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DECIZIA COMISIEI
din 29 octombrie 2007
de modificare a Deciziei 2007/116/CE în ceea ce privește introducerea unor numere rezervate
suplimentare care încep cu „116”
[notificată cu numărul C(2007) 5139]
(Text cu relevanță pentru SEE)

(2007/698/CE)
COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

(3)

Prin urmare, Decizia 2007/116/CE ar trebui modificată
în consecință.

(4)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu
avizul Comitetului pentru comunicații,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,
având în vedere Directiva 2002/21/CE a Parlamentului
European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind un cadru
de reglementare comun pentru rețelele și serviciile de comunicații electronice (directivă-cadru) (1), în special articolul 10
alineatul (4),
întrucât:
(1)

(2)

Decizia 2007/116/CE a Comisiei din 15 februarie 2007
privind rezervarea seriei naționale de numere care încep
cu „116” ca numere armonizate pentru servicii armonizate cu caracter social (2) rezervă seria națională de
numere care încep cu „116” ca numere armonizate
pentru servicii armonizate cu caracter social. Anexa la
această decizie conține o listă de numere specifice din
cadrul acestei serii și serviciile pentru care este rezervat
fiecare număr. Lista poate fi adaptată în conformitate cu
procedura menționată la articolul 22 alineatul (3) din
Directiva 2002/21/CE.
Descrierea serviciilor, asociată numărului 116000, ar
trebui actualizată. În plus, două servicii, Linii de
asistență telefonică pentru copii și Linii de asistență telefonică care oferă sprijin emoțional, au fost identificate
drept servicii cu caracter social care ar putea beneficia
de numere armonizate. Din aceste motive, se impun
actualizarea Deciziei 2007/116/CE și introducerea unor
numere rezervate suplimentare.

(1) JO L 108, 24.4.2002, p. 33. Directivă modificată prin Regulamentul
(CE) nr. 717/2007 al Parlamentului European și al Consiliului
(JO L 171, 29.6.2007, p. 32).
(2) JO L 49, 17.2.2007, p. 30.

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Anexa la Decizia 2007/116/CE se înlocuiește cu anexa la
prezenta decizie.
Articolul 2
Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a se asigura
că, începând cu 29 februarie 2008, autoritatea națională de
reglementare competentă poate aloca numerele adăugate pe
listă în temeiul prezentei decizii.
Articolul 3
Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 29 octombrie 2007.
Pentru Comisie
Viviane REDING

Membru al Comisiei
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ANEXĂ
Lista numerelor rezervate pentru serviciile armonizate cu caracter social

Număr

Serviciul pentru care este rezervat numărul

Condiții specifice referitoare la dreptul de utilizare a acestui
număr

116000

Denumirea serviciului:
Linii telefonice de urgență pentru copii dispăruți

Serviciu disponibil non-stop (24 de ore pe zi, 7 zile
pe săptămână, la nivel național).

Descriere:
Serviciul: (a) preia apeluri prin care se anunță
dispariția unor copii și le transferă poliției; (b)
oferă îndrumare și sprijin persoanelor în grija
cărora se află copilul dispărut; (c) sprijină desfășurarea investigației.
116111

Denumirea serviciului:
Linii de asistență telefonică pentru copii
Descriere:
Serviciul oferă ajutor copiilor care au nevoie de
îngrijire și protecție și îi pune în legătură cu
diverse organizații și resurse; le oferă copiilor posibilitatea de a-și exprima temerile, de a vorbi
despre aspectele care îi afectează în mod direct
și de a contacta pe cineva în caz de urgență.

116123

Denumirea serviciului:
Linii de asistență telefonică care oferă sprijin
emoțional
Descriere:
Serviciul permite apelantului să beneficieze de o
relație umană adevărată, în cadrul căreia este
ascultat fără a fi judecat. Acesta oferă sprijin
emoțional apelanților care suferă de singurătate,
care se află într-o stare de criză psihologică sau
care se gândesc la suicid.

Atunci când serviciul nu este disponibil non-stop
(24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, la nivel
național), furnizorul serviciului trebuie să
garanteze faptul că informațiile privind disponibilitatea serviciului sunt ușor accesibile publicului și
că, pe perioada în care serviciul nu este disponibil,
apelanții sunt informați când va deveni disponibil
serviciul.

Atunci când serviciul nu este disponibil non-stop
(24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, la nivel
național), furnizorul serviciului trebuie să
garanteze faptul că informațiile privind disponibilitatea serviciului sunt ușor accesibile publicului și
că, pe perioada în care serviciul nu este disponibil,
apelanții sunt informați când va deveni disponibil
serviciul.
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