio în Comunitatea Euro
peană. În acest scop, acestea ţin seama, inter alia,

În aplicarea prezentului articol, statele membre respectă acor
durile internaţionale relevante, inclusiv reglementările privind
radiocomunicaţiile ale ITU, și pot ţine seama de consideraţi
ile de politică publică.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 8a
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(2)
Statele membre promovează armonizarea utilizării
frecvenţelor radio în Comunitate, ţinând cont de necesitatea
de a asigura utilizarea efectivă și eficientă a acestora și în folo
sul consumatorilor, prin realizarea unor economii de scară și
a interoperabilităţii serviciilor. Astfel, statele membre acţio
nează în conformitate cu articolul 8a din prezenta directivă
și cu Decizia nr. 676/2002/CE (Decizia privind spectrul de
frecvenţe radio).
(3)
Cu excepţia unor dispoziţii contrare în al doilea para
graf, statele membre se asigură că toate tipurile de tehnologii
utilizate pentru serviciile de comunicaţii electronice pot fi
folosite în benzile de frecvenţă radio declarate disponibile
pentru serviciile de comunicaţii electronice în planul lor
naţional de alocare a frecvenţelor, în conformitate cu legisla
ţia comunitară.
Cu toate acestea, statele membre pot să prevadă restricţii pro
porţionale și nediscriminatorii în ceea ce privește tipurile de
tehnologii de acces fără fir sau de reţele de comunicaţii radio
utilizate pentru servicii de comunicaţii electronice, atunci
când acest lucru este necesar pentru:
(a) evitarea interferenţelor dăunătoare;
(b) protejarea sănătăţii publice împotriva câmpurilor
electromagnetice;
(c) asigurarea calităţii tehnice a serviciului;
(d) asigurarea maximizării utilizării în comun a frecvenţelor
radio;
(e) garantarea utilizării eficiente a spectrului; sau
(f) asigurarea îndeplinirii unui obiectiv de interes general în
conformitate cu alineatul (4).
(4)
Cu excepţia unor dispoziţii contrare în al doilea para
graf, statele membre se asigură că toate tipurile de servicii de
comunicaţii electronice pot fi furnizate în benzile de frecvenţă
radio declarate disponibile pentru serviciile de comunicaţii
electronice în planul lor naţional de alocare a frecvenţelor, în
conformitate cu legislaţia comunitară. Cu toate acestea,
statele membre pot să prevadă restricţii proporţionale și
nediscriminatorii în ceea ce privește tipurile de servicii de
comunicaţii electronice care urmează să fie furnizate, inclu
siv, dacă este cazul, pentru a îndeplini o cerinţă în conformi
tate cu reglementările privind radiocomunicaţiile ale ITU.
Măsurile care impun furnizarea unui serviciu de comunicaţii
electronice într-o bandă specifică, disponibilă pentru servici
ile de comunicaţii electronice, se motivează, în scopul de a
garanta îndeplinirea obiectivului de interes general definit de
statele membre în conformitate cu dreptul comunitar, ca de
exemplu, dar nelimitându-se la acestea:
(a) siguranţa vieţii;
(b) promovarea coeziunii sociale, regionale sau teritoriale;
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(c) evitarea utilizării ineficiente a frecvenţelor radio; sau
(d) promovarea diversităţii culturale și lingvistice și a plural
ismului mediatic, de exemplu prin furnizarea serviciilor
de radio și televiziune.
O măsură care interzice furnizarea oricărui alt serviciu de
comunicaţii electronice într-o bandă specifică poate fi prevă
zută numai atunci când aceasta este justificată de necesitatea
protejării serviciilor de siguranţă a vieţii. De asemenea, statele
membre pot extinde, în mod excepţional, această măsură în
scopul îndeplinirii altor obiective de interes general, astfel
cum sunt definite de statele membre în conformitate cu leg
islaţia comunitară.
(5)
Statele membre revizuiesc periodic necesitatea restric
ţiilor menţionate la alineatele (3) și (4) și fac publice rezul
tatele acestor revizuiri.
(6)
Alineatele (3) și (4) se aplică spectrului alocat pentru
servicii de comunicaţii electronice, autorizaţiilor generale și
drepturilor individuale de utilizare a frecvenţelor radio acor
date după 25 mai 2011.
Alocările spectrului, autorizaţiile generale și drepturile indi
viduale de utilizare care existau la 25 mai 2011 fac obiectul
articolului 9a.
(7)
Fără a se aduce atingere dispoziţiilor din directivele
speciale și ţinând seama de circumstanţele naţionale rele
vante, statele membre pot stabili norme în scopul prevenirii
tezaurizării spectrului, în special prin impunerea unor ter
mene stricte pentru exploatarea efectivă a drepturilor de uti
lizare de către deţinătorul drepturilor și prin aplicarea de
sancţiuni, inclusiv sancţiuni financiare sau retragerea dreptu
rilor de utilizare în cazul nerespectării acestor termene.
Aceste norme se stabilesc și se aplică într-un mod proporţio
nal, nediscriminatoriu și transparent.”
11. Se introduc următoarele articole:

„Articolul 9a
Revizuirea restricţiilor impuse drepturilor existente
(1)
Pentru o perioadă de cinci ani care începe la 25 mai
2011, statele membre le pot permite titularilor drepturilor de
utilizare a frecvenţelor radio acordate înainte de această dată
și care rămân valide pentru o perioadă de cel puţin cinci ani
de la această dată pot depune o solicitare la autoritatea
naţională competentă în vederea unei reexaminări a restric
ţiilor impuse drepturilor lor în conformitate cu articolul 9 ali
neatele (3) și (4).
Înainte de adoptarea unei decizii, autoritatea naţională de
reglementare competentă notifică titularului dreptului reex
aminarea restricţiilor, indicând sfera dreptului după reexam
inare și acordându-i un termen rezonabil pentru a-și retrage
solicitarea.
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În cazul în care titularul dreptului își retrage solicitarea,
dreptul acestuia nu se modifică până la expirarea valabilităţii
acestuia sau până la sfârșitul perioadei de cinci ani, luându-se
în considerare termenul care se împlinește primul.
(2)
La sfârșitul perioadei de cinci ani menţionate la aline
atul (1), statele membre iau toate măsurile necesare pentru a
garanta că articolul 9 alineatele (3) și (4) se aplică tuturor
autorizaţiilor generale sau drepturilor individuale de utilizare
rămase în vigoare și alocărilor de spectru radio utilizate pen
tru servicii de comunicaţii electronice în vigoare la data
25 mai 2011.
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Comisia poate adopta măsuri corespunzătoare de
(3)
punere în aplicare pentru a identifica benzile pentru care
drepturile de utilizare a spectrului de frecvenţe radio pot fi
transferate sau închiriate între întreprinderi. Aceste măsuri nu
acoperă frecvenţele utilizate pentru emisie.
Aceste măsuri tehnice de punere în aplicare, destinate să
modifice elemente neesenţiale ale prezentei directive, prin
completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura
de reglementare cu control menţionată la articolul 22
alineatul (3).”
12. Articolul 10 se modifică după cum urmează:

(3)
La aplicarea prezentului articol, statele membre iau
toate măsurile adecvate pentru a promova o concurenţă
loială.
(4)
Măsurile adoptate în aplicarea prezentului articol nu
reprezintă acordarea de noi drepturi de utilizare și, în conse
cinţă, nu fac obiectul dispoziţiilor relevante ale articolului 5
alineatul (2) din Directiva 2002/20/CE (directiva privind
autorizarea).

Articolul 9b
Transferul sau închirierea de drepturi individuale de
utilizare a frecvenţelor radio
(1)
Statele membre se asigură că întreprinderile pot trans
fera sau închiria către alte întreprinderi, în conformitate cu
condiţiile aferente drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio
și în conformitate cu procedurile naţionale, drepturi indivi
duale de utilizare a frecvenţelor radio în benzile pentru care
această posibilitate este prevăzută în măsurile de punere în
aplicare adoptate în temeiul alineatului (3).
Pentru alte benzi, statele membre pot, de asemenea, preve
dea posibilitatea ca întreprinderile să transfere sau să închir
ieze drepturi individuale de utilizare a spectrului de frecvenţe
radio către alte întreprinderi, în conformitate cu procedurile
naţionale.
Condiţiile aferente drepturilor individuale de utilizare a
frecvenţelor radio se aplică în continuare în urma transferu
lui sau a închirierii, dacă autoritatea naţională competentă nu
stabilește dispoziţii contrare.
Statele membre pot decide, de asemenea, că dispoziţiile pre
zentului alineat nu se aplică în cazurile în care întreprinderea
a obţinut iniţial gratuit dreptul individual de utilizare a
frecvenţelor radio.
(2)
Statele membre se asigură că intenţia unei întreprin
deri de a transfera drepturile de utilizare a frecvenţelor radio,
precum și transferul efectiv al acestora, se notifică în confor
mitate cu procedurile naţionale autorităţii naţionale compe
tente responsabile cu acordarea drepturilor individuale de
utilizare și sunt făcute publice. În cazul în care utilizarea
frecvenţelor radio a fost armonizată prin aplicarea Deciziei
nr. 676/2002/CE (decizia privind spectrul de frecvenţe radio)
sau alte măsuri comunitare, orice astfel de transfer se confor
mează utilizării astfel armonizate.

(a) alineatele (1) și (2) se înlocuiesc cu următorul text:
„(1)
Statele membre se asigură că autorităţile naţio
nale de reglementare controlează acordarea drepturilor
de utilizare aferente tuturor resurselor naţionale de
numerotaţie, precum și gestionarea planurilor naţionale
de numerotaţie. Statele membre se asigură că pentru
toate serviciile de comunicaţii electronice accesibile
publicului există numere și serii de numere adecvate.
Autorităţile naţionale de reglementare stabilesc proce
duri obiective, transparente și nediscriminatorii de acor
dare a drepturilor de utilizare pentru resursele naţionale
de numerotaţie.
(2)
Autorităţile naţionale de reglementare se asigură
că procedurile și planurile naţionale de numerotaţie se
aplică în așa fel încât să se asigure acordarea unui trata
ment egal tuturor furnizorilor de servicii de comunicaţii
electronice accesibile publicului. În special, statele mem
bre se asigură că o întreprindere căreia i s-a acordat
dreptul de utilizare pentru o serie de numere nu face
nicio discriminare faţă de alţi furnizori de servicii de
comunicaţii electronice în ceea ce privește secvenţele de
numere utilizate pentru a da acces la serviciile lor.”;
(b) alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:
„(4)
Statele membre sprijină armonizarea unor
numere sau serii de numere specifice în cadrul Comuni
tăţii atunci când acest lucru promovează funcţionarea
pieţei interne și dezvoltarea serviciilor paneuropene.
Comisia poate să ia măsuri de natură tehnică de punere
în aplicare adecvate în această privinţă.
Aceste măsuri, destinate să modifice elementele neesen
ţiale ale prezentei directive, prin completarea acesteia, se
adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu
control prevăzută la articolul 22 alineatul (3).”
13. Articolul 11 se modifică după cum urmează:
(a) la alineatul (1), al doilea paragraf, prima liniuţă se înlo
cuiește cu următorul text:
„— acţionează pe baza unor proceduri simple, eficiente,
transparente și disponibile publicului, aplicate fără
discriminare și fără întârziere și, în orice caz, ia deci
zia în termen de șase luni de la data cererii, cu
excepţia cazurilor de expropriere, și”;
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(b) alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:
„(2)
Statele membre se asigură că, atunci când auto
rităţile publice centrale sau locale deţin proprietatea sau
controlul asupra unor întreprinderi care operează reţele
publice de comunicaţii electronice și/sau servicii de
comunicaţii electronice accesibile publicului, există o
separare structurală efectivă între funcţia de acordare a
drepturilor prevăzută la alineatul (1) și activităţile afe
rente proprietăţii sau controlului.”
14. Articolul 12 se înlocuiește cu următorul text:
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(4)
Statele membre se asigură că autorităţile naţionale
competente pot solicita întreprinderilor să ofere informaţiile
necesare, dacă acestea sunt solicitate de autorităţile compe
tente, pentru a permite autorităţilor în cauză, în colaborare
cu autorităţile naţionale de reglementare, să stabilească un
inventar detaliat al naturii, disponibilităţii și localizării geo
grafice a infrastructurilor menţionate la alineatul (1) și să le
pună la dispoziţia părţilor interesate.
(5)
Măsurile luate de către autoritatea naţională de regle
mentare în temeiul prezentului articol sunt obiective, trans
parente, nediscriminatorii și proporţionale. Dacă este cazul,
aceste măsuri sunt executate în coordonare cu autorităţile
locale.”
15. Se introduce următorul capitol:

„Articolul 12
Colocarea și utilizarea în comun a elementelor de reţea
și a infrastructurilor asociate de către furnizorii de reţele
de comunicaţii electronice
(1)
Atunci când o întreprindere care furnizează reţele de
comunicaţii electronice are dreptul conform dreptului intern
de a instala infrastructuri pe, peste sau sub o proprietate
publică sau privată, sau poate profita de o procedură de
expropriere sau de utilizare a proprietăţii, autorităţile naţio
nale de reglementare pot impune, ţinând pe deplin cont de
principiul proporţionalităţii, utilizarea în comun a acestor
infrastructuri sau a acestei proprietăţi, inclusiv a clădirilor, a
intrărilor în clădiri, a cablajului clădirilor, a pilonilor, a
antenelor, a turnurilor și a altor construcţii de susţinere, a
canalelor, a tuburilor, a nișelor și a cutiilor de distribuţie.
(2) Statele membre pot solicita titularilor de drepturi men
ţionaţi la alineatul (1) să utilizeze în comun infrastructura sau
proprietatea (inclusiv colocarea fizică) sau pot lua măsuri de
facilitare a coordonării lucrărilor publice pentru a proteja
mediul, sănătatea publică, siguranţa publică sau pentru a
îndeplini obiectivele de urbanism și amenajarea teritoriului și
numai după o perioadă corespunzătoare de consultări
publice, în care toate părţile interesate au posibilitatea de a-și
exprima punctele de vedere. Aceste proceduri de coordonare
și utilizare în comun pot cuprinde norme de repartizare a
costurilor de utilizare în comun a infrastructurii și a
proprietăţii.
(3)
Statele membre se asigură că autorităţile naţionale dis
pun de competenţele necesare, după o perioadă corespunză
toare de consultări publice, în cursul căreia toate părţile
interesate au posibilitatea de a-și exprima punctul de vedere,
pentru a impune obligaţii privind utilizarea în comun a cabla
jelor din interiorul clădirilor sau până la primul punct de con
centrare sau de distribuţie, în cazul în care acesta este situat
în afara clădirii, titularilor de drepturi menţionaţi la alinea
tul (1) și/sau proprietarului cablajelor respective, dacă acest
lucru se justifică prin faptul că duplicarea infrastructurii în
cauză ar fi ineficientă din punct de vedere economic sau
imposibil de realizat fizic. Aceste acorduri de utilizare în
comun sau de coordonare pot include norme privind repar
tizarea costurilor legate de partajarea infrastructurii sau a
proprietăţii, după caz, adaptate la risc.

„CAPITOLUL IIIA
SECURITATEA
SERVICIILOR

ȘI

INTEGRITATEA

REŢELELOR

ȘI

Articolul 13a
Securitate și integritate
(1)
Statele membre se asigură că întreprinderile care fur
nizează reţele publice de comunicaţii sau servicii de comuni
caţii electronice accesibile publicului iau măsurile tehnice și
organizatorice corespunzătoare pentru a gestiona în mod
corespunzător riscurile privind securitatea reţelelor și servici
ilor. Ţinând seama de progresele știinţifice de la momentul
respectiv din domeniu, aceste măsuri trebuie să garanteze un
nivel de securitate adecvat riscului existent. În special, trebuie
luate măsuri pentru a preveni și limita impactul incidentelor
de securitate asupra utilizatorilor și asupra reţelelor
interconectate.
(2)
Statele membre se asigură că întreprinderile care fur
nizează reţele publice de comunicaţii iau toate măsurile nece
sare pentru a garanta integritatea reţelelor proprii, astfel încât
să asigure continuitatea furnizării serviciilor prin intermediul
acestor reţele.
(3)
Statele membre se asigură că întreprinderile care fur
nizează reţele publice de comunicaţii sau servicii de comuni
caţii electronice accesibile publicului notifică autorităţii
naţionale de reglementare competente orice încălcare a nor
melor de securitate sau pierdere a integrităţii care au avut un
impact semnificativ asupra funcţionării reţelelor sau a
serviciilor.
După caz, autoritatea naţională de reglementare în cauză
informează autorităţile naţionale de reglementare din celela
lte state și Agenţia Europeană pentru Securitatea Reţelelor și
a Informaţiei (ENISA). Autoritatea naţională de reglementare
respectivă poate informa publicul sau poate solicita întreprin
derilor să facă acest lucru, în cazul în care consideră că dez
văluirea încălcării servește interesului public.
O dată pe an, autoritatea naţională de reglementare în cauză
prezintă Comisiei și ENISA un raport de sinteză privind noti
ficările primite și măsurile luate în conformitate cu prezentul
alineat.
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(4)
Comisia, ţinând cont în cea mai mare măsură de avi
zul ENISA, poate să adopte măsuri corespunzătoare de natură
tehnică de punere în aplicare cu scopul de a armoniza măsur
ile menţionate la alineatele (1), (2) și (3), inclusiv măsurile
care definesc circumstanţele, formatul și procedurile aplica
bile în cazul cerinţelor de notificare. Respectivele măsuri de
natură tehnică de punere în aplicare se vor baza pe cât posi
bil pe standarde europene și internaţionale și nu împiedică
statele membre să adopte cerinţe suplimentare în vederea
urmăririi obiectivelor prevăzute la alineatele (1) și (2).

Aceste măsuri de punere în aplicare, destinate să modifice
elemente neesenţiale ale prezentei directive, prin completa
rea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de regle
mentare cu control menţionată la articolul 22 alineatul (3).
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16. La articolul 14, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:
„(3) Atunci când o întreprindere are putere semnificativă
pe o anumită piaţă (prima piaţă), ea poate fi, de asemenea,
desemnată ca având putere semnificativă pe o altă piaţă
strâns legată de prima (a doua piaţă), în cazul în care legătu
rile dintre cele două pieţe sunt de așa natură încât să permită
utilizarea puterii de pe prima piaţă ca pârghie pe a doua piaţă,
consolidând astfel puterea pe piaţă a întreprinderii. În conse
cinţă, măsurile corective având rolul de a preveni utilizarea
unei asemenea pârghii pot fi aplicate pe a doua piaţă în teme
iul articolelor 9, 10, 11 și 13 din Directiva 2002/19/CE
(directiva privind accesul), iar în cazul în care astfel de măsuri
corective se dovedesc insuficiente, pot fi impuse măsuri
corective în temeiul articolului 17 din Directiva 2002/22/CE
(directiva privind serviciul universal).”
17. Articolul 15 se modifică după cum urmează:

Articolul 13b
Punerea în aplicare și asigurarea respectării

(1)
Statele membre se asigură că, pentru a pune în apli
care articolul 13a, autorităţile naţionale de reglementare
competente au competenţa de a emite instrucţiuni obligato
rii, inclusiv în legătură cu termenele de punere în aplicare,
pentru întreprinderile care furnizează reţele publice de comu
nicaţii sau servicii de comunicaţii electronice accesibile
publicului.

(2)
Statele membre se asigură că autorităţile naţionale de
reglementare competente au competenţa de a cere întreprin
derilor care furnizează reţele publice de comunicaţii sau ser
vicii de comunicaţii electronice accesibile publicului:

(a) să furnizeze informaţiile necesare evaluării securităţii
și/sau integrităţii serviciilor și reţelelor acestora, inclusiv
a politicilor de securitate documentate; și

(b) să solicite unui organism independent calificat sau unei
autorităţi naţionale competente să efectueze un audit de
securitate și să pună la dispoziţia autorităţii naţionale de
reglementare rezultatele acestuia. Costul auditului este
suportat de întreprindere.

(3)
Statele membre se asigură că autorităţile naţionale de
reglementare au toate competenţele necesare pentru a inves
tiga cazurile de nerespectare, precum și efectele asupra secu
rităţii și integrităţii reţelelor.

(4)
Prezentele dispoziţii nu aduc atingere articolului 3 din
prezenta directivă.”

(a) titlul se înlocuiește cu următorul text:
„Procedura de identificare și definire a pieţelor”;
(b) primul paragraf de la alineatul (1) se înlocuiește cu urmă
torul text:
„(1) După o consultare publică, inclusiv cu autorită
ţile naţionale de reglementare și ţinând seama în cea mai
mare măsură posibilă de avizul OAREC, Comisia adoptă,
în conformitate cu procedura de consultare menţionată
la articolul 22 alineatul (2), o recomandare privind pie
ţele relevante de produse și servicii («recomandarea»).
Recomandarea identifică pieţele de produse și servicii
din sectorul comunicaţiilor electronice ale căror carac
teristici pot justifica impunerea unor obligaţii de regle
mentare prevăzute în directivele speciale, fără a aduce
atingere pieţelor care pot fi definite, în anumite situaţii,
în temeiul dreptului concurenţei. Comisia definește pie
ţele în conformitate cu principiile dreptului
concurenţei.”;
(c) alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:
„(3)
Autorităţile naţionale de reglementare, ţinând
seama în cea mai mare măsură posibilă de recomandare
și de orientări, definesc pieţele relevante corespunzătoare
circumstanţelor naţionale, în special pieţele geografice
relevante de pe teritoriul lor, în conformitate cu principi
ile dreptului concurenţei. Autorităţile naţionale de regle
mentare urmează procedurile menţionate la articolele 6
și 7 înainte de a defini pieţele care diferă de cele identi
ficate în recomandare.”
(d) alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:
„(4)
După consultarea inclusiv a autorităţilor naţio
nale de reglementare, Comisia poate, ţinând cont în cea
mai mare măsură posibilă de avizul OAREC, să adopte o
decizie de identificare a pieţelor transnaţionale, acţio
nând în conformitate cu procedura de reglementare cu
control menţionată la articolul 22 alineatul (3).”
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18. Articolul 16 se modifică după cum urmează:
(a) alineatele (1) și (2) se înlocuiesc cu următorul text:
„(1) Autorităţile naţionale de reglementare efectuează
o analiză a pieţelor relevante, ţinând seama de pieţele
identificate în recomandare și luând în considerare în cea
mai mare măsură posibilă orientările. Statele membre se
asigură că analiza este efectuată, după caz, în colaborare
cu autorităţile naţionale din domeniul concurenţei.
(2) În cazul în care, în temeiul alineatelor (3) sau (4)
din prezentul articol, al articolului 17 din Directiva
2002/22/CE («directiva privind serviciul universal») sau
în temeiul articolului 8 din Directiva 2002/19/CE («direc
tiva privind accesul»), autorităţii naţionale de reglemen
tare i se solicită să se pronunţe asupra impunerii,
menţinerii, modificării sau retragerii unor obligaţii
impuse unor întreprinderi, aceasta stabilește pe baza
analizei pieţei menţionate la alineatul (1) din prezentul
articol dacă există concurenţă efectivă pe piaţa
relevantă.”;
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(c) în termen de doi ani de la aderare, pentru statele
membre care au aderat de curând la Uniune.”;
(c) se adaugă următorul alineat:
„(7)
În cazul în care o autoritate naţională de regle
mentare nu și-a finalizat analiza unei pieţe relevante
identificate în recomandare în termenul prevăzut la ali
neatul (6), OAREC acordă, la cerere, asistenţă autorităţii
naţionale de reglementare în cauză, pentru finalizarea
analizei pieţei specifice și a obligaţiilor specifice care
urmează a fi impuse. Pe baza acestei asistenţe, autori
tatea naţională de reglementare în cauză notifică
Comisiei proiectul de măsură, în termen de șase luni, în
conformitate cu articolul 7.”
19. Articolul 17 se modifică după cum urmează:
(a) la prima teză de la alineatul (1), cuvântul „standarde” se
înlocuiește cu „standarde neobligatorii”;
(b) la alineatul (2), al treilea paragraf se înlocuiește cu urmă
torul text:

(b) alineatele (4), (5) și (6) se înlocuiesc cu următorul text:
„(4)
În cazul în care o autoritate naţională de regle
mentare stabilește că pe o piaţă relevantă nu există con
curenţă efectivă, aceasta identifică întreprinderile care
individual sau împreună deţin o putere semnificativă pe
piaţa respectivă în conformitate cu articolul 14 și
impune acestora obligaţii de reglementare corespunză
toare specifice menţionate la alineatul (2) din prezentul
articol sau menţine ori modifică obligaţiile deja existente.

„În absenţa unor astfel de standarde și/sau specificaţii,
statele membre încurajează punerea în aplicare a stan
dardelor sau recomandărilor internaţionale adoptate de
Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor (ITU), Con
ferinţa Europeană a Administraţiilor Poștei și Telecomu
nicaţiilor (CEAPT), Organizaţia Internaţională pentru
Standardizare (ISO) și Comisia Electrotehnică Internaţio
nală (IEC).”;
(c) alineatele (4) și (5) se înlocuiesc cu următorul text:

(5)
În cazul pieţelor transnaţionale identificate în
decizia menţionată la articolul 15 alineatul (4), autorită
ţile naţionale de reglementare competente efectuează
împreună analiza pieţei, ţinând seama în cea mai mare
măsură posibilă de orientări, și decid de comun acord
asupra oricărei impuneri, menţineri, modificări sau
retrageri de obligaţii de reglementare în conformitate cu
alineatul (2) al prezentului articol.
(6) Măsurile adoptate în conformitate cu dispoziţiile
alineatelor (3) și (4) fac obiectul procedurilor menţionate
la articolele 6 și 7. Autorităţile naţionale de reglemen
tare efectuează o analiză a pieţei relevante și notifică pro
iectul de măsură corespunzător, în conformitate cu
articolul 7:
(a) în termen de trei ani de la adoptarea unei măsuri
anterioare privind piaţa respectivă. Cu toate acestea,
în mod excepţional, perioada poate fi prelungită cu
o perioadă suplimentară de până la trei ani, atunci
când autoritatea naţională de reglementare a notifi
cat Comisiei o propunere de prelungire, motivată
corespunzător, iar Comisia nu a ridicat obiecţii în
termen de o lună de la notificarea prelungirii;
(b) în termen de doi ani de la adoptarea unei recoman
dări revizuite privind pieţele relevante, pentru pie
ţele care nu au fost notificate anterior Comisiei; sau

„(4) Atunci când Comisia intenţionează să facă obli
gatorie punerea în aplicare a unor standarde și/sau spe
cificaţii, aceasta publică un aviz în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene și invită toate părţile în cauză să-și facă
publice observaţiile. Comisia adoptă măsuri de punere în
aplicare corespunzătoare și face obligatorie punerea în
aplicare a standardelor aplicabile, prin referire la acestea
ca standarde obligatorii în lista de standarde și/sau de
specificaţii publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene.
(5)
Atunci când Comisia consideră că standardele
și/sau specificaţiile menţionate la alineatul (1) nu mai
contribuie la furnizarea unor servicii armonizate de
comunicaţii electronice, nu mai corespund nevoilor con
sumatorilor sau reprezintă o barieră în calea dezvoltării
tehnologice, le elimină de pe lista de standarde și/sau
specificaţii menţionată la alineatul (1), acţionând în con
formitate cu procedura de consultare menţionată la arti
colul 22 alineatul (2).”;
(d) la alineatul (6), cuvintele „acţionând în conformitate cu
procedura menţionată la articolul 22 alineatul (3), le eli
mină din lista de standarde și/sau specificaţii menţionate
la alineatul (1)” se înlocuiesc cu cuvintele „ia măsurile de
punere în aplicare corespunzătoare și elimină stan
dardele și/sau specificaţiile respective din lista de stan
darde și/sau specificaţii menţionată la alineatul (1).”;
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(e) se introduce următorul alineat:
„(6a)
Măsurile de punere în aplicare destinate să
modifice elemente neesenţiale ale prezentei directive,
prin completarea acesteia, menţionate la alineatele (4)
și (6), se adoptă în conformitate cu procedura de regle
mentare cu control menţionată la articolul 22
alineatul (3).”
20. Articolul 18 se modifică după cum urmează:
(a) la alineatul (1) se adaugă următoarea literă (c):
„(c) furnizorii de servicii și echipamente de televiziune
digitală să coopereze în ceea ce privește furnizarea
de servicii de televiziune care să asigure interopera
bilitatea pentru utilizatorii finali cu handicap.”;
(b) alineatul (3) se elimină.
21. Articolul 19 se înlocuiește cu următorul text:
„Articolul 19
Procedurile de armonizare
(1)
Fără a aduce atingere articolului 9 din prezenta direc
tivă și articolelor 6 și 8 din Directiva 2002/20/CE («directiva
privind autorizarea»), în situaţia în care Comisia consideră că
divergenţele în punerea în aplicare de către autorităţile naţio
nale de reglementare a sarcinilor de reglementare, prevăzute
de prezenta directivă și de directivele speciale, pot crea un
obstacol în calea pieţei interne, Comisia, ţinând cont în cea
mai mare măsură posibilă de avizul OAREC, emite o reco
mandare sau o decizie privind aplicarea armonizată a dispo
ziţiilor din prezenta directivă și din directivele speciale cu
scopul de a sprijini îndeplinirea obiectivelor stabilite la
articolul 8.
(2)
Atunci când Comisia emite o recomandare în temeiul
alineatului (1), aceasta urmează procedura de consultare
menţionată la articolul 22 alineatul (2).
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Într-o astfel de situaţie, Comisia propune un proiect de
decizie numai:
— după minimum doi ani de la adoptarea unei reco
mandări a Comisiei pe aceeași temă; și
— ţinând cont în cel mai înalt grad posibil de avizul
OAREC referitor la caz privind adoptarea unei ast
fel de decizii, aviz care este trimis de OAREC în ter
men de trei luni de la solicitarea Comisiei;
(b) numerotarea, inclusiv seriile de numere, portabilitatea
numerelor și a identificatorilor, sistemele de conversie a
numerelor și a adreselor și accesul la serviciile de urgenţă
112.
(4)
Decizia menţionată la alineatul (1), destinată să modi
fice elemente neesenţiale din prezenta directivă prin comple
tarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de
reglementare cu control menţionată la articolul 22
alineatul (3).
(5)
OAREC poate, din proprie iniţiativă, să consilieze
Comisia cu privire la oportunitatea adoptării unei măsuri în
temeiul alineatului (1).”
22. Articolul 20 alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:
„(1)
În cazul unui litigiu apărut în legătură cu obligaţiile
existente în temeiul prezentei directive sau al directivelor spe
ciale între întreprinderi care furnizează reţele sau servicii de
comunicaţii electronice, într-un stat membru, sau între astfel
de întreprinderi și alte întreprinderi din statul membru care
beneficiază de obligaţii privind accesul și/sau interconectarea
născute în temeiul prezentei directive sau al directivelor spe
ciale, autoritatea naţională de reglementare în cauză ia, la
cererea oricăreia dintre părţi și fără a aduce atingere alinea
tului (2), o decizie cu caracter obligatoriu pentru a soluţiona
litigiul în cel mai scurt termen și în orice caz în termen de
patru luni, cu excepţia situaţiei în care există împrejurări
excepţionale. Statul membru în cauză cere tuturor părţilor să
coopereze pe deplin cu autoritatea naţională de
reglementare.”
23. Articolul 21 se înlocuiește cu următorul text:

Statele membre se asigură că autorităţile naţionale de regle
mentare ţin cont în cea mai mare măsură posibilă de aceste
recomandări în îndeplinirea sarcinilor lor. Atunci când o
autoritate naţională de reglementare alege să nu dea curs unei
recomandări, aceasta informează Comisia, prezentând moti
vele pentru poziţia sa.
(3)
Deciziile adoptate în temeiul alineatului (1) nu pot
cuprinde decât identificarea unei metode armonizate și coor
donate în scopul abordării următoarelor aspecte:
(a) punerea în aplicare inconsecventă de către autorităţile de
reglementare a abordărilor generale de reglementare cu
ocazia reglementării pieţelor de comunicaţii electronice
în aplicarea articolelor 15 și 16, atunci când creează un
obstacol în calea pieţei interne. Astfel de decizii nu se
referă la notificările specifice emise de autorităţile naţio
nale de reglementare în temeiul articolului 7a.

„Articolul 21
Soluţionarea litigiilor transfrontaliere
(1) În cazul unui litigiu transfrontalier apărut, în domeniul
care intră sub incidenţa prezentei directive sau a directivelor
speciale, între părţi din state membre diferite, și atunci când
litigiul este de competenţa autorităţilor naţionale de regle
mentare din mai multe state membre, se aplică dispoziţiile
prevăzute la alineatele (2), (3) și (4).
(2) Oricare dintre părţi poate sesiza autorităţile naţionale
de reglementare în cauză cu litigiul respectiv. Autorităţile
naţionale de reglementare competente își coordonează efor
turile și au dreptul să consulte OAREC pentru a soluţiona
litigiul în mod corespunzător, în conformitate cu obiectivele
prevăzute la articolul 8.
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Orice obligaţii impuse unor întreprinderi de către autorităţile
naţionale de reglementare în soluţionarea unui litigiu res
pectă dispoziţiile prezentei directive și ale directivelor
speciale.
Oricare dintre autorităţile naţionale de reglementare care este
competentă într-un astfel de litigiu poate cere OAREC să
adopte un aviz cu privire la acţiunile care trebuie întreprinse
în conformitate cu dispoziţiile directivei-cadru și/sau ale
directivelor speciale pentru soluţionarea litigiului.
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25. Articolul 22 se modifică după cum urmează:
(a) alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:
„(3) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat,
se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din
Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispoziţiile arti
colului 8 din respectiva decizie.”;
(b) alineatul (4) se elimină.

În cazul în care o astfel de cerere a fost adresată OAREC,
orice autoritate naţională de reglementare competentă cu pri
vire la orice aspect al litigiului așteaptă avizul OAREC înainte
să iniţieze măsuri de soluţionare a litigiului. Aceasta nu
împiedică autorităţile naţionale de reglementare să ia măsuri
urgente în caz de necesitate.
Orice obligaţii impuse unei întreprinderi de către autoritatea
naţională de reglementare în cadrul soluţionării unui litigiu
respectă dispoziţiile prezentei directive sau ale directivelor
speciale și ţin cont în cea mai mare măsură posibilă de avizul
adoptat de OAREC.
(3) Statele membre pot să prevadă ca autorităţile naţionale
de reglementare competente să refuze de comun acord solu
ţionarea unui litigiu, atunci când există alte mecanisme dis
ponibile, inclusiv medierea, care ar putea contribui la
soluţionarea litigiului în timp util, în conformitate cu dis
poziţiile articolului 8.
Autorităţile naţionale de reglementare informează în cel mai
scurt termen părţile cu privire la acest fapt. În cazul în care în
termen de patru luni litigiul nu a fost soluţionat și în cazul în
care partea care se consideră prejudiciată nu a sesizat nicio
instanţă și dacă oricare dintre părţi cere acest lucru, autorită
ţile naţionale de reglementare își coordonează eforturile pen
tru a soluţiona litigiul, în conformitate cu dispoziţiile
articolului 8 și ţinând cont în cea mai mare măsură posibilă
de orice aviz emis de OAREC.
(4)
Procedura prevăzută la alineatul (2) nu împiedică
niciuna dintre părţi să introducă o acţiune în faţa unei
instanţe.”
24. Se introduce următorul articol:

26. Articolul 27 se elimină.
27. Anexa I se elimină.
28. Anexa II se înlocuiește cu următorul text:
„ANEXA II
Criteriile de care trebuie să ţină seama autorităţile naţionale de
reglementare pentru a evalua dacă două sau mai multe
întreprinderi au o poziţie dominantă colectivă în sensul
articolului 14 alineatul (2) al doilea paragraf.

Două sau mai multe întreprinderi pot avea o poziţie domi
nantă colectivă în sensul articolului 14, atunci când, chiar în
lipsa oricărei legături structurale sau de altă natură între ele,
acestea operează pe o piaţă caracterizată prin lipsa concuren
ţei efective și în care nicio întreprindere nu deţine în mod
individual o putere semnificativă pe piaţă. În conformitate cu
legislaţia comunitară în vigoare și cu jurisprudenţa Curţii de
Justiţie a Uniunii Europene privind poziţia dominantă colec
tivă, probabilitatea ca această situaţie să apară există atunci
când piaţa este concentrată și prezintă un număr de caracter
istici specifice, dintre care următoarele pot fi cele mai rele
vante în contextul comunicaţiilor electronice:
— elasticitate scăzută a cererii;
— cote de piaţă similare;
— obstacole ridicate la intrarea pe piaţă, de ordin juridic sau
economic;
— integrare pe verticală cu refuzul colectiv de furnizare;

„Articolul 21a
Sancţiuni

— absenţa puterii de contracarare a cumpărătorilor;

Statele membre stabilesc normele privind sancţiunile aplica
bile pentru încălcarea dispoziţiilor naţionale adoptate în
temeiul prezentei directive și al directivelor speciale și iau
toate măsurile necesare pentru a garanta că acestea sunt apli
cate. Sancţiunile prevăzute trebuie să fie adecvate, efective,
proporţionale și cu efect de descurajare. Statele membre noti
fică aceste dispoziţii Comisiei până la 25 mai 2011 și noti
fică fără întârziere orice modificări ulterioare ale acestora.”

— absenţa concurenţei potenţiale.
Lista prezentată anterior este exemplificativă și nu exhaustivă,
iar criteriile nu sunt cumulative. Această listă este mai degrabă
o ilustrare a tipurilor de criterii care ar putea fi utilizate pen
tru a susţine afirmaţiile privind existenţa unei poziţii domi
nante colective.”
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Articolul 2

„(1)
În vederea atingerii obiectivelor stabilite la
articolul 8 din Directiva 2002/21/CE (directivacadru), autorităţile naţionale de reglementare încu
rajează și, după caz, asigură, în conformitate cu
dispoziţiile prezentei directive, accesul și inter
conectarea adecvată, precum și interoperabilitatea
serviciilor, exercitându-și responsabilităţile într-un
mod care să promoveze eficienţa, concurenţa dura
bilă, investiţiile eficiente și inovarea și care să per
mită obţinerea de beneficii maxime de către
utilizatorii finali.”;

Modificări aduse Directivei 2002/19/CE (directiva privind
accesul)
Directiva 2002/19/CE se modifică după cum urmează:
1.

Articolul 2 se modifică după cum urmează:
(a) litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

(ii) se introduce următoarea literă:

„(a) «acces» înseamnă punerea la dispoziţia altei între
prinderi a instalaţiilor și/sau a serviciilor, în confor
mitate cu condiţiile definite, pe bază exclusivă sau
neexclusivă, în scopul furnizării de servicii de comu
nicaţii electronice, inclusiv atunci când sunt folosite
pentru transmiterea de servicii ale societăţii infor
maţionale sau de servicii de difuzare de programe
radio și de televiziune. Sunt incluse, inter alia, acce
sul la elementele reţelei și la infrastructura asociată,
ceea ce poate presupune conectarea echipamentu
lui, prin mijloace fixe sau nu (aici sunt incluse, în
special, accesul la bucla locală și la instalaţiile și ser
viciile necesare furnizării de servicii prin bucla
locală); accesul la infrastructura fizică, inclusiv clă
diri, canale și piloni; accesul la sistemele de software
relevante, inclusiv la sistemele de asistenţă operaţio
nală; accesul la sisteme de informaţii sau baze de
date pentru precomenzi, aprovizionare, comenzi,
cereri de întreţinere și reparaţii și facturare; accesul
la conversia numerelor sau la sisteme care oferă
funcţionalităţi echivalente; accesul la reţele fixe și
mobile, în special pentru roaming; accesul la siste
mele de acces condiţionat pentru serviciile de tele
viziune digitală și accesul la serviciile de reţele
virtuale.”;

„(ab) în situaţii justificate și în măsura în care acest
lucru este necesar, obligaţii impuse întreprin
derilor care controlează accesul către utiliza
torii finali să-și facă serviciile interoperabile.”;
(b) alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:
„(2) Obligaţiile și condiţiile impuse în temeiul alinea
tului (1) sunt obiective, transparente, proporţionale și
nediscriminatorii și se pun în aplicare în conformitate cu
procedurile prevăzute la articolele 6, 7 și 7a din Direc
tiva 2002/21/CE (directiva-cadru).”;
(c) alineatul (3) se elimină;
(d) alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:
„(3)
În ceea ce privește accesul și interconectarea
menţionate la alineatul (1), statele membre se asigură că
autoritatea naţională de reglementare are competenţa de
a interveni din proprie iniţiativă, atunci când o astfel de
acţiune este justificată, pentru a garanta respectarea
obiectivelor de politică prevăzute la articolul 8 din Direc
tiva 2002/21/CE (directiva-cadru), în conformitate cu
dispoziţiile prezentei directive și cu procedurile menţio
nate la articolele 6 și 7, 20 și 21 din Directiva
2002/21/CE (directiva-cadru).”

(b) litera (e) se înlocuiește cu următorul text:
„(e) «buclă locală» înseamnă circuitul fizic care leagă
punctul terminal al reţelei de un comutator de dis
tribuţie sau de elementul echivalent din reţeaua
publică fixă de comunicaţii electronice.”
2.

4.

Articolul 6 alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:
„(2) Având în vedere evoluţia tehnologică și cea a pieţei,
Comisia poate adopta măsuri de punere în aplicare pentru
modificarea anexei I. Aceste măsuri, destinate să modifice
elemente neesenţiale ale prezentei directive, se adoptă în con
formitate cu procedura de reglementare cu control menţio
nată la articolul 14 alineatul (3).”

Articolul 4 alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:
„(1) Operatorii reţelelor publice de comunicaţii au dreptul
și, la cererea altor întreprinderi autorizate în conformitate cu
articolul 4 din Directiva 2002/20/CE (directiva privind auto
rizarea), obligaţia de a negocia interconectarea reciprocă în
scopul furnizării de servicii de comunicaţii electronice acce
sibile publicului, în vederea asigurării furnizării și interopera
bilităţii serviciilor pe întreg teritoriul Comunităţii. Operatorii
oferă acces și interconectare altor întreprinderi în condiţii
care sunt conforme cu obligaţiile impuse de autoritatea
naţională de reglementare în temeiul articolelor 5-8.”
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5.

Articolul 7 se elimină.

6.

Articolul 8 se modifică după cum urmează:
(a) la alineatul (1), cuvintele „articolele 9-13” se înlocuiesc
cu cuvintele „articolele 9-13a”;
(b) alineatul (3) se modifică după cum urmează:

3.

Articolul 5 se modifică după cum urmează:
(a) alineatul (1) se modifică după cum urmează:
(i)

primul paragraf se înlocuiește cu textul următor:

(i)

primul paragraf se modifică după cum urmează:
— la prima liniuţă, cuvintele „articolul 5 alineatele
(1) și (2) și articolul 6” se înlocuiesc cu „artico
lul 5 alineatul (1) și articolul 6”;
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(c) alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

— la a doua liniuţă, textul „Directiva 97/66/CE a
Parlamentului European și a Consiliului din
15 decembrie 1997 privind prelucrarea datelor
cu caracter personal și protecţia vieţii private în
sectorul telecomunicaţiilor (*)” se înlocuiește cu
textul „Directiva 2002/58/CE a Parlamentului
European și a Consiliului din 12 iulie 2002 pri
vind prelucrarea datelor personale și protejarea
confidenţialităţii în sectorul comunicaţiilor
publice (directiva asupra confidenţialităţii și
comunicaţiilor electronice) (**).
(*) JO L 24, 30.1.1998, p. 1.
(**) JO L 201, 31.7.2002, p. 37.”;
(ii) al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:
„În situaţii excepţionale, în cazul în care o autoritate
naţională de reglementare intenţionează să impună
operatorilor cu o putere semnificativă pe piaţă obli
gaţii privind accesul sau interconectarea, altele decât
cele stabilite la articolele 9-13 din prezenta direc
tivă, aceasta prezintă Comisiei o cerere. Comisia ţine
cont în cea mai mare măsură posibilă de avizul
Organismului autorităţilor europene de reglemen
tare în domeniul comunicaţiilor electronice
(OAREC) (*). Comisia, hotărând în conformitate cu
articolul 14 alineatul (2), adoptă o decizie care auto
rizează sau interzice autorităţii naţionale de regle
mentare să ia astfel de măsuri.
(*) Regulamentul (CE) nr. 1211/2009 al Parlamen
tului European și al Consiliului din 25 noiembrie
2009 de instituire a Organismului autorităţilor
europene de reglementare în domeniul comuni
caţiilor electronice (OAREC) și a Oficiului.”
7.

Articolul 9 se modifică după cum urmează:
(a) alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:
„(1)
Autorităţile naţionale de reglementare pot, în
conformitate cu dispoziţiile articolului 8, impune obli
gaţii de transparenţă privind interconectarea și/sau acce
sul care să îi oblige pe operatori să publice informaţiile
specificate, cum ar fi informaţiile contabile, specificaţiile
tehnice, caracteristicile reţelei, modalităţile și condiţiile
de furnizare și utilizare, inclusiv restricţiile de acces la
servicii și aplicaţii în cazul în care condiţiile respective
sunt permise de statele membre, în conformitate cu leg
islaţia comunitară, și preţurile.”;
(b) alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:
„(4)
Fără a aduce atingere alineatului (3), în cazul în
care un operator are obligaţii în temeiul articolului 12
privind accesul la nivel angro la infrastructura reţelei,
autorităţile naţionale de reglementare asigură publicarea
unei oferte de referinţă care cuprinde cel puţin elemen
tele prevăzute în anexa II.”;
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„(5)
Comisia poate adopta modificările necesare
aduse la anexa II în vederea adaptării acesteia la evoluţia
tehnologică și a pieţei. Aceste măsuri, destinate să modi
fice elementele neesenţiale din prezenta directivă, se
adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu
control menţionată la articolul 14 alineatul (3). La
punerea în aplicare a dispoziţiilor prezentului alineat,
Comisia poate fi asistată de OAREC.”
8.

Articolul 12 se modifică după cum urmează:
(a) la alineatul (1), litera (a) se înlocuiește cu următorul text:
„(a) să acorde terţilor acces la anumite elemente ale reţe
lei și/sau ale infrastructurii, inclusiv acces la elemen
tele de reţea care nu sunt active și/sau acces
necondiţionat la bucla locală, să permită, inter alia,
selectarea și/sau preselectarea operatorului și/sau
oferta de revânzare a liniilor de abonaţi;”;
(b) la alineatul (1), litera (f) se înlocuiește cu următorul text:
„(f) să furnizeze colocare sau alte forme de utilizare în
comun a infrastructurilor;”;
(c) la alineatul (1), se adaugă următoarea literă:
„(j) să furnizeze acces la serviciile asociate precum ser
viciul de identificare, localizare și prezenţă.”;
(d) la alineatul (2), partea introductivă și litera (a) se înlocu
iesc cu următorul text:
„(2)
Atunci când autorităţile naţionale de reglemen
tare analizează obligaţiile menţionate la alineatul (1), mai
ales atunci când evaluează în ce mod aceste obligaţii ar
fi impuse în mod proporţional cu obiectivele stabilite la
articolul 8 din Directiva 2002/21/CE (directiva-cadru),
ele iau în considerare, în special, următorii factori:
(a) viabilitatea tehnică și economică a utilizării sau a
instalării unor instalaţii alternative, având în vedere
ritmul actual de dezvoltare a pieţei și ţinând seama
de natura și tipul interconectării și/sau accesului în
cauză, inclusiv viabilitatea altor produse de acces
din amonte, cum ar fi accesul la canale;”;
(e) la alineatul (2), literele (c) și (d) se înlocuiesc cu următo
rul text:
„(c) investiţia iniţială a proprietarului infrastructurii,
având în vedere orice investiţie publică făcută și ris
curile aferente investiţiei;
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(d) necesitatea de salvgardare a concurenţei pe termen
lung, acordând o atenţie deosebită unei concurenţe
eficiente din punct de vedere economic la nivelul
infrastructurii;”;

(f) se adaugă următorul alineat (3):

„(3)
Atunci când impun unui operator obligaţii de
furnizare a accesului în conformitate cu dispoziţiile pre
zentului articol, autorităţile naţionale de reglementare
pot stabili condiţii tehnice sau operaţionale care trebuie
îndeplinite de către furnizor și/sau de către beneficiarii
accesului în cauză, în cazul în care acest lucru este nece
sar pentru a asigura operarea în condiţii normale a reţe
lei. Obligaţiile referitoare la respectarea standardelor sau
a specificaţiilor tehnice specifice sunt în conformitate cu
standardele și specificaţiile prevăzute în conformitate cu
articolul 17 din Directiva 2002/21/CE (directiva-cadru).”
9.

Articolul 13 alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:
„(1) O autoritate naţională de reglementare poate impune,
în conformitate cu dispoziţiile articolului 8, obligaţii privind
recuperarea costurilor și controlul tarifelor, inclusiv obligaţii
privind fundamentarea tarifelor în funcţie de costuri, precum
și obligaţii privind evidenţa contabilă a costurilor, pentru fur
nizarea anumitor forme de interconectare și/sau acces, în
situaţii în care o analiză de piaţă indică lipsa unei concurenţe
efective, ceea ce înseamnă că operatorul în cauză poate men
ţine tarifele la un nivel excesiv de ridicat sau poate comprima
preţurile (price squeeze) în detrimentul utilizatorilor finali.
Pentru a încuraja investiţiile efectuate de operator, inclusiv în
reţele de generaţie viitoare, autorităţile naţionale de regle
mentare iau în considerare investiţiile făcute de operator și îi
permit realizarea unei rate rezonabile de recuperare a capita
lului investit, ţinând seama de orice riscuri specifice unui nou
proiect de investiţie în reţea.”

10. Se adaugă următoarele articole:

„Articolul 13a
Separarea funcţională
(1)
Atunci când autoritatea naţională de reglementare
ajunge la concluzia că obligaţiile corespunzătoare impuse în
temeiul articolelor 9-13 nu au condus la realizarea unei con
curenţe efective și că există în continuare probleme impor
tante și persistente legate de concurenţă și/sau eșecul
mecanismelor pieţei, identificate în legătură cu furnizarea la
nivel angro pe anumite pieţe de produse de acces, aceasta
poate, ca măsură excepţională, în conformitate cu dispoziţi
ile articolului 8 alineatul (3) al doilea paragraf, impune între
prinderilor integrate pe verticală obligaţia de a plasa
activităţile aferente furnizării la nivel angro a produselor rele
vante de acces într-o entitate comercială care funcţionează
independent.
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Respectiva entitate comercială furnizează produse și servicii
de acces tuturor întreprinderilor, inclusiv altor entităţi comer
ciale din cadrul societăţii-mamă, respectând aceleași termene
și condiţii, inclusiv cele referitoare la nivelurile tarifelor și ser
viciilor, și prin intermediul acelorași sisteme și procese.
(2)
Atunci când o autoritate naţională de reglementare
intenţionează să impună obligaţia separării funcţionale,
aceasta înaintează propunerea Comisiei, care cuprinde:
(a) elemente de probă care să justifice concluziile autorităţii
naţionale de reglementare, astfel cum se menţionează în
alineatul (1);
(b) o evaluare motivată care să demonstreze că nu există sau
există foarte puţine șanse de a avea o concurenţă efec
tivă și durabilă la nivelul infrastructurii într-un interval
rezonabil de timp;
(c) o analiză a impactului preconizat asupra autorităţii de
reglementare, asupra întreprinderii, în special asupra
mâinii de lucru a întreprinderii separate și asupra secto
rului comunicaţiilor electronice ca întreg și asupra stimu
lentelor pentru investiţii într-un sector ca întreg, în
special în ceea ce privește necesitatea asigurării coeziu
nii sociale și teritoriale, precum și impactul asupra altor
părţi interesate, inclusiv, în special impactul preconizat
asupra concurenţei și orice efecte potenţiale pe care
aceasta le-ar antrena pentru consumatori;
(d) o analiză a motivelor care justifică faptul că această obli
gaţie ar reprezenta modalitatea cea mai eficientă de a
pune în aplicare măsurile corective menite să remedieze
problemele privind concurenţa sau deficienţele de piaţă
identificate.
(3)

Proiectul de măsură cuprinde următoarele elemente:

(a) natura și nivelul exact de separare, menţionând în spe
cial statutul juridic al entităţii comerciale separate;
(b) identificarea activelor entităţii comerciale separate și a
produselor sau serviciilor care urmează să fie furnizate
de respectiva entitate;
(c) forma de conducere aleasă pentru a asigura indepen
denţa personalului angajat de către entitatea comercială
separată și structura de acordare a stimulentelor
corespunzătoare;
(d) normele pentru garantarea respectării obligaţiilor;
(e) normele pentru garantarea transparenţei procedurilor
operaţionale, în special faţă de celelalte părţi interesate;
(f) un program de monitorizare pentru garantarea respec
tării obligaţiilor, inclusiv publicarea unui raport anual.

L 337/62

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

(4)
Ca urmare a deciziei Comisiei privind proiectul de
măsură adoptat în conformitate cu articolul 8 alineatul (3),
autoritatea naţională de reglementare efectuează o analiză
coordonată a diferitelor pieţe asociate reţelei de acces în con
formitate cu procedura prevăzută la articolul 16 din Direc
tiva 2002/21/CE (directiva-cadru). Pe baza evaluării acesteia,
autoritatea naţională de reglementare impune, menţine,
modifică sau retrage obligaţii, în conformitate cu articolele 6
și 7 din Directiva 2002/21/CE (directiva-cadru).
(5)
O întreprindere asupra căreia s-a impus separarea
funcţională poate face obiectul oricărora dintre obligaţiile
identificate la articolele 9-13 pe orice piaţă specifică pe care
a fost desemnată ca având o putere semnificativă în confor
mitate cu articolul 16 din Directiva 2002/21/CE (directivacadru) sau oricăror alte obligaţii autorizate de Comisie în
temeiul articolului 8 alineatul (3).
Articolul 13b
Separarea voluntară a unei întreprinderi integrate pe
verticală
(1)
Întreprinderile care au fost desemnate ca având o
putere semnificativă pe piaţă pe una sau mai multe pieţe rele
vante în conformitate cu articolul 16 din Directiva
2002/21/CE (directiva-cadru) informează autoritatea
naţională de reglementare în prealabil și cu celeritate, pentru
a permite autorităţii naţionale de reglementare să evalueze
efectul tranzacţiei avute în vedere, când intenţionează să își
transfere activele reţelei locale de acces sau o parte impor
tantă a acestora unei entităţi separate din punct de vedere
juridic deţinute de altcineva, sau dacă intenţionează să înfi
inţeze o entitate comercială separată pentru a le asigura tutu
ror furnizorilor cu amănuntul, inclusiv propriilor sale unităţi
de vânzare cu amănuntul, furnizarea de produse de acces
echivalente.
Întreprinderile informează, de asemenea, autoritatea
naţională de reglementare cu privire la orice schimbare a
intenţiilor lor, precum și cu privire la rezultatul final al pro
cesului de separare.
(2)
Autoritatea naţională de reglementare evaluează efec
tul tranzacţiei planificate asupra obligaţiilor reglementare
existente în temeiul Directivei 2002/21/CE (directiva-cadru).
În acest scop, autoritatea naţională de reglementare efectu
ează o analiză coordonată a diferitelor pieţe asociate reţelei
de acces în conformitate cu procedura prevăzută la artico
lul 16 din Directiva 2002/21/CE (directiva-cadru).
Pe baza evaluării acesteia, autoritatea naţională de reglemen
tare impune, menţine, modifică sau retrage obligaţii, în con
formitate cu articolele 6 și 7 din Directiva 2002/21/CE
(directiva-cadru).
(3)
Entitatea comercială separată din punct de vedere juri
dic și/sau operaţional poate face obiectul obligaţiilor identi
ficate la articolele 9-13 pe orice piaţă specifică pe care a fost
desemnată ca având putere semnificativă în conformitate cu
articolul 16 din Directiva 2002/21/CE (directiva-cadru), sau
al oricăror alte obligaţii autorizate de Comisie în temeiul arti
colului 8 alineatul (3).”
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11. Articolul 14 se modifică după cum urmează:
(a) alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:
„(3) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat,
se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din
Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispoziţiile arti
colului 8.”;
(b) alineatul (4) se elimină.
12. Anexa II se modifică după cum urmează:
(a) titlul se înlocuiește cu următorul text:
„LISTA MINIMĂ A ELEMENTELOR CARE TREBUIE
INCLUSĂ ÎNTR-O OFERTĂ DE REFERINţĂ PENTRU
ACCESUL LA NIVEL ANGRO LA INFRASTRUCTURA
REŢELEI, INCLUSIV ACCESUL NECONDIŢIONAT PAR
TAJAT SAU TOTAL LA BUCLA LOCALĂ LA UN PUNCT
FIX, CARE TREBUIE PUBLICATĂ DE CĂTRE OPERATO
RII NOTIFICAŢI CU O PUTERE SEMNIFICATIVĂ PE
PIAŢĂ;”;

(b) definiţia (a) se înlocuiește cu următorul text:
„(a) «subbuclă locală» înseamnă o buclă locală parţială
care conectează punctul terminal al reţelei cu un
punct de concentrare sau un punct de acces inter
mediar specificat din reţeaua publică fixă de comu
nicaţii electronice;”;
(c) definiţia (c) se înlocuiește cu următorul text:
„(c) «acces necondiţionat complet la bucla locală»
înseamnă furnizarea către un beneficiar a accesului
la bucla locală sau la subbucla locală a operatorului
cu o putere semnificativă pe piaţă, acces care per
mite utilizarea întregii capacităţi a infrastructurii de
reţea;”;
(d) definiţia (d) se înlocuiește cu următorul text:
„(d) «acces partajat la bucla locală» înseamnă furnizarea
către un beneficiar a accesului la bucla locală sau la
subbucla locală a operatorului cu o putere semnifi
cativă pe piaţă, acces care permite utilizarea unei
părţi specifice a capacităţii infrastructurii de reţea,
precum o parte a frecvenţei sau a echivalentului;”;
(e) în partea A, punctele 1, 2 și 3 se înlocuiesc cu următorul
text:
„1. Elemente de reţea la care se oferă acces, care includ
în special următoarele elemente, împreună cu infra
structurile asociate corespunzătoare:
(a) accesul necondiţionat la bucle locale (total
și partajat);
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(b) accesul necondiţionat la sub-bucle locale (total
și partajat), inclusiv, atunci când este relevant,
acces la elemente de reţea care nu sunt active în
scopul lansării reţelelor backhaul;
(c) atunci când este relevant, accesul la canale care
permite ieșirea reţelelor de acces.
2.

3.

Informaţii privind amplasarea punctelor de acces
fizice, inclusiv cutiile de distribuţie situate la nivelul
străzilor și repartitoarele, disponibilitatea buclelor,
sub-buclelor și backhaul locale, în anumite părţi ale
reţelei de acces și, atunci când este relevant, infor
maţii privind locaţiile canalelor și disponibilitatea în
cadrul canalelor.
Condiţii tehnice privind accesul la bucla și subbucla
locală, și utilizarea acestora, inclusiv caracteristici
tehnice ale perechii de fire răsucite și/sau fibră optică
și/sau un echivalent, repartitoarele de cablaj și infra
structuri asociate și, atunci când este relevant, con
diţii tehnice privind accesul la canale.”;

(f) în partea B, punctul 1 se înlocuiește cu următorul text:
„1. Informaţii privind amplasamentele relevante exis
tente sau amplasamentele echipamentelor și actua
lizarea prevăzută a acestora ale operatorului cu o
putere semnificativă pe piaţă (*).
(*) Disponibilitatea acestor informaţii poate fi limitată la
sfera părţilor interesate, în vederea evitării riscului de
a se aduce atingere ordinii publice.”

Articolul 3
Modificări ale Directivei 2002/20/CE (directiva privind
autorizarea)
Directiva 2002/20/CE se modifică după cum urmează:
1.

Articolul 2 alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:
„(2)

Următoarea definiţie se aplică, de asemenea:

«autorizaţie generală» înseamnă un cadru juridic instituit de
un stat membru care asigură drepturi privind furnizarea de
reţele și servicii de comunicaţii electronice și stabilește obli
gaţii specifice sectorului, care se pot aplica tuturor sau anu
mitor tipuri de reţele și servicii de comunicaţii electronice, în
conformitate cu prezenta directivă.”
2.

La articolul 3 alineatul (2) se adaugă următorul paragraf:
„Întreprinderile care oferă servicii de comunicaţii electronice
transfrontaliere către întreprinderi situate în mai multe state
membre nu necesită mai mult de o singură notificare pentru
fiecare stat membru în cauză.”

3.
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Articolul 5 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 5
Drepturile de utilizare a frecvenţelor radio și a
numerelor
(1) Statele membre facilitează utilizarea frecvenţelor radio
în cadrul autorizaţiilor generale. Dacă este necesar, statele
membre pot acorda drepturi individuale de utilizare pentru:
— evitarea interferenţelor dăunătoare;
— asigurarea calităţii tehnice a serviciului;
— garantarea utilizării eficiente a spectrului; sau
— îndeplinirea altor obiective de interes general, astfel cum
sunt definite de statele membre în conformitate cu leg
islaţia comunitară.
(2) Atunci când este necesar să se acorde drepturi indivi
duale de utilizare pentru frecvenţe radio și numere, statele
membre acordă aceste drepturi, la cerere, oricărei întreprin
deri care furnizează reţele sau servicii în baza autorizaţiei
generale menţionate la articolul 3, sub rezerva dispoziţiilor
articolelor 6, 7 și 11 alineatul (1) litera (c) din prezenta direc
tivă și a oricăror alte norme care garantează utilizarea efici
entă a resurselor în cauză în conformitate cu Directiva
2002/21/CE (directiva-cadru).
Fără a aduce atingere criteriilor specifice și procedurilor adop
tate de statele membre pentru acordarea drepturilor de utili
zare a frecvenţelor radio furnizorilor de servicii de difuzare de
programe radio sau de televiziune în vederea îndeplinirii
obiectivelor de interes general în conformitate cu legislaţia
comunitară, drepturile de utilizare a frecvenţelor radio și a
numerelor se acordă prin intermediul unor proceduri des
chise, obiective, transparente, nediscriminatorii și proporţio
nale și, în cazul frecvenţelor radio, conforme cu dispoziţiile
articolului 9 din Directiva 2002/21/CE (directiva-cadru). O
excepţie de la cerinţa procedurilor deschise s-ar putea aplica
în cazurile în care este necesar să se acorde furnizorilor de
servicii de difuzare de programe radio sau de televiziune
drepturi individuale de utilizare a frecvenţelor radio în vede
rea atingerii unui obiectiv de interes general, astfel cum este
definit de statele membre în conformitate cu legislaţia
comunitară.
Atunci când acordă drepturi de utilizare, statele membre pre
cizează dacă drepturile în cauză pot fi transferate de către
titularul drepturilor și în ce condiţii. În cazul frecvenţelor
radio, aceste dispoziţii sunt în conformitate cu dispoziţiile
articolelor 9 și 9b din Directiva 2002/21/CE (directiva-cadru).
În cazul în care statele membre acordă drepturi de utilizare
pentru o perioadă limitată de timp, durata este adecvată pen
tru serviciul vizat, având în vedere obiectivul urmărit, luând
în considerare în mod corespunzător necesitatea acordării
unei perioade adecvate de amortizare a investiţiei.
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În cazul în care drepturile individuale de utilizare a frecven
ţelor radio sunt acordate pentru o perioadă mai mare sau
egală cu zece ani și aceste drepturi nu pot fi transferate sau
închiriate între întreprinderi, astfel cum este permis în con
formitate cu articolul 9b din Directiva 2002/21/CE (directivacadru), face obiectul unei evaluări de către autoritatea
naţională competentă a aplicării și conformităţii cu criteriile
de acordare a drepturilor individuale pe durata licenţei, în
special atunci când există o cerere justificată din partea titu
larului dreptului. În cazul în care criteriile în cauză nu mai
sunt aplicabile, dreptul individual de utilizare se preschimbă
într-o autorizaţie generală de utilizare a frecvenţelor radio,
sub rezerva unui preaviz și după scurgerea unei perioade
rezonabile, sau se transformă într-un drept care poate fi
transferat sau închiriat între întreprinderi în conformitate cu
articolul 9b din Directiva 2002/21/CE (directiva-cadru).

utilizare a frecvenţelor radio și drepturile de utilizare a
numerelor poate să facă numai obiectul condiţiilor enu
merate în anexa. Aceste condiţii sunt nediscriminatorii,
proporţionale și transparente și, în cazul drepturilor de
utilizare a frecvenţelor radio, sunt în conformitate cu
articolul 9 din Directiva 2002/21/CE (directiva-cadru).”;
(b) la alineatul (2), cuvintele „articolele 16, 17, 18 și 19 din
Directiva 2002/22/CE (directiva privind serviciul univer
sal)” se înlocuiesc cu cuvintele „articolul 17 din Directiva
2002/22/CE (directiva privind serviciul universal)”;
5.

Articolul 7 se modifică după cum urmează:
(a) alineatul (1) se modifică după cum urmează:

(3)
Deciziile privind acordarea de drepturi de utilizare
sunt adoptate, comunicate și făcute publice cât mai repede
posibil după primirea cererii complete de către autoritatea
naţională de reglementare, în termen de trei săptămâni, în
cazul numerelor care au fost alocate în scopuri specifice în
cadrul planului naţional de numerotaţie, și în termen de șase
săptămâni, în cazul frecvenţelor radio care au fost alocate în
planul naţional de frecvenţe pentru a fi utilizate de serviciile
de comunicaţii electronice. Cel de-al doilea termen nu aduce
atingere niciunui acord internaţional aplicabil referitor la uti
lizarea spectrului radio sau a poziţiilor orbitale.

(i)

fraza introductivă se înlocuiește cu următorul text:
„(1)
Atunci când un stat membru analizează
posibilitatea de a limita numărul de drepturi de uti
lizare pe care le acordă pentru frecvenţele radio sau
de a prelungi valabilitatea drepturilor existente în
alte condiţii decât cele precizate de drepturile res
pective, acesta trebuie printre altele:”;

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

Atunci când, după consultarea părţilor interesate în
(4)
conformitate cu articolul 6 din Directiva 2002/21/CE
(directiva-cadru), s-a hotărât că drepturile de utilizare a
numerelor cu valoare economică excepţională se acordă prin
proceduri de selecţie competitive sau comparative, statele
membre pot prelungi perioada maximă de trei săptămâni cu
încă o perioadă maximă de trei săptămâni.

„(c) să publice și să motiveze toate deciziile privind
limitarea acordării drepturilor de utilizare sau
reînnoirea drepturilor de utilizare;”;
(b) alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

În cazul procedurilor de selecţie competitive și comparative
pentru frecvenţele radio se aplică dispoziţiile articolului 7.

„(3) Atunci când acordarea drepturilor de utilizare a
frecvenţelor radio trebuie limitată, statele membre
acordă astfel de drepturi în funcţie de criterii de selecţie
care trebuie să fie obiective, transparente, nediscrimina
torii și proporţionale. Toate aceste criterii de selecţie tre
buie să ia în considerare în mod corespunzător
îndeplinirea obiectivelor articolului 8 din Directiva
2002/21/CE (directiva-cadru) și a cerinţelor articolului 9
din respectiva directivă.”;

(5)
Statele membre nu limitează numărul drepturilor de
utilizare care se acordă, cu excepţia cazului în care acest lucru
este necesar pentru garantarea utilizării eficiente a frecvenţe
lor radio în conformitate cu articolul 7.
(6)
Autorităţile naţionale competente se asigură că
frecvenţele radio sunt utilizate efectiv și eficient, în confor
mitate cu articolul 8 alineatul (2) și articolul 9 alineatul (2)
din Directiva 2002/21/CE (directiva-cadru). Acestea se asi
gură că niciunul dintre transferuri sau niciuna dintre acumu
lările de drepturi de utilizare a frecvenţelor radio nu
distorsionează concurenţa. În aceste scopuri, statele membre
pot adopta măsuri corespunzătoare, cum ar fi mandatarea
vânzării sau a închirierii drepturilor de utilizare a frecvenţe
lor radio.”
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(c) la alineatul (5), cuvintele „articolul 9” se înlocuiesc cu
cuvintele „articolul 9b”.
6.

Articolul 10 se modifică după cum urmează:
(a) alineatele (1), (2) și (3) se înlocuiesc cu următorul text:

4.

Articolul 6 se modifică după cum urmează:
(a) alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:
„(1)
Autorizaţia generală pentru furnizarea de reţele
sau servicii de comunicaţii electronice și drepturile de

„(1)
Autorităţile naţionale de reglementare monitor
izează și supraveghează respectarea condiţiilor din
autorizaţia generală, a condiţiilor aferente drepturilor de
utilizare individuale, precum și a obligaţiilor specifice
menţionate la articolul 6 alineatul (2), în conformitate cu
articolul 11.

18.12.2009

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Autorităţile naţionale de reglementare au competenţa de
a solicita întreprinderilor care furnizează reţele sau ser
vicii de comunicaţii electronice cărora li se aplică autor
izaţia generală sau deţin drepturi de utilizare de frecvenţe
radio sau de numere să furnizeze toate informaţiile nece
sare pentru a verifica respectarea condiţiilor din autor
izaţia generală, a condiţiilor aferente drepturilor de
utilizare, sau a obligaţiilor specifice menţionate la arti
colul 6 alineatul (2), în conformitate cu articolul 11.
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(c) alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:
„(5) În cazul unor încălcări grave sau repetate ale con
diţiilor din autorizaţia generală, ale condiţiilor aferente
drepturilor de utilizare sau ale obligaţiilor specifice men
ţionate la articolul 6 alineatul (2), în cazul în care măsur
ile destinate să garanteze respectarea condiţiilor și
menţionate la alineatul (3) din prezentul articol au eșuat,
autorităţile naţionale de reglementare pot împiedica o
întreprindere să își continue activitatea de furnizare a
reţelelor sau serviciilor de comunicaţii electronice sau
pot îi suspenda sau retrage drepturile de utilizare. Sanc
ţiunile și penalităţile, care sunt efective, proporţionale și
cu efect de descurajare, se pot aplica pentru a acoperi
perioada oricărei încălcări, chiar dacă încălcarea a fost
ulterior remediată.”;

(2)
Atunci când o autoritate naţională de reglemen
tare constată că o întreprindere nu respectă una sau mai
multe condiţii din autorizaţia generală, condiţii aferente
drepturilor de utilizare sau obligaţiile specifice menţio
nate la articolul 6 alineatul (2), aceasta notifică întreprin
derea cu privire la acest lucru și îi oferă posibilitatea de
a-și exprima punctul de vedere într-un termen rezonabil.

(d) alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:
(3)
Autoritatea respectivă are competenţa de a soli
cita încetarea încălcării menţionate la alineatul (2) fie
imediat, fie într-un termen rezonabil și adoptă măsuri
corespunzătoare și proporţionale pentru a garanta
respectarea condiţiilor.

„(6)
Fără a lua în considerare dispoziţiile alineatelor
(2), (3) și (5), în cazul în care autoritatea competentă are
dovada încălcării condiţiilor din autorizaţia generală, a
condiţiilor aferente drepturilor de utilizare sau a obliga
ţiilor specifice menţionate la articolul 6 alineatul (2) care
reprezintă o ameninţare gravă și imediată la adresa secu
rităţii, siguranţei sau sănătăţii publice sau care poate
determina probleme economice sau operaţionale grave
pentru alţi furnizori sau utilizatori de reţele sau servicii
de comunicaţii electronice sau alţi utilizatori ai spectru
lui radio, aceasta poate adopta de îndată măsuri provi
zorii pentru a remedia situaţia înainte de adoptarea unei
decizii finale. Întreprinderii în cauză i se oferă ulterior
posibilitatea rezonabilă de a-și exprima opinia și de a
propune soluţii. După caz, autoritatea competentă poate
confirma măsurile provizorii, care au o valabilitate de cel
mult trei luni, dar care pot fi extinse pentru încă o peri
oadă de maxim trei luni în cazul în care procedura de
asigurare a aplicării acestora nu au fost finalizată.”

În acest sens, statele membre împuternicesc autorităţile
competente să impună:

(a) sancţiuni financiare disuasive, după caz, care pot
include sancţiuni periodice cu efect retroactiv; și

(b) decizii de încetare sau de întârziere a furnizării unui
serviciu sau a mai multor servicii care, dacă ar con
tinua, ar provoca daune semnificative concurenţei,
până la conformarea cu obligaţiile de acces impuse
în urma unei analize de piaţă în temeiul articolului
16 din Directiva 2002/21/CE (directiva-cadru).

Măsurile și motivele care stau la baza acestora sunt
comunicate fără întârziere întreprinderii în cauză și
stabilesc un termen rezonabil pentru ca întreprin
derea în cauză să respecte măsurile.”;

(b) alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

7.

Articolul 11 alineatul (1) se modifică după cum urmează:
(a) litera (a) se înlocuiește cu următorul text:
„(a) verificarea sistematică sau a fiecărui caz în parte a
respectării condiţiilor 1 și 2 din partea A, a condi
ţiilor 2 și 6 din partea B și a condiţiilor 2 și 7 din
partea C din anexa, precum și a respectării obligaţi
ilor menţionate la articolul 6 alineatul (2);”;
(b) se adaugă următoarele litere:

„(4)
Fără a aduce atingere dispoziţiilor alineatelor (2)
și (3), statele membre acordă autorităţii competente
competenţa de a impune sancţiuni financiare, după caz,
întreprinderilor care nu respectă obligaţia de a furniza
informaţii în conformitate cu obligaţiile prevăzute la
articolul 11 alineatul (1) literele (a) sau (b) din prezenta
directivă și la articolul 9 din Directiva 2002/19/CE
(directiva privind accesul) într-un termen rezonabil sta
bilit de autoritatea naţională de reglementare.”;

„(g) garantarea utilizării eficiente și asigurarea gestionă
rii eficiente a frecvenţelor radio;
(h) evaluarea evoluţiilor viitoare ale reţelei sau ale ser
viciilor, care ar putea avea impact asupra serviciilor
angro puse la dispoziţia concurenţilor.”;
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(c) al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:
„Informaţiile menţionate la primul paragraf literele (a),
(b), (d), (e), (f), (g) și (h) nu pot fi solicitate înainte de acce
sul pe piaţă sau ca și condiţie pentru accesul pe piaţă.”
8.

Articolul 14 se înlocuiește cu următorul text:

18.12.2009

în care drepturile altor întreprinderi supuse dreptului comu
nitar nu sunt afectate de această extindere. Statele membre
notifică Comisiei aceste prelungiri și motivele care au stat la
baza acestora.”
11. Anexa se modifică după cum se prevede în anexa la prezenta
directivă.

„Articolul 14

Articolul 4

Modificarea drepturilor și obligaţiilor
(1)
Statele membre se asigură că drepturile, condiţiile și
procedurile privind autorizaţiile generale și drepturile de uti
lizare sau drepturile de instalare a infrastructurii pot fi modi
ficate numai în cazuri justificate în mod obiectiv și într-o
măsură rezonabilă, luând în considerare, după caz, condiţiile
specifice aplicabile drepturilor transferabile de utilizare a
frecvenţelor radio. Cu excepţia cazurilor în care modificările
propuse sunt minore și au fost convenite cu deţinătorul drep
turilor sau al autorizaţiei generale, intenţia de a efectua astfel
de modificări se notifică în mod corespunzător, iar părţile
interesate, inclusiv utilizatorii și consumatorii, dispun de un
termen suficient pentru a-și exprima opiniile cu privire la
modificările propuse, termen care nu poate fi decât în cazuri
excepţionale mai mic de patru săptămâni.
(2)
Statele membre nu limitează și nu retrag drepturile de
instalare a infrastructurii sau drepturile de utilizare a frecven
ţelor radio înainte de expirarea perioadei pentru care acestea
au fost acordate, cu excepţia cazurilor în care acest lucru este
justificat și, după caz, în conformitate cu anexa și cu dis
poziţiile de drept intern aplicabile în materie de compensare
pentru retragerea drepturilor.”
9.

Articolul 15 alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:
„(1)
Statele membre se asigură că toate informaţiile rele
vante privind drepturile, condiţiile, procedurile, taxele, rede
venţele și deciziile cu privire la autorizaţiile generale,
drepturile de utilizare și drepturile de instalare a infrastruc
turii sunt publicate și actualizate în mod corespunzător, ast
fel încât toate părţile interesate să aibă un acces facil la
acestea.”

Abrogare
Regulamentul (CE) nr. 2887/2000 se abrogă.
Articolul 5
Transpunere
Statele membre adoptă și publică până la 25 mai 2011
(1)
actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a
se conforma prezentei directive. Statele membre comunică de
îndată Comisiei textele acestor dispoziţii.
Statele membre aplică măsurile respective de la 26 mai 2011.
Atunci când statele membre adoptă dispoziţiile respective, aces
tea conţin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoţite de o
asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre
stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.
(2) Statele membre transmit Comisiei textele principalelor dis
poziţii legale naţionale adoptate în domeniul aflat sub incidenţa
prezentei directive.
Articolul 6
Intrarea în vigoare
Prezenta directivă intră în vigoare în ziua următoare datei publi
cării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

10. La articolul 17, alineatele (1) și (2) se înlocuiesc cu următorul
text:
„(1)
Fără a aduce atingere articolului 9a din Directiva
2002/21/CE (directiva-cadru), statele membre asigură confor
mitatea autorizaţiilor generale și a drepturilor individuale de
utilizare deja existente la 31 decembrie 2009 cu articolele 5,
6, 7 și cu anexa la prezenta directivă cel târziu până la
19 decembrie 2011.
(2)
În cazurile în care aplicarea alineatului (1) are drept
efect reducerea drepturilor sau extinderea autorizaţiilor gen
erale și a drepturilor individuale de utilizare deja existente,
statele membre pot extinde validitatea acelor autorizaţii și
drepturi până la 30 septembrie 2012 cel târziu, în condiţiile

Articolul 7
Destinatari
Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Strasbourg, 25 noiembrie 2009.
Pentru Parlamentul European
Președintele

Pentru Consiliu
Președintele

J. BUZEK

Å. TORSTENSSON

18.12.2009
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ANEXĂ
Anexa la Directiva 2002/20/CE (directiva privind autorizarea) se modifică după cum urmează:
1.

Primul alineat se înlocuiește cu titlul următor:
„Condiţiile enumerate în prezenta anexă prevăd lista maximă de condiţii care pot însoţi autorizaţiile generale (partea
A), drepturile de utilizare a frecvenţelor radio (partea B) și drepturile de utilizare a numerelor (partea C), în conformi
tate cu articolul 6 alineatul (1) și articolul 11 alineatul (1) litera (a), în limitele permise în temeiul articolelor 5, 6, 7, 8
și 9 din Directiva 2002/21/CE (directiva-cadru).”

2.

Partea A se modifică după cum urmează:
(a)

punctul 4 se înlocuiește cu următorul text:
„4. Accesibilitatea numerelor din planul naţional de numerotaţie pentru utilizatorii finali, a numerelor din Spa
ţiul european de numerotaţie telefonică, a numerelor internaţionale gratuite și, atunci când este posibil din
punct de vedere tehnic și economic, a numerelor din planurile de numerotaţie ale altor state membre și con
diţiile în conformitate cu Directiva 2002/22/CE (directiva privind serviciul universal).”;

(b) punctul 7 se înlocuiește cu următorul text:
„7. Protecţia datelor cu caracter personal și a vieţii private specifică sectorului de comunicaţii electronice, în con
formitate cu Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului (directiva asupra confidenţiali
tăţii și comunicaţiilor electronice) (*).
(*) JO L 201, 31.7.2002, p. 37.”;
(c)

punctul 8 se înlocuiește cu următorul text:
„8. Normele de protecţie a consumatorului specifice sectorului de comunicaţii electronice, inclusiv condiţiile, în
conformitate cu Directiva 2002/22/CE (directiva privind serviciul universal) și condiţiile privind accesibili
tatea pentru utilizatorii cu handicap, în conformitate cu articolul 7 din respectiva directivă.”;

(d) la punctul 11, cuvintele „Directiva 97/66/CE” se înlocuiesc cu „Directiva 2002/58/CE”;
(e)

se adaugă următorul punct:
„11a. Condiţiile de utilizare pentru comunicatele autorităţilor publice către publicul larg pentru avertizarea aces
tuia în caz de ameninţări iminente și pentru limitarea consecinţelor catastrofelor majore.”;

(f)

punctul 12 se înlocuiește cu următorul text:
„12. Condiţiile de utilizare în caz de catastrofe majore sau urgenţe naţionale în vederea asigurării comunicaţiilor
dintre serviciile de urgenţă și autorităţi.”;

(g)

punctul 16 se înlocuiește cu următorul text:
„16. Siguranţa reţelelor publice în caz de acces neautorizat, în conformitate cu Directiva 2002/58/CE (directiva
asupra confidenţialităţii și comunicaţiilor electronice).”;

(h) se adaugă următorul punct:
„19. Obligaţii de transparenţă ale întreprinderilor furnizoare de reţele de comunicaţii publice care oferă servicii
de comunicaţii electronice puse la dispoziţia publicului, în vederea asigurării conectivităţii între utilizatorii
finali, în conformitate cu obiectivele și principiile enunţate la articolul 8 din Directiva 2002/21/CE (directivacadru), aducerea la cunoștinţă a oricăror condiţii care limitează accesul la servicii și aplicaţii și/sau utilizarea
acestora, în cazul în care astfel de condiţii sunt acceptate de statele membre, în conformitate cu legislaţia
comunitară și, acolo unde este necesar și proporţional, accesul autorităţilor naţionale de reglementare la
informaţiile necesare pentru verificarea corectitudinii unei astfel de aduceri la cunoștinţă.”

L 337/67

L 337/68

RO
3.

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Partea B se modifică după cum urmează:
(a)

punctul 1 se înlocuiește cu următorul text:
„1. Obligaţia de a furniza un serviciu sau de a utiliza un tip de tehnologie pentru care au fost acordate drepturi
de utilizare a frecvenţelor, inclusiv, după caz, cerinţe de acoperire și de calitate.”;

(b) punctul 2 se înlocuiește cu următorul text:
„2. Utilizarea eficientă și efectivă a frecvenţelor, în conformitate cu Directiva 2002/21/CE (directiva-cadru).”;
(c)

se adaugă punctul următor:
„9. Obligaţiile specifice utilizării experimentale a frecvenţelor radio.”

4.

În partea C, punctul 1 se înlocuiește cu următorul text:
„1. Desemnarea serviciului pentru care se folosește numărul, inclusiv orice cerinţă privind furnizarea serviciului în
cauză și, în vederea evitării oricărui dubiu, principiile de tarifare și preţurile maximale care se pot aplica în seria de
numere respectivă în vederea asigurării protecţiei consumatorului în conformitate cu articolul 8 alineatul (4) lit
era (b) din Directiva 2002/21/CE (directiva-cadru).”

18.12.2009

18.12.2009

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

DECLARAŢIA COMISIEI CU PRIVIRE LA NEUTRALITATEA INTERNETULUI
Comisia acordă o mare atenţie menţinerii caracterului deschis și neutru al internetului, ţinând seama pe deplin de actuala
voinţă a colegiuitorilor de a consacra neutralitatea internetului drept obiectiv politic și principiu de reglementare care tre
buie promovat de autorităţile naţionale de reglementare (1), concomitent cu consolidarea cerinţelor de transparenţă aferen
te (2) și cu crearea unor competenţe în materie de salvgardare pentru ca autorităţile naţionale de reglementare să poată
împiedica degradarea serviciilor și perturbarea sau încetinirea traficului din reţelele publice (3). Comisia va monitoriza
îndeaproape implementarea acestor dispoziţii în statele membre, punând un accent deosebit, în cadrul raportului său de acti
vitate anual către Parlamentul European și Consiliu, pe modul în care sunt garantate „libertăţile de pe internet” ale cetăţeni
lor europeni. Între timp, Comisia va monitoriza impactul evoluţiei pieţei și a tehnologiilor asupra „libertăţilor de pe internet”,
prezentând Parlamentului European și Consiliului, până la sfârșitul anului 2010, un raport cu privire la eventuala necesitate
a unor orientări suplimentare, și va face uz de competenţele sale din domeniul dreptului concurenţial pentru a aborda orice
practică anticoncurenţială care ar putea apărea.

(1) Articolul 8 alineatul (4) litera (g) din directiva-cadru.
(2) Articolul 20 alineatul (1) litera (b) și articolul 21 alineatul (3) literele (c) și (d) din Directiva privind serviciul universal.
(3) Articolul 22 alineatul (3) din Directiva privind serviciul universal.
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