
PARLAMENTUL EUROPEAN
2009 










 2014

Document de şedinţă

C7-0012/2012
2010/0252(COD)

RO

19/01/2012

Poziţia Consiliului în primă lectură

Poziţie în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unei DECIZII A 
PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI de instituire a unui program 
multianual pentru politica în domeniul spectrului de frecvenţe radio

Doc. 16226/1/2011
17651/2011 Declaraţii
COM(2012)0003

RO RO





16226/1/11 REV 1 AV/ban
DG C RO

CONSILIUL
UNIUNII EUROPENE

Bruxelles, 13 decembrie 2011
(OR. en)

Dosar interinstituțional:
2010/0252 (COD)

16226/1/11
REV 1

TELECOM 162
AUDIO 60
MI 535
CODEC 1859
PARLNAT 324

ACTE LEGISLATIVE ȘI ALTE INSTRUMENTE
Obiectul: Poziţie în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unei DECIZII 

A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI de instituire a 
unui program multianual pentru politica în domeniul spectrului de 
frecvenţe radio
- Adoptată de Consiliu la 13 decembrie 2011



16226/1/11 REV 1 AV/ban 1
DG C RO

DECIZIA nr. …/2011/UE

A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI

din

de instituire a unui program multianual pentru

politica în domeniul spectrului de frecvenţe radio

(Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European1,

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară2,

                                               

1 JO C 107, 6.4.2011, p. 53.
2 Poziţia Parlamentului European din 11 mai 2011 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi 

poziţia Consiliului în primă lectură din … (nepublicată încă în Jurnalul Oficial). Poziţia 
Parlamentului European din … (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).
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întrucât:

(1) În conformitate cu Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European şi a Consiliului 

din 7 martie 2002 privind un cadru de reglementare comun pentru reţelele şi serviciile de 

comunicaţii electronice (Directivă-cadru)1, Comisia poate înainta Parlamentului European 

şi Consiliului propuneri legislative pentru stabilirea de programe multianuale pentru 

politica în domeniul spectrului de frecvenţe radio. Programele respective ar trebui să 

definească orientările politice şi obiectivele pentru planificarea strategică şi armonizarea 

utilizării spectrului radio în conformitate cu directivele care se aplică reţelelor şi serviciilor 

de comunicaţii electronice. Orientările politice şi obiectivele respective ar trebui să se 

refere la disponibilitatea şi utilizarea eficientă a spectrului radio, necesare pentru instituirea 

şi funcţionarea pieţei interne. Programul pentru politica în domeniul spectrului de frecvenţe 

radio (denumit în continuare „programul”) ar trebui să susţină obiectivele şi măsurile-cheie 

evidenţiate în Comunicarea Comisiei din 3 martie 2010 privind Strategia Europa 2020 şi în 

Comunicarea Comisiei din 26 august 2010 privind „O agendă digitală pentru Europa” şi se 

numără printre cele 50 de măsuri prioritare din Comunicarea Comisiei 

din 11 noiembrie 2010, „Către un act privind piaţa unică”.

                                               

1 JO L 108, 24.4.2002, p. 33.
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(2) Prezenta decizie nu ar trebui să aducă atingere legislaţiei Uniunii în vigoare, în special 

Directivei 1999/5/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 9 martie 1999 privind 

echipamentele hertziene şi echipamentele terminale de telecomunicaţii şi recunoaşterea 

reciprocă a conformităţii acestora1, Directivei 2002/19/CE a Parlamentului European şi a 

Consiliului din 7 martie 2002 privind accesul la reţelele de comunicaţii electronice şi la 

infrastructura asociată, precum şi interconectarea acestora (Directiva privind accesul)2, 

Directivei 2002/20/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 martie 2002 privind 

autorizarea reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice (Directiva privind 

autorizarea)3, Directivei 2002/21/CE, precum şi Deciziei nr. 676/2002/CE a Parlamentului 

European şi 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)4. De asemenea, prezenta decizie nu ar trebui să aducă atingere 

măsurilor luate la nivel naţional, în conformitate cu legislaţia Uniunii, care urmăresc

obiective de interes general, în special legate de reglementarea conţinutului şi de politica 

audiovizuală, şi nici dreptului statelor membre de a îşi organiza şi utiliza spectrul radio în 

scopuri legate de ordinea publică, siguranţa publică şi apărare.

                                               

1 JO L 91, 7.4.1999, p. 10.
2 JO L 108, 24.4.2002, p. 7.
3 JO L 108, 24.4.2002, p. 21.
4 JO L 108, 24.4.2002, p. 1.
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(3) Spectrul radio este o resursă publică cheie pentru sectoare şi servicii esenţiale, care includ 

comunicaţiile mobile, comunicaţiile fără fir în bandă largă şi prin satelit, transmisiunile de 

televiziune şi radio, transporturile, radiolocaţia, precum şi pentru aplicaţii precum alarmele, 

comanda la distanţă, protezele auditive, microfoanele şi echipamentele medicale. Pe 

spectrul radio se bazează servicii publice, cum sunt serviciile de securitate şi siguranţă 

inclusiv protecţia civilă, şi activităţi ştiinţifice cum sunt meteorologia, observarea 

Pământului, radioastronomia şi cercetarea spaţială. Facilitarea accesului la spectrul radio 

joacă, de asemenea, un rol în asigurarea comunicaţiilor electronice, în special pentru 

cetăţenii şi întreprinderile aflate în zone îndepărtate sau slab populate, cum ar fi regiunile 

rurale sau insulele. Prin urmare, măsurile de reglementare a spectrului radio au implicaţii 

economice, în domeniul siguranţei, al sănătăţii, al interesului public, culturale, ştiinţifice, 

sociale, de mediu şi tehnice.

(4) Ar trebui adoptată o abordare economică şi socială reînnoită cu privire la gestionarea, 

alocarea şi utilizarea spectrului radio. Acest program ar trebui să aibă o componentă axată 

special pe această politică, în scopul de a asigura o mai mare eficienţă a spectrului radio, o 

mai bună planificare a frecvenţelor, precum şi măsuri de protecţie împotriva practicilor 

anticoncurenţiale.
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(5) Planificarea strategică şi armonizarea utilizării spectrului radio la nivelul Uniunii ar trebui 

să consolideze piaţa internă a serviciilor şi echipamentelor de comunicaţii electronice fără 

fir, precum şi alte politici ale Uniunii care implică utilizarea spectrului radio, oferind astfel 

noi posibilităţi de inovare şi de creare de locuri de muncă şi, în acelaşi timp, contribuind la 

redresare economică şi la integrare socială la scara întregii Uniuni, respectând totodată 

importanta valoare socială, culturală şi economică a spectrului radio.

(6) Armonizarea utilizării adecvate a spectrului radio poate, de asemenea, să fie benefică 

pentru calitatea serviciilor oferite prin comunicaţiile electronice şi este esenţială pentru 

crearea unor economii de scară, reducând costurile instalării reţelelor fără fir şi costurile

echipamentelor fără fir destinate consumatorilor. În acest sens, Uniunea are nevoie de un 

program de politică prin care să acopere piaţa internă în toate domeniile de politică ale 

Uniunii care implică utilizarea spectrului radio, precum politicile privind comunicaţiile 

electronice, cercetarea, dezvoltarea tehnologică, spaţiul, transporturile, energia şi 

audiovizualul.

(7) Acest program ar trebui să promoveze concurenţa şi să contribuie la punerea bazelor unei 

veritabile pieţe digitale unice.
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(8) Acest program ar trebui, în special, să susţină Strategia Europa 2020, având în vedere 

potenţialul uriaş de care dispun serviciile fără fir pentru a promova o economie bazată pe 

cunoaştere, a dezvolta şi a sprijini sectoarele care se bazează pe tehnologiile informaţiei şi 

comunicaţiilor şi a depăşi decalajul digital. Utilizarea tot mai mare în special a serviciilor 

media audiovizuale şi a conţinutului online impulsionează cererea de viteză şi acoperire. 

Programul este, de asemenea, o acţiune-cheie din Agenda digitală pentru Europa, care 

urmăreşte furnizarea internetului de mare viteză în bandă largă în viitoarea economie 

bazată pe reţele şi cunoaştere, cu obiectivul ambiţios de a asigura o acoperire universală în 

bandă largă. Furnizarea celor mai mari viteze şi capacităţi posibile în bandă largă, prin 

cablu sau fără fir, contribuie la atingerea obiectivului de acces în bandă largă de cel 

puţin 30 Mbps pentru toţi până în 2020 şi de acces în bandă largă la viteze de 

minimum 100 Mbps pentru cel puţin jumătate din gospodăriile din Uniune, şi este 

importantă pentru stimularea creşterii economice şi a competitivităţii globale şi totodată 

necesară pentru obţinerea beneficiilor economice şi sociale durabile ale unei pieţe digitale

unice. Programul ar trebui să sprijine şi să promoveze, de asemenea, şi alte politici 

sectoriale ale Uniunii, precum cele referitoare la un mediu durabil şi la incluziunea 

economică şi socială a tuturor cetăţenilor Uniunii. Ca urmare a importanţei aplicaţiilor fără 

fir pentru inovare, acest program este şi o iniţiativă-cheie de susţinere a politicilor Uniunii 

în domeniul inovării.
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(9) Primul program ar trebui să pună bazele unei dezvoltări prin care Uniunea să poată prelua 

conducerea în ceea ce priveşte vitezele conexiunilor fără fir în bandă largă, mobilitatea, 

acoperirea şi capacitatea. O astfel de poziţie de lider în acest domeniu este esenţială pentru 

a institui o piaţă digitală unică competitivă care să contribuie la deschiderea pieţei interne 

pentru toţi cetăţenii Uniunii.

(10) Acest program ar trebui să specifice principiile directoare şi obiectivele până în 2015 

pentru statele membre şi pentru instituţiile Uniunii şi să stabilească iniţiativele specifice de 

punere în aplicare. Deşi gestionarea spectrului radio este încă în mare măsură o competenţă 

naţională, aceasta ar trebui exercitată în conformitate cu legislaţia existentă a Uniunii şi ar 

trebui să permită acţiunile care au ca scop aplicarea politicilor Uniunii.

(11) De asemenea, programul ar trebui să ţină seama de Decizia nr. 676/2002/CE şi de 

experienţa tehnică a Conferinţei Europene a Administraţiilor de Poştă şi Telecomunicaţii 

(denumită în continuare „CEPT”), astfel încât politicile Uniunii care se bazează pe spectrul 

radio şi care au fost aprobate de Parlamentul European şi de Consiliu să poată fi aplicate 

prin măsuri tehnice de punere în aplicare, cu menţiunea că astfel de măsuri pot fi luate ori 

de câte ori este necesar pentru punerea în aplicare a politicilor deja existente ale Uniunii.
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(12) Facilitarea accesului la spectrul radio ar putea necesita tipuri inovatoare de autorizare, 

precum utilizarea colectivă a spectrului radio sau utilizarea în comun a infrastructurii, a 

căror aplicare în Uniune ar putea fi facilitată prin identificarea celor mai bune practici şi 

încurajarea partajării informaţiilor, precum şi prin definirea anumitor condiţii comune sau 

convergente pentru utilizarea spectrului radio. Autorizaţiile generale, care reprezintă cel 

mai puţin costisitor tip de autorizare, sunt de interes special în cazurile în care interferenţa 

nu riscă să devină un obstacol în calea dezvoltării altor servicii.

(13) Deşi din punct de vedere tehnologic se află încă în stadiu de dezvoltare, aşa-numitele 

„tehnologii cognitive” ar trebui să fie explorate în continuare, inclusiv prin facilitarea 

utilizării în comun pe baza geolocalizării.

(14) Comerţul cu drepturi de spectru radio, combinat cu condiţii flexibile de utilizare, ar putea 
să aducă beneficii substanţiale creşterii economice. Prin urmare, benzile în care utilizarea 
flexibilă a fost deja introdusă prin legislaţia Uniunii ar trebui să devină imediat 
comercializabile în conformitate cu Directiva 2001/21/CE. Schimbul de bune practici 
privind condiţiile şi procedurile de autorizare pentru astfel de benzi şi măsurile comune de
prevenire a acumulării drepturilor de utilizare a spectrului radio, acumulare care ar putea 
duce la poziţii dominante şi la incapacitatea nejustificată de a utiliza astfel de drepturi, ar 
facilita introducerea coordonată a acestor măsuri de către toate statele membre şi 
achiziţionarea unor astfel de drepturi oriunde în Uniune. Utilizarea colectivă (sau în 
comun) a spectrului radio – înţeleasă ca un număr nedefinit de utilizatori independenţi 
şi/sau echipamente independente care accesează spectrul radio în aceeaşi gamă de 
frecvenţe, în acelaşi timp, într-o zonă geografică dată şi în condiţii bine definite – ar trebui 
încurajată acolo unde este posibil, fără a aduce atingere dispoziţiilor Directivei 2002/20/CE 
în ceea ce priveşte reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice.
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(15) După cum se subliniază în Agenda digitală pentru Europa, banda largă fără fir este un 
mijloc important de stimulare a concurenţei, a posibilităţilor de alegere oferite 
consumatorilor şi a accesului în zonele rurale şi în alte zone în care instalarea benzii largi 
prin cablu este dificilă sau neviabilă din punct de vedere economic. Totuşi, gestionarea 
spectrului radio poate afecta concurenţa prin modificarea rolului şi a forţei operatorilor de 
pe piaţă, de exemplu, dacă utilizatorilor existenţi li se oferă avantaje concurenţiale 
necuvenite. Accesul limitat la spectrul radio, în special atunci când spectrul radio 
corespunzător devine insuficient, poate crea o barieră pentru intrarea noilor servicii sau 
aplicaţii, precum şi obstacole în calea inovării şi a concurenţei. Achiziţionarea de noi 
drepturi de utilizare a spectrului radio, inclusiv prin transferul sau închirierea frecvenţelor 
sau prin alte tranzacţii între utilizatori, precum şi introducerea unor criterii noi şi flexibile 
pentru utilizarea spectrului radio, pot avea un impact asupra situaţiei concurenţiale 
existente. În consecinţă, statele membre ar trebui să ia măsuri de reglementare ex ante sau 
ex post adecvate (precum măsuri de modificare a drepturilor existente, de interzicere a 
anumitor achiziţii de drepturi de utilizare a spectrului radio, de impunere a unor condiţii 
privind tezaurizarea spectrului radio şi utilizarea eficientă a acestuia, precum cele 
menţionate în Directiva 2002/21/CE, de limitare a spectrului radio de care dispune fiecare 
întreprindere sau de evitare a acumulării excesive de drepturi de utilizare a spectrului 
radio) pentru a evita denaturarea concurenţei, în conformitate cu principiile care stau la 
baza Directivei 2002/20/CE şi a Directivei 87/372/CEE a Consiliului din 25 iunie 1987 
privind benzile de frecvenţă care urmează să fie rezervate pentru introducerea coordonată 
în Comunitate a telecomunicaţiilor mobile terestre digitale celulare paneuropene publice1

(Directiva GSM).

                                               

1 JO L 196, 17.7.1987, p. 85.
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(16) Efectuarea unui inventar al utilizării actuale a spectrului radio şi a unei analize a 

tendinţelor tehnologice, a viitoarelor necesităţi şi a cererii de spectru radio, în special 

între 400 MHz şi 6 GHz, ar trebui să permită identificarea benzilor de frecvenţă a căror 

eficienţă ar putea fi îmbunătăţită, precum şi a posibilităţilor de utilizare în comun a 

spectrului radio, atât în beneficiul sectorului comercial, cât şi al celui public. Metodologia

pentru crearea şi actualizarea unui inventar al utilizării existente a spectrului radio ar trebui 

să ţină seama în mod corespunzător de sarcina administrativă generată la nivelul 

administraţiilor şi ar trebui să vizeze reducerea la minim a sarcinii respective. Prin urmare, 

informaţiile furnizate de statele membre în temeiul Deciziei 2007/344/CE a Comisiei 

din 16 mai 2007 privind disponibilitatea armonizată a informaţiilor referitoare la utilizarea 

spectrului de frecvenţe radio în cadrul Comunităţii1 ar trebui luate pe deplin în considerare 

atunci când se elaborează metodologia pentru crearea unui inventar al utilizării existente a 

spectrului radio.

(17) Standardele armonizate prevăzute în Directiva 1999/5/CE sunt esenţiale pentru asigurarea 

unei utilizări eficiente a spectrului radio şi ar trebui să ţină seama de condiţiile de utilizare 

în comun definite prin lege. Standardele europene pentru reţelele şi echipamentele 

electronice şi electrice care nu utilizează unde radio ar trebui, de asemenea, să contribuie la 

evitarea perturbărilor în utilizarea spectrului radio. Impactul cumulat al creşterii volumului 

şi densităţii echipamentelor şi aplicaţiilor fără fir combinat cu diversitatea utilizărilor 

spectrului radio reprezintă o provocare pentru abordările actuale ale gestionării 

interferenţelor. Aceste aspecte ar trebui, aşadar, examinate şi reevaluate împreună cu 

caracteristicile receptoarelor şi cu mecanisme mai sofisticate de evitare a interferenţelor.

                                               

1 JO L 129, 17.5.2007, p. 67.
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(18) Statelor membre ar trebui să li se permită, după caz, să introducă măsuri de compensare 

legate de costurile de migrare.

(19) În conformitate cu obiectivele Agendei digitale pentru Europa, banda largă fără fir ar putea 

contribui substanţial la redresarea şi creşterea economică dacă ar fi pus la dispoziţie un 

spectru radio suficient, dacă drepturile de utilizare a spectrului radio ar fi acordate rapid şi 

dacă ar fi permisă adaptarea comerţului cu acestea la evoluţia pieţei. Agenda digitală

pentru Europa susţine accesul tuturor cetăţenilor Uniunii la banda largă la o viteză de cel 

puţin 30 Mbps până în 2020. În consecinţă, spectrul radio, care face deja obiectul unor 

decizii în vigoare ale Comisiei, ar trebui pus la dispoziţie în termenii şi condiţiile prevăzute 

în deciziile respective. În funcţie de cererea de pe piaţă, procesul de autorizare ar trebui să 

aibă loc în conformitate cu Directiva 2002/20/CE până la 31 decembrie 2012 pentru 

comunicaţiile terestre în vederea facilitării accesului tuturor la banda largă fără fir, în 

special în cadrul benzilor de frecvenţă desemnate prin Deciziile 2008/411/CE1,

2008/477/CE2, şi 2009/766/CE3 ale Comisiei. În vederea completării serviciilor terestre în 

bandă largă şi asigurarea acoperirii celor mai îndepărtate regiuni ale Uniunii, accesul la 

banda largă prin satelit ar putea fi o soluţie rapidă şi fezabilă.

(20) Ar trebui introduse, după caz, modalităţi mai flexibile de utilizare a spectrului radio pentru 

a încuraja inovarea şi serviciile de conectare rapidă în bandă largă, care permit 

întreprinderilor să-şi reducă costurile şi să-şi amelioreze competitivitatea şi care permit 

crearea de noi servicii interactive online, de exemplu, în domeniile învăţământului, 

sănătăţii şi al serviciilor de interes general pentru public.

                                               

1 Decizia 2008/411/CE a Comisiei din 21 mai 2008 privind armonizarea benzii de frecvenţe 
3400 - 3800 MHz pentru sisteme terestre capabile să furnizeze servicii de comunicaţii 
electronice în cadrul Comunităţii (OJ L 144, 4.6.2008, p. 77).

2 Decizia 2008/477/CE a Comisiei din 13 iunie 2008 privind armonizarea benzii de frecvenţe 
2500 - 2690 MHz pentru sistemele terestre capabile să furnizeze servicii de comunicaţii 
electronice în cadrul Comunităţii (JO L 163, 24.6.2008, p. 37).

3 Decizia 2009/766/CE a Comisiei din 16 octombrie 2009 privind armonizarea benzilor de 
frecvenţe de 900 MHz şi de 1800 MHz pentru sistemele terestre capabile să furnizeze 
servicii paneuropene de comunicaţii electronice în cadrul Comunităţii
(OJ L 274, 20.10.2009, p. 32).
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(21) Având aproape 500 de milioane de persoane conectate la banda largă de mare viteză în 

Europa ar putea să contribuie la dezvoltarea pieţei interne, creând o masă critică de 

utilizatori unică în lume, oferind tuturor regiunilor noi oportunităţi, dând fiecărui utilizator 

valoare adăugată şi oferind Uniunii capacitatea de a fi o economie de prim rang la nivel 

mondial bazată pe cunoaştere. Implementarea rapidă a benzii largi este, prin urmare,

crucială pentru dezvoltarea productivităţii europene şi pentru apariţia de noi întreprinderi 

mici care pot să devină lideri în diferite sectoare, de exemplu al sănătăţii, al producţiei şi 

al serviciilor.

(22) În 2006, Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor (UIT) a estimat că viitoarele cerinţe 

privind lărgimea benzii, în vederea dezvoltării Telecomunicaţiilor Mobile 

Internaţionale-2000 (TMI-2000) şi a sistemelor avansate TMI (comunicaţii mobile 3G 

şi 4G) ar fi între 1280 şi 1720 MHz în 2020 pentru sectorul comunicaţiilor mobile 

comerciale în fiecare regiune a UIT, inclusiv Europa. Ar trebui notat că cifra mai mică 

(1280 MHz) este superioară cerinţelor pentru anumite ţări. În plus, există anumite ţări în 

care cerinţele sunt mai mari decât cifra superioară (1720 MHz). Ambele cifre includ 

spectrul radio deja utilizat sau prevăzut a fi utilizat pentru sistemele pre-TMI şi 

pentru TMI-2000 şi variantele îmbunătăţite ale acestuia. Fără eliberarea spectrului radio 

necesar, de preferinţă într-un mod armonizat la nivel mondial, noile servicii şi creşterea 

economică vor fi îngreunate de constrângeri legate de capacitatea reţelelor mobile.
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(23) Banda de 800 MHz (790-862 MHz) este optimă pentru acoperirea cu servicii fără fir în 

bandă largă a unor zone întinse. Având în vedere armonizarea condiţiilor tehnice în 

conformitate cu Decizia 2010/267/UE, precum şi Recomandarea Comisiei 

din 28 octombrie 2009 privind facilitarea eliberării dividendului digital în 

Uniunea Europeană1 care face apel la abandonarea radiodifuziunii analogice până 

la 1 ianuarie 2012, precum şi evoluţia rapidă a reglementărilor naţionale, această bandă ar 

trebui, în principiu, să fie pusă la dispoziţie pentru serviciile de comunicaţii electronice în 

Uniune până în 2013. Pe termen lung, în funcţie de rezultatele unei analize a tendinţelor

tehnologice, a necesităţilor viitoare şi a cererii de spectru radio, ar putea fi avut în vedere şi 

un spectru radio suplimentar. Deoarece banda de 800 MHz are capacitatea de transmisie pe 

zone întinse, la drepturi ar putea fi adăugate, după caz, obligaţii de acoperire.

(24) Înmulţirea posibilităţilor de comunicare fără fir în bandă largă este crucială pentru a 

furniza noi platforme de distribuţie sectorului cultural, pregătind astfel terenul pentru o 

dezvoltare cu succes a sectorului respectiv în viitor.

(25) Sistemele de acces fără fir, inclusiv reţelele locale radio, pot depăşi alocările actuale în 

regim fără licenţă. Necesitatea şi fezabilitatea extinderii alocărilor de spectru radio în 

regim fără licenţă pentru sistemele de acces fără fir, inclusiv reţelele radio locale, 

la 2,4 GHz şi 5 GHz, ar trebui evaluate în funcţie de inventarul utilizărilor actuale ale 

spectrului radio şi de necesităţile care apar în legătură cu spectrul radio, precum şi în 

funcţie de utilizarea acestuia în alte scopuri.

                                               

1 JO L 308, 24.11.2009, p. 24.



16226/1/11 REV 1 AV/ban 14
DG C RO

(26) În timp ce radiodifuziunea va rămâne o platformă importantă de distribuţie a conţinutului, 

întrucât încă este cea mai ieftină platformă de distribuţie în masă, banda largă fără fir sau 

prin cablu, precum şi alte servicii noi oferă noi posibilităţi sectorului cultural de a-şi 

diversifica gama de platforme de distribuţie, de a furniza servicii la cerere şi de a profita de 

potenţialul economic al creşterii majore a traficului de date.

(27) Pentru a se axa pe priorităţile acestui prim program multianual, statele membre şi Comisia 

ar trebui să coopereze în vederea susţinerii şi atingerii obiectivului de a permite Uniunii să 

preia poziţia de lider în domeniul serviciilor de comunicaţii electronice fără fir în bandă 

largă, prin eliberarea de spectru radio suficient în benzi rentabile pentru ca serviciile 

respective să fie disponibile la scară largă.

(28) Deoarece o abordare comună şi economiile de scară sunt esenţiale pentru dezvoltarea 

comunicaţiilor în bandă largă în întreaga Uniune şi pentru prevenirea denaturării 

concurenţei şi a fragmentării pieţei între statele membre, o serie de bune practici privind 

condiţiile şi procedurile de autorizare ar trebui să fie identificate de statele membre în mod 

concertat, precum şi împreună cu Comisia. Astfel de condiţii şi proceduri ar putea să 

includă obligaţiile de acoperire, mărimea blocurilor de frecvenţe, calendarul de acordare a 

drepturilor, accesul la operatorii reţelelor mobile virtuale şi durata drepturilor de utilizare a 

spectrului radio. Reflectând importanţa comerţului cu frecvenţe pentru creşterea eficienţei 

utilizării spectrului radio şi pentru dezvoltarea pieţei interne a echipamentelor şi serviciilor 

fără fir, condiţiile şi procedurile respective ar trebui să se aplice benzilor de frecvenţă 

alocate comunicaţiilor fără fir, pentru care drepturile de utilizare pot fi transferate 

sau închiriate.
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(29) Ar putea fi necesar spectru radio suplimentar pentru alte sectoare cum ar fi transporturile 

(pentru sisteme de siguranţă, de informare şi de management), cercetarea şi dezvoltarea

(C&D), e-sănătatea, e-incluziunea şi, dacă este necesar, protecţia publică şi intervenţia în 

caz de dezastre (PPID), deoarece acestea utilizează tot mai mult transmiterea de imagini 

video şi date pentru un serviciu rapid şi eficient. Optimizarea sinergiilor dintre politica în 

domeniul spectrului radio şi activităţile de cercetare şi dezvoltare, precum şi desfăşurarea 

de studii privind radiocompatibilitatea diferiţilor utilizatori ai spectrului radio ar trebui să 

faciliteze inovarea. Mai mult, rezultatele cercetării întreprinse în contextul celui de Al 

şaptelea program-cadru pentru activităţi de cercetare, de dezvoltare tehnologică şi 

demonstrative (2007-2013) arată că este necesară examinarea nevoilor de frecvenţe ale 

proiectelor care ar putea avea un mare potenţial economic sau de investiţii, în special 

pentru IMM-uri, cum ar fi tehnologia radio cognitiv sau e-sănătatea. Pentru susţinerea 

activităţilor de C&D şi ştiinţifice ar trebui asigurată totodată o protecţie adecvată împotriva 

interferenţelor prejudiciabile.

(30) Strategia Europa 2020 stabileşte obiective de mediu pentru o economie sustenabilă, 

eficientă din punct de vedere energetic şi competitivă, cum ar fi creşterea eficienţei 

energetice cu 20 % până în 2020. După cum se subliniază în Agenda digitală pentru 

Europa, un rol principal revine sectorului tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor. Printre 

acţiunile propuse se numără accelerarea instalării în întreaga Uniune a sistemelor 

inteligente de gestionare a energiei (reţele şi contoare inteligente) care utilizează facilităţile 

oferite de comunicaţii pentru a reduce consumul de energie, precum şi dezvoltarea 

sistemelor de transport inteligente şi a gestionării inteligente a traficului pentru a reduce 

emisiile de dioxid de carbon în sectorul transporturilor. Utilizarea eficientă a tehnologiilor 

aplicate spectrului radio ar putea contribui, de asemenea, la reducerea consumului de 

energie al echipamentelor radio şi la limitarea impactului asupra mediului în zonele rurale 

şi îndepărtate.
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(31) O abordare coerentă a autorizării privind spectrul radio în Uniune ar trebui să ia pe deplin 

în considerare protecţia sănătăţii publice împotriva câmpurilor electromagnetice, care este 

esenţială pentru bunăstarea cetăţenilor. Asigurând respectarea Recomandării 1999/519/CE 

a Consiliului din 12 iulie 1999 privind limitarea expunerii publicului la câmpuri 

electromagnetice (0 Hz - 300 GHz)1, este esenţial să se asigure monitorizarea permanentă a 

efectelor de natură ionizantă şi neionizantă asupra sănătăţii ale utilizării spectrului radio, 

inclusiv a efectelor cumulate în situaţii reale în care diferite frecvenţe ale spectrului radio 

sunt utilizate de un număr din ce în ce mai mare de tipuri de echipamente.

(32) Obiectivele esenţiale de interes general, precum siguranţa vieţii, evidenţiază necesitatea 

unor soluţii tehnice coordonate de interoperabilitate a serviciilor de siguranţă şi de urgenţă 

între statele membre. Ar trebui pus la dispoziţie, într-un mod coerent, un spectru radio 

suficient pentru dezvoltarea şi libera circulaţie a serviciilor şi dispozitivelor de siguranţă, 

precum şi pentru dezvoltarea soluţiilor inovatoare de siguranţă şi de urgenţă paneuropene 

sau interoperabile. Studiile au arătat că este necesar spectru radio suplimentar armonizat

sub 1 GHz pentru furnizarea serviciilor mobile în bandă largă pentru PPID în întreaga 

Uniune în următorii 5-10 ani.

                                               

1 JO L 199, 30.7.1999, p. 59.
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(33) Reglementarea spectrului radio are o pronunţată dimensiune transfrontalieră sau 

internaţională, ca urmare a caracteristicilor de propagare, a naturii internaţionale a pieţelor 

dependente de servicii care utilizează radiocomunicaţiile şi a necesităţii de a evita 

interferenţele prejudiciabile între ţări.

(34) Potrivit jurisprudenţei relevante a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, în cazul în care 

obiectul unui acord internaţional intră în parte în sfera de competenţă a Uniunii şi în parte 

în cea a statelor membre, este esenţial să se asigure o cooperare strânsă între acestea din 

urmă şi instituţiile Uniunii. Această obligaţie de cooperare, astfel cum a fost clarificată în 

jurisprudenţa consacrată, decurge din principiul unităţii în reprezentarea internaţională a 

Uniunii şi a statelor sale membre.

(35) De asemenea, statele membre ar putea avea nevoie de sprijin în ceea ce priveşte 

coordonarea frecvenţelor în cadrul negocierilor bilaterale cu ţări vecine ale Uniunii, 

inclusiv cu ţări candidate sau aderante, pentru a-şi îndeplini obligaţiile în temeiul legislaţiei

Uniunii în materie de coordonare a frecvenţelor. Acest lucru ar trebui să contribuie, de 

asemenea, la evitarea interferenţelor prejudiciabile şi la creşterea eficienţei spectrului radio 

şi a convergenţei utilizării acestuia chiar şi dincolo de frontierele Uniunii.

(36) În vederea realizării obiectivelor prezentei decizii, este important să se consolideze cadrul 

instituţional actual de coordonare a politicii privind spectrul radio şi a gestionării acestuia 

la nivelul Uniunii, inclusiv în chestiunile care afectează în mod direct două sau mai multe 

state membre, ţinând pe deplin seama de competenţa şi experienţa de specialitate a 

administraţiilor naţionale. Sunt, de asemenea, esenţiale cooperarea şi coordonarea dintre 

organismele de standardizare, instituţiile de cercetare şi CEPT.
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(37) În cazul în care sunt necesare condiţii uniforme pentru punerea în aplicare a prezentei 

decizii, ar trebui conferite competenţe de executare Comisiei. Respectivele competenţe ar 

trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor şi principiilor 

generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării 

competenţelor de executare de către Comisie1.

(38) Deoarece obiectivele prezentei decizii, şi anume instituirea unui program multi-anual 

pentru politica în domeniul spectrului de frecvenţe radio, nu pot fi realizate în mod 

satisfăcător de către statele membre şi, în consecinţă, având în vedere amploarea acţiunii

propuse, pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri în 

conformitate cu principiul subsidiarităţii, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul 

privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporţionalităţii, astfel cum este 

enunţat în articolul respectiv, prezenta decizie nu depăşeşte ceea ce este necesar pentru 

atingerea acestor obiective.

(39) Comisia ar trebui să prezinte Parlamentului European şi Consiliului un raport cu privire la 

rezultatele obţinute în temeiul prezentei decizii, precum şi la acţiunile viitoare planificate.

(40) La redactarea propunerii sale, Comisia a ţinut seama în cel mai înalt grad de avizul 

Grupului pentru politica în domeniul spectrului de frecvenţe radio înfiinţat prin 

Decizia 2002/622/CE a Comisiei din 26 iulie 20022,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

                                               

1 JO L 55, 28.2.2011, p. 13.
2 JO L 198, 27.7.2002, p. 49.
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Articolul 1

Scop şi domeniu de aplicare

(1) Prezenta decizie instituie un program multianual pentru politica în domeniul spectrului de 

frecvenţe radio (denumit în continuare „programul”), ale cărui scopuri sunt planificarea 

strategică şi armonizarea utilizării spectrului radio în vederea asigurării funcţionării pieţei 

interne în domeniile de politică ale Uniunii care presupun utilizarea spectrului radio, cum 

ar fi politicile privind comunicaţiile electronice, cercetarea, dezvoltarea tehnologică, 

spaţiul, transporturile, energia şi audiovizualul.

Prezenta decizie nu aduce atingere disponibilităţii unui spectru radio suficient pentru alte 

domenii de politică ale Uniunii, cum ar fi protecţia civilă şi intervenţia în caz de dezastre, 

precum şi politica de securitate şi apărare comună.

(2) Prezenta decizie nu aduce atingere legislaţiei Uniunii în vigoare, în special

Directivelor 1999/5/CE, 2002/20/CE şi 2002/21/CE şi, sub rezerva articolului 6 din

prezenta decizie, Deciziei nr. 676/2002/CE, şi nici măsurilor luate la nivel naţional în 

conformitate cu legislaţia Uniunii.
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(3) Prezenta decizie nu aduce atingere măsurilor luate la nivel naţional, în deplină 

conformitate cu legislaţia Uniunii, care urmăresc atingerea unor obiective de interes 

general, în special în ceea ce priveşte reglementarea conţinutului şi 

politica audiovizualului.

Prezenta decizie nu aduce atingere dreptului statelor membre de a-şi organiza şi utiliza 

spectrul radio în scopuri legate de ordinea publică, securitatea publică şi apărare. În cazul 

în care prezenta decizie sau măsurile adoptate pentru punerea în aplicare a acesteia pentru 

benzile de frecvenţă menţionate la articolul 6 produc efecte asupra spectrului radio utilizat 

de un stat membru în mod exclusiv şi direct în scopuri legate de propria securitate publică 

sau de apărare, statul membru în cauză, în măsura necesităţilor, poate continua să utilizeze 

banda de frecvenţă respectivă în scopuri legate de securitate publică şi apărare până la 

dezafectarea treptată a sistemelor existente în acea bandă la data intrării în vigoare a 

prezentei decizii sau, respectiv, a unei măsuri adoptate în temeiul acesteia. Statul membru 

în cauză notifică decizia sa Comisiei în mod corespunzător.

Articolul 2

Principii generale de reglementare

(1) Statele membre cooperează între ele şi cu Comisia în mod transparent pentru a asigura 

aplicarea coerentă în întreaga Uniune a următoarelor principii generale de reglementare:

(a) aplicarea celui mai adecvat şi mai puţin costisitor sistem de autorizare posibil, astfel 

încât flexibilitatea şi eficienţa utilizării spectrului radio să crească la maximum. Un 

astfel de sistem de autorizare se bazează pe criterii obiective, transparente, 

nediscriminatorii şi proporţionale;
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(b) stimularea dezvoltării pieţei interne prin promovarea instituirii în viitor a serviciilor 

digitale în întreaga Uniune şi prin încurajarea concurenţei reale;

(c) promovarea concurenţei şi a inovării, ţinându-se seama de necesitatea evitării 

interferenţelor prejudiciabile şi de nevoia asigurării calităţii tehnice a serviciului, 

pentru a facilita disponibilitatea serviciilor în bandă largă şi pentru a oferi un răspuns 

eficient la creşterea traficului fără fir de date;

(d) definirea condiţiilor tehnice de utilizare a spectrului radio, luând în considerare pe 

deplin dreptul Uniunii în domeniu, inclusiv privind limitarea expunerii populaţiei la 

câmpurile electromagnetice;

(e) promovarea principiului neutralităţii tehnologiei şi a serviciului în drepturile de 

utilizare a spectrului radio, acolo unde este posibil.

(2) Pentru comunicaţiile electronice se aplică, pe lângă principiile generale de reglementare 

definite la alineatul (1) de la prezentul articol, următoarele principii specifice, în 

conformitate cu articolele 8a, 9, 9a şi 9b din Directiva 2002/21/CE şi cu Decizia 

nr. 676/2002/CE:

(a) aplicarea neutralităţii tehnologiei şi a serviciului în drepturile de utilizare a spectrului 

radio pentru reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice şi în transferul sau 

închirierea drepturilor individuale de utilizare a frecvenţelor radio;
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(b) promovarea armonizării utilizării frecvenţelor radio pe întreg teritoriul Uniunii, în 

concordanţă cu necesitatea de a asigura utilizarea efectivă şi eficientă a acestora;

(c) facilitarea unui trafic fără fir de date intensificat şi a serviciilor în bandă largă, în 

special prin stimularea flexibilităţii, precum şi promovarea inovării, ţinându-se seama 

de necesitatea de a evita interferenţele prejudiciabile şi de a asigura calitatea tehnică 

a serviciului.

Articolul 3

Obiective de politică

Pentru a se axa pe priorităţile prezentei decizii, statele membre şi Comisia cooperează în vederea 

susţinerii şi atingerii următoarelor obiective de politică:

(a) încurajarea utilizării şi gestionării eficiente a spectrului radio astfel încât cererea crescândă 

de utilizare a frecvenţelor să poată fi satisfăcută în cele mai bune condiţii, reflectând 

importanta valoare socială, culturală şi economică a spectrului radio;

(b) alocarea în timp util a unui spectru radio suficient şi adecvat pentru susţinerea obiectivelor 

de politică ale Uniunii şi pentru satisfacerea în cel mai bun mod a cererii tot mai mari din 

domeniul traficului fără fir de date, permiţând astfel dezvoltarea serviciilor comerciale şi 

publice şi ţinând totodată seama de obiectivele de interes general importante, precum 

diversitatea culturală şi pluralismul mass-mediei; în acest scop, ar trebui depuse toate 

eforturile pentru a identifica, pe baza inventarului stabilit în temeiul articolului 9, cel 

puţin 1200 MHz de spectru radio corespunzător până în 2015. Această cifră include 

spectrul radio deja utilizat;
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(c) eliminarea decalajului digital şi contribuţia la realizarea obiectivelor Agendei digitale 

pentru Europa, stimulând accesul la banda largă cu o viteză de cel puţin 30 Mbps până 

în 2020, pentru toţi cetăţenii Uniunii şi permiţând Uniunii să dispună de cea mai mare 

viteză şi capacitate posibilă pentru serviciile în bandă largă;

(d) a face posibilă poziţia de lider a Uniunii în domeniul serviciilor de comunicaţii electronice 

fără fir în bandă largă prin eliberarea de spectru radio suficient în benzi rentabile pentru ca 

serviciile respective să fie disponibile la scară largă;

(e) asigurarea de oportunităţi atât pentru sectorul comercial, cât şi pentru sectoarele publice 

prin intermediul creşterii capacităţii serviciilor mobile în bandă largă;

(f) promovarea inovării şi a investiţiilor printr-o flexibilitate sporită în ceea ce priveşte 

utilizarea spectrului radio, printr-o aplicare consecventă în întreaga Uniune a principiilor 

neutralităţii tehnologiei şi a serviciului în rândul soluţiilor tehnologice care pot fi adoptate 

şi printr-o previzibilitate normativă adecvată astfel cum este prevăzut, printre altele, în 

cadrul de reglementare pentru comunicaţiile electronice prin eliberarea unui spectru radio

armonizat pentru noi tehnologii avansate şi prin posibilitatea comercializării drepturilor de 

utilizare a spectrului radio, creând astfel oportunităţi de dezvoltare în viitor a serviciilor 

digitale în întreaga Uniune; 

(g) facilitarea accesului la spectrul radio prin valorificarea avantajelor oferite de autorizaţiile 

generale pentru comunicaţiile electronice în conformitate cu articolul 5 din 

Directiva 2002/20/CE;
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(h) încurajarea utilizării în comun a infrastructurilor pasive în cazurile în care acest lucru este 

proporţional şi nediscriminatoriu, astfel cum s-a prevăzut la articolul 12 din 

Directiva 2002/21/CE;

(i) menţinerea şi dezvoltarea concurenţei efective, în special în domeniul serviciilor de 

comunicaţii electronice, prin încercarea de a evita, prin măsuri ex ante sau prin măsuri de 

remediere ex post, acumularea excesivă de drepturi de utilizare a frecvenţelor radio de 

către anumite întreprinderi, fapt care dăunează semnificativ concurenţei;

(j) reducerea fragmentării şi exploatarea deplină a potenţialului pieţei interne pentru a 

promova creşterea economică şi economiile de scară la nivelul Uniunii prin îmbunătăţirea 

coordonării şi a armonizării condiţiilor tehnice pentru utilizarea şi disponibilitatea 

spectrului radio, după caz;

(k) evitarea interferenţelor prejudiciabile sau a perturbărilor cauzate de alte dispozitive care 

utilizează sau nu undele radio, printre altele prin facilitarea elaborării de standarde care să 

contribuie la o utilizare eficientă a spectrului radio şi prin creşterea imunităţii la 

interferenţă a receptoarelor, ţinând seama în mod special de impactul cumulat al creşterii 

volumului şi densităţii dispozitivelor şi aplicaţiilor radio;

(l) stimularea accesibilităţii noilor produse şi tehnologii pentru consumatori, astfel încât 

trecerea la tehnologia digitală şi utilizarea eficientă a dividendului digital să fie sprijinită 

de consumatori;

(m) reducerea amprentei de carbon a Uniunii prin sporirea eficienţei tehnice şi a eficienţei 

energetice a reţelelor şi echipamentelor de comunicaţii fără fir.
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Articolul 4

Creşterea eficienţei şi a flexibilităţii

(1) Statele membre stimulează, în cooperare cu Comisia şi acolo unde este cazul, utilizarea 

colectivă a spectrului radio, precum şi utilizarea în comun a spectrului radio.

Statele membre stimulează, de asemenea, dezvoltarea tehnologiilor actuale şi a noilor 

tehnologii, de exemplu, în tehnologia radio cognitiv, inclusiv a acelor tehnologii care 

folosesc „spaţiile albe”.

(2) Statele membre şi Comisia cooperează pentru a spori flexibilitatea în utilizarea spectrului 

radio, cu scopul de a promova inovarea şi investiţiile, prin posibilitatea utilizării noilor

tehnologii şi prin transferul sau închirierea drepturilor de utilizare a spectrului radio.

(3) Statele membre şi Comisia cooperează pentru stimularea elaborării şi armonizării 

standardelor pentru echipamente radio şi echipamente terminale de telecomunicaţii, 

precum şi pentru echipamente şi reţele electrice şi electronice, dacă este necesar, pe baza 

mandatelor de standardizare acordate de Comisie organismelor de standardizare relevante. 

De asemenea, se acordă o atenţie specială standardelor pentru echipamentele ce urmează a 

fi utilizate de persoanele cu handicap.

(4) Statele membre stimulează activităţile de C&D în domeniul noilor tehnologii, cum ar fi 

tehnologiile cognitive şi bazele de date de geolocalizare.
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(5) Statele membre introduc, după caz, criterii de selecţie şi proceduri de acordare a drepturilor 

de utilizare a spectrului radio care să încurajeze concurenţa, investiţiile şi utilizarea 

eficientă a spectrului radio ca bun public, precum şi coexistenţa serviciilor şi dispozitivelor 

noi şi a celor existente. Statele membre promovează utilizarea eficientă a spectrului radio 

în permanenţă pentru reţele, dispozitive şi aplicaţii.

(6) Pentru a asigura utilizarea eficientă a drepturilor de utilizare a spectrului radio şi pentru a 

evita tezaurizarea spectrului radio, statele membre pot lua în considerare aplicarea unor 

măsuri corespunzătoare, atunci când este necesar, cum ar fi penalităţile financiare, 

utilizarea instrumentelor bazate pe stimulente tarifare sau retragerea drepturilor. Măsurile 

respective se stabilesc şi se aplică în mod transparent, nediscriminatoriu şi proporţional.

(7) În ceea ce priveşte serviciile de comunicaţii electronice, statele membre adoptă, până 

la 1 ianuarie 2013, măsuri de autorizare şi de alocare adecvate pentru dezvoltarea 

serviciilor în bandă largă, în conformitate cu Directiva 2002/20/CE în scopul de a obţine 

cea mai mare capacitate posibilă şi cele mai mari viteze posibile pentru serviciile în 

bandă largă.

(8) Pentru a evita eventuala fragmentare a pieţei interne, ca urmare a criteriilor şi procedurilor 

de selecţie divergente pentru spectrul radio armonizat alocat serviciilor de comunicaţii 

electronice şi care poate fi comercializat în toate statele membre în conformitate cu 

articolul 9b din Directiva 2002/21/CE, Comisia facilitează, în cooperare cu statele membre 

şi cu respectarea principiului subsidiarităţii, identificarea şi punerea în comun a celor mai 

bune practici privind condiţiile şi procedurile de autorizare şi încurajează schimbul de 

informaţii în legătură cu astfel de benzi, pentru a spori coerenţa în întreaga Uniune, în 

conformitate cu principiile neutralităţii tehnologiei şi a serviciului.
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Articolul 5

Concurenţa

(1) Statele membre promovează concurenţa efectivă şi evită denaturarea concurenţei pe piaţa 

internă a serviciilor de comunicaţii electronice, în conformitate cu Directivele 2002/20/CE 

şi 2002/21/CE.

Statele membre ţin seama de aspectele legate de concurenţă atunci când acordă drepturi de 

utilizare a spectrului radio utilizatorilor de reţele private de comunicaţii electronice

(2) În sensul alineatului (1) primul paragraf şi fără a aduce atingere aplicării normelor de 

concurenţă şi nici măsurilor adoptate de statele membre în vederea atingerii obiectivelor de 

interes general, în conformitate cu articolul 9 alineatul (4) din Directiva 2002/21/CE, 

statele membre pot adopta, între altele, măsuri:

(a) pentru a limita întinderea spectrului radio pentru care se acordă drepturi de utilizare 

unei întreprinderi, sau pentru a condiţiona astfel de drepturi de utilizare, cum ar fi 

acordarea accesului generalizat sau roaming la nivel naţional sau regional, în anumite 

benzi sau în anumite grupuri de benzi cu caracteristici similare, de exemplu, în 

benzile sub 1 GHz alocate serviciilor de comunicaţii electronice. Aceste condiţii 

suplimentare pot fi impuse numai de autorităţile naţionale competente;

(b) pentru a rezerva, dacă este cazul, în funcţie de situaţia de pe piaţa naţională, o 

anumită parte a unei benzi de frecvenţă sau a unui grup de benzi pentru a fi alocate 

noilor actori de pe piaţă;
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(c) pentru a refuza acordarea de noi drepturi de utilizare a spectrului radio sau 

autorizarea de noi utilizări ale spectrului radio în anumite benzi, sau pentru a

condiţiona acordarea de noi drepturi de utilizare a spectrului radio sau autorizarea de 

noi utilizări ale spectrului radio, pentru a evita denaturarea concurenţei cauzată de 

eventuale alocări, transferuri sau acumulări ale drepturilor de utilizare;

(d) pentru a interzice sau pentru a impune condiţii asupra transferurilor de drepturi de 

utilizare a spectrului radio care nu sunt supuse controlului fuziunilor la nivel naţional 

sau al Uniunii, în cazul în care astfel de transferuri pot dăuna 

semnificativ concurenţei;

(e) pentru a modifica drepturile existente în conformitate cu Directiva 2002/20/CE 

atunci când acest lucru este necesar pentru a remedia a posteriori denaturarea 

concurenţei cauzată de eventuale transferuri sau acumulări ale drepturilor de utilizare 

a frecvenţelor radio.

(3) În cazul în care statele membre doresc să adopte oricare dintre măsurile menţionate la 

alineatul (2) de la prezentul articol, acestea acţionează în conformitate cu procedurile 

pentru impunerea sau modificarea unor astfel de condiţii privind drepturile de utilizare a 

spectrului radio prevăzute în Directiva 2002/20/CE.

(4) Statele membre asigură că procedurile de autorizare şi de selecţie pentru serviciile de 

comunicaţii electronice încurajează concurenţa efectivă, în beneficiul cetăţenilor, al 

consumatorilor şi al întreprinderilor din Uniune.
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Articolul 6

Necesităţile în materie de spectru radio pentru comunicaţii fără fir în bandă largă

(1) Statele membre, în cooperare cu Comisia, iau toate măsurile necesare pentru a asigura 

disponibilitatea în Uniune a unui spectru radio suficient pentru scopuri de acoperire şi 

capacitate, pentru a permite Uniunii să dispună de cele mai mari viteze în bandă largă din 

lume, făcând astfel posibil ca aplicaţiile fără fir şi poziţia de lider a Uniunii în noile servicii 

să contribuie efectiv la creşterea economică, precum şi pentru a atinge obiectivul pentru 

toţi cetăţenii de a avea acces la viteze în bandă largă de cel puţin 30 Mbps până în 2020.

(2) În vederea promovării unei mai mari disponibilităţi a serviciilor fără fir în bandă largă, în 

beneficiul cetăţenilor şi al consumatorilor din Uniune, statele membre pun la dispoziţie 

benzile reglementate de Deciziile 2008/477/CE (2,5-2,69 GHz), 2008/411/CE 

(3,4-3,8 GHz) şi 2009/766/CE (900/1800 MHz) ale Comisiei, în conformitate cu termenii 

şi condiţiile prevăzute în deciziile menţionate. În funcţie de cererea de pe piaţă, statele 

membre desfăşoară procesul de autorizare până la 31 decembrie 2012, fără a aduce 

atingere utilizării actuale a serviciilor şi în condiţii care să permită consumatorilor un acces 

facil la serviciile fără fir în bandă largă. 

(3) Statele membre stimulează modernizarea permanentă a reţelelor de către furnizorii de 

comunicaţii electronice cu cele mai recente şi mai eficiente tehnologii, în vederea generării

propriilor lor frecvenţe recuperate, în conformitate cu principiile neutralităţii tehnologiei 

şi serviciului.
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(4) Până la 1 ianuarie 2013, statele membre desfăşoară procesul de autorizare pentru a permite 

utilizarea benzii de 800 MHz pentru serviciile de comunicaţii electronice. Comisia acordă

derogări specifice până la 31 decembrie 2015 în statele membre în care circumstanţe 

excepţionale naţionale sau locale sau probleme legate de coordonarea transfrontalieră a 

frecvenţelor ar împiedica disponibilitatea benzii, pe baza unei cereri motivate 

corespunzător din partea statului membru în cauză.

În cazul în care problemele motivate ale unui stat membru de coordonare transfrontalieră a 

frecvenţelor cu una sau mai multe ţări, inclusiv ţări candidate sau aderante, persistă 

după 31 decembrie 2015 şi împiedică disponibilitatea benzii de 800 MHz, Comisia acordă

derogări excepţionale pe perioade de un an, până la înlăturarea problemelor respective.

Statul membru căruia i-a fost acordată o derogare în temeiul primului şi celui de-al doilea 

paragraf se asigură că utilizarea benzii de 800 MHz nu împiedică disponibilitatea acestei 

benzi pentru serviciile de comunicaţii electronice, altele decât cele de difuziune, din statele 

membre învecinate.

Prezentul alineat se aplică inclusiv în ceea ce priveşte problemele de coordonare a 

spectrului radio din Republica Cipru, cauzate de faptul că guvernul Ciprului este 

împiedicat să exercite controlul efectiv pe o parte a teritoriului său.
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(5) Statele membre, în cooperare cu Comisia, monitorizează în permanenţă nevoile de 

capacitate pentru serviciile fără fir în bandă largă. Pe baza rezultatelor analizei menţionate 

la articolul 9 alineatul (4), Comisia evaluează şi raportează către Parlamentul European şi 

Consiliu înainte de 1 ianuarie 2015 cu privire la necesitatea aplicării unor măsuri de 

armonizare a unor benzi de frecvenţă suplimentare.

Statele membre pot asigura, după caz şi în conformitate cu legislaţia Uniunii, compensarea 

adecvată a costurilor directe de migrare sau de realocare a frecvenţelor utilizate, în 

conformitate cu legislaţia naţională şi cu legislaţia Uniunii.

(6) Statele membre, în cooperare cu Comisia, promovează accesul la serviciile în bandă largă 

utilizând banda de 800 MHz în zonele îndepărtate şi slab populate, după caz. În acest sens, 

statele membre examinează modalităţile şi, după caz, iau măsuri tehnice şi de reglementare 

pentru a se asigura că eliberarea benzii de 800 MHz nu afectează negativ utilizatorii 

serviciilor de realizare a programelor şi evenimentelor speciale (PMSE).

(7) Comisia, în cooperare cu statele membre, evaluează motivele şi fezabilitatea extinderii 

alocărilor de frecvenţe în regim fără licenţă pentru sistemele de acces fără fir, inclusiv 

reţelele radio locale.

(8) Statele membre permit transferul sau închirierea drepturilor de utilizare a spectrului radio 

în benzile armonizate 790-862 MHz, 880-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz, 

1805-1880 MHz, 1900-1980 MHz, 2010-2025 MHz, 2110-2170 MHz, 2,5-2,69 GHz 

şi 3,4-3,8 GHz.
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(9) Pentru a garanta că toţi cetăţenii au acces la servicii digitale avansate, inclusiv în bandă 

largă, în special în zonele îndepărtate şi slab populate, statele membre şi Comisia pot 

analiza disponibilitatea unui spectru radio suficient pentru furnizarea serviciilor prin satelit 

în bandă largă, permiţând accesul la internet.

(10) Statele membre, în colaborare cu Comisia, analizează posibilitatea extinderii 

disponibilităţii şi utilizării de picocelule şi femtocelule. Statele membre ţin seama pe deplin 

de potenţialul acestor staţii cu bază celulară şi de utilizarea în comun şi fără licenţă a 

spectrului radio pentru a furniza baza pentru reţelele-plasă fără fir, care pot juca un rol 

important în eliminarea decalajului digital.

Articolul 7

Necesităţile în materie de spectru radio în cazul altor politici

privind comunicaţiile fără fir

Pentru a sprijini dezvoltarea în continuare a serviciilor media audiovizuale inovatoare şi a altor 

servicii destinate cetăţenilor Uniunii, ţinând seama de avantajele economice şi sociale ale unei pieţe 

digitale unice, statele membre, în cooperare cu Comisia, vizează asigurarea disponibilităţii unui 

spectru radio suficient pentru furnizarea acestor servicii prin satelit şi pe cale terestră, cu condiţia ca 

necesitatea să fie motivată în mod clar.
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Articolul 8

Necesităţile în materie de spectru radio ale altor politici specifice ale Uniunii

(1) Statele membre şi Comisia asigură disponibilitatea spectrului radio şi protejează 

frecvenţele radio necesare pentru monitorizarea atmosferei şi a suprafeţei Pământului, care 

permit elaborarea şi exploatarea aplicaţiilor spaţiale, precum şi îmbunătăţirea sistemelor de 

transport, în special pentru sistemul global de navigaţie civilă prin satelit instituit în 

temeiul programului Galileo1, pentru Programul european de monitorizare a Pământului

(GMES)2 şi pentru sistemele inteligente de siguranţă şi de management al transporturilor.

(2) Comisia, în cooperare cu statele membre, efectuează studii cu privire la economisirea 

energiei în utilizarea spectrului radio pentru a putea contribui la aplicarea unei politici a 

emisiilor scăzute de dioxid de carbon, şi are în vedere punerea la dispoziţie a spectrului 

radio pentru tehnologii fără fir cu potenţial de creştere a economiilor de energie şi a 

eficienţei altor reţele de distribuţie, cum ar fi reţeaua de furnizare a apei, inclusiv reţele 

energetice inteligente şi contoare inteligente.

(3) Comisia încearcă să asigure, în cooperare cu statele membre, punerea la dispoziţie în 

condiţii armonizate a unui spectru radio suficient pentru susţinerea dezvoltării serviciilor 

de siguranţă şi a liberei circulaţii a dispozitivelor aferente, precum şi a elaborării de soluţii 

interoperabile inovatoare pentru siguranţa şi protecţia publică şi pentru protecţia civilă şi 

intervenţia în caz de dezastre.

                                               

1 Regulamentul (CE) nr. 638/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului 
din 9 iulie 2008 privind punerea în aplicare în continuare a programelor europene de 
radionavigaţie prin satelit (EGNOS şi Galileo) (JO L 196, 24.7.2008, p. 1).

2 Regulamentul (CE) nr. 911/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului 
din 22 septembrie 2010 privind Programul european de monitorizare a Pământului (GMES) 
şi exploatarea sa iniţială (2011-2013) (JO L 276, 20.10.2010, p. 1).
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(4) Statele membre şi Comisia colaborează cu comunităţile ştiinţifice şi universitare în vederea 

identificării unei serii de iniţiative de cercetare şi dezvoltare şi de aplicaţii inovatoare care 

pot avea un impact socioeconomic major şi/sau prezintă potenţial pentru investiţii şi 

examinează necesităţile în materie de spectru radio a unor astfel de aplicaţii şi, după caz, 

au în vedere alocarea unui spectru radio suficient pentru aceste aplicaţii, în condiţii tehnice 

armonizate şi cu cel mai mic cost administrativ.

(5) Statele membre, în colaborare cu Comisia, încearcă să asigure benzile necesare de 

frecvenţă pentru realizarea PMSE, în conformitate cu obiectivele Uniunii de a îmbunătăţi 

integrarea pieţei interne şi accesul la cultură.

(6) Statele membre şi Comisia încearcă să asigure disponibilitatea spectrului radio pentru 

identificarea prin frecvenţe radio (RFID) şi pentru alte tehnologii de comunicare fără fir 

ale internetului obiectelor (IO) şi cooperează în vederea stimulării elaborării de standarde

şi armonizării alocării spectrului radio pentru comunicaţiile IO în toate statele membre.
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Articolul 9

Inventarul

(1) Se creează un inventar al utilizărilor actuale ale spectrului radio, atât în scopuri comerciale, 

cât şi publice.

Obiectivele inventarului sunt următoarele:

(a) să permită identificarea benzilor de frecvenţă în care eficienţa utilizărilor actuale ale 

spectrului radio ar putea fi îmbunătăţită;

(b) să contribuie la identificarea benzilor de frecvenţă care ar putea fi adecvate pentru 

realocare şi a posibilităţilor de utilizare în comun a spectrului radio, în vederea 

sprijinirii politicilor UE stabilite în prezenta decizie, ţinând seama în acelaşi timp de 

necesităţile viitoare de spectru radio pe baza, printre altele, a cererii consumatorilor 

şi operatorilor, şi de posibilitatea de a satisface aceste necesităţi; 

(c) să contribuie la analiza diferitelor tipuri de utilizare a spectrului radio, atât de către 

utilizatorii privaţi, cât şi de către cei publici;

(d) să contribuie la identificarea benzilor de frecvenţă care ar putea fi alocate sau 

realocate în vederea creşterii eficienţei utilizării lor, la încurajarea inovării şi a 

creşterii concurenţei pe piaţa internă, la explorarea unor noi modalităţi de utilizare în 

comun a spectrului radio, în beneficiul atât al utilizatorilor privaţi, cât şi al celor 

publici, ţinând seama de impactul potenţial pozitiv şi negativ al alocării şi realocării 

respectivelor benzi şi a benzilor adiacente asupra utilizatorilor existenţi.
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(2) În scopul de a asigura o punere în aplicare uniformă a alineatului (1) de la prezentul articol

şi ţinând seama în cea mai mare măsură posibilă de avizul Grupului pentru politica în 

domeniul spectrului de frecvenţe radio, Comisia adoptă următoarele acte de punere în 

aplicare până la 1 iulie 2013:

(a) stabilirea modalităţilor practice şi a modelelor uniforme de colectare şi furnizare a 

datelor din partea statelor membre către Comisie, cu privire la utilizările actuale ale 

spectrului radio, cu condiţia respectării reglementărilor în materie de secrete de 

afaceri prevăzute la articolul 8 din Decizia nr. 676/2002/CE şi a dreptului statelor 

membre de a nu divulga informaţii confidenţiale, ţinând seama de obiectivul de a 

reduce la minim sarcina administrativă şi de obligaţiile existente care revin statelor 

membre în conformitate cu alte reglementări la nivelul Uniunii, în special obligaţiile

de a furniza informaţii specifice; 

(b) stabilirea metodologiei de analiză a tendinţelor tehnologice, a necesităţilor viitoare şi 

a cererii de frecvenţe radio în domeniile de politică ale Uniunii care fac obiectul 

prezentei decizii, în special pentru acele servicii care ar putea opera în gama de 

frecvenţe 400 MHz - 6 GHz, în vederea identificării utilizărilor în curs de apariţie şi 

potenţial semnificative ale spectrului radio.

Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de 

examinare menţionată la articolul 13 alineatul (2).

(3) Comisia administrează inventarul menţionat la alineatul (1) în conformitate cu actele de 

punere în aplicare de la alineatul (2).
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(4) Comisia desfăşoară analiza tendinţelor tehnologice, a necesităţilor viitoare şi a cererii de 

frecvenţe radio în conformitate cu actele de punere în aplicare menţionate la alineatul (2) 

litera (b). Comisia înaintează Parlamentului European şi Consiliului un raport cu privire la 

rezultatele respectivei analize.

Articolul 10

Negocierile internaţionale

(1) În cadrul negocierilor internaţionale privind chestiunile legate de spectrul radio, se aplică 

următoarele principii:

(a) dacă subiectul negocierilor internaţionale intră în sfera de competenţă a Uniunii, 

poziţia Uniunii se stabileşte în conformitate cu legislaţia Uniunii; 

(b) dacă subiectul negocierilor internaţionale intră parţial în sfera de competenţă a 

Uniunii şi parţial în sfera de competenţă a statelor membre, Uniunea şi statele 

membre caută să stabilească o poziţie comună în conformitate cu cerinţele 

principiului cooperării sincere.

În scopul aplicării literei (b) de la primul subparagraf, Uniunea şi statele membre

cooperează în conformitate cu principiul unităţii în reprezentarea internaţională a Uniunii 

şi a statelor sale membre.
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(2) Uniunea oferă statelor membre, la cererea acestora, asistenţă juridică, politică şi tehnică 

pentru rezolvarea problemelor de coordonare a spectrului radio cu ţări învecinate Uniunii, 

inclusiv cu ţări candidate sau aderante, în aşa fel încât statele membre în cauză să îşi poată 

respecta obligaţiile care le revin în temeiul legislaţiei Uniunii. În procesul de acordare a 

asistenţei menţionate anterior, Uniunea îşi utilizează toate competenţele juridice şi politice 

pentru a promova punerea în aplicare a politicilor Uniunii.

Uniunea sprijină, de asemenea, eforturile ţărilor terţe de a pune în aplicare o gestionare a 

spectrului radio compatibilă cu cea a Uniunii, astfel încât să salvgardeze obiectivele 

politicii Uniunii în domeniul spectrului radio.

(3) Atunci când negociază cu ţări terţe într-un cadru bilateral sau multilateral, statele membre 

sunt ţinute să-şi respecte obligaţiile în conformitate cu legislaţia Uniunii. Atunci când 

semnează sau acceptă în alt mod orice obligaţii internaţionale privind spectrul radio, statele 

membre ataşează semnăturii lor sau oricărui alt act de acceptare o declaraţie comună în 

care afirmă că vor pune în aplicare acordurile sau angajamentele internaţionale respective 

în conformitate cu obligaţiile care le revin în temeiul Tratatului privind Uniunea Europeană 

şi al Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene.
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Articolul 11

Cooperarea dintre diverse organisme

(1) Comisia şi statele membre cooperează pentru îmbunătăţirea actualului cadru instituţional 

cu scopul de a stimula coordonarea la nivelul Uniunii a gestionării spectrului radio, 

inclusiv în chestiuni care afectează direct două sau mai multe state membre, în vederea 

dezvoltării pieţei interne şi a asigurării îndeplinirii complete a obiectivelor politicii Uniunii 

în domeniul spectrului radio.

(2) Comisia şi statele membre încurajează organismele de standardizare, CEPT, Centrul 

Comun de Cercetare al Comisiei şi toate părţile relevante să coopereze îndeaproape în ceea 

ce priveşte aspectele tehnice, pentru a promova utilizarea eficientă a spectrului radio. În 

acest scop, Comisia şi statele membre asigură menţinerea unei legături coerente între 

gestionarea spectrului radio şi standardizare, în aşa fel încât să consolideze piaţa internă.

Articolul 12

Consultarea publică

Ori de câte ori este cazul, Comisia organizează consultări publice pentru a culege opiniile tuturor 

părţilor interesate, precum şi ale publicului larg, cu privire la utilizarea spectrului radio în Uniune.
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Articolul 13

Procedura comitetului

(1) Comisia este asistată de Comitetul pentru spectrul de frecvenţe radio, instituit prin 

Decizia nr. 676/2002/CE. Respectivul comitet este un comitet în înţelesul Regulamentului 

(UE) nr. 182/2011.

(2) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul 

(UE) nr. 182/2011. În cazul în care comitetul nu emite niciun aviz, Comisia nu adoptă 

proiectul de act de punere în aplicare şi se aplică articolul 5 alineatul (4) paragraful al 

treilea din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Articolul 14

Respectarea orientărilor şi a obiectivelor de politică

Statele membre aplică orientările şi obiectivele de politică stabilite în prezenta decizie până 

la 1 iulie 2015, în afara cazului în care aceasta dispune altfel.
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Articolul 15

Raportare şi revizuire

Până la …*, Comisia prezintă Parlamentului European şi Consiliului un raport privind activităţile 

desfăşurate şi măsurile adoptate în temeiul prezentei decizii.

Statele membre transmit Comisiei toate informaţiile necesare în scopul reexaminării aplicării 

prezentei decizii.

Până la 31 decembrie 2015, Comisia reexaminează aplicarea prezentei decizii. 

Articolul 16

Intrarea în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene.

                                               

* JO: a se introduce data: doi ani de la intrarea în vigoare a prezentei decizii.



16226/1/11 REV 1 AV/ban 42
DG C RO

Articolul 17

Destinatari

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la …, …

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu

Preşedintele Preşedintele
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I. INTRODUCERE

1. La 20 septembrie 2010, Comisia a transmis Consiliului propunerea sa de decizie a 

Parlamentului European și a Consiliului de instituire a primului program pentru politica 

în domeniul spectrului de frecvențe radio  (RSPP)1

2. Comitetul Economic și Social European și-a dat avizul la 16 februarie 2011.

3. Parlamentul European și-a adoptat poziția în primă lectură la 11 mai 2011.

4. Consiliul și-a adoptat poziția în primă lectură la 13 decembrie 2011.

II. OBIECTIV

RSPP instituie un program strategic pe cinci ani care are ca scop promovarea gestionării 

eficiente a spectrului de frecvențe radio și, în special, asigurarea, până în 2013, a 

disponibilității unui spectru suficient pentru banda largă wireless, care va contribui la 

asigurarea conexiunilor de mare viteză pentru persoanele aflate în regiuni îndepărtate și la 

punerea la dispoziție a unor servicii inovatoare în UE.

III. ANALIZA POZIȚIEI CONSILIULUI ÎN PRIMĂ LECTURĂ

Generalități

1. Parlamentul European și-a exprimat în largă măsură sprijinul față de propunerea 

Comisiei și a adoptat 87 de amendamente la aceasta.

2. Consiliul ar putea împărtăși în mare măsură spiritul acestor amendamente și a ținut seama în 

mod considerabil de acestea în momentul redactării poziției sale în primă lectură.

3. Propunerea a făcut obiectul a cinci triloguri informale cu Parlamentul European, la 12 și 

20 septembrie și la 4, 11 și 24 octombrie 2011.

                                               
1 Documentul 13872/10.
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4. În ceea ce privește amendamentele Parlamentului la considerente, Consiliul a acceptat, 

în poziția sa în primă lectură, integral, parțial sau ca principiu amendamentele 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 9, 10, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 27, 40.

Consiliul nu a inclus următoarele amendamente în poziția sa în primă lectură: 8, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 20, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34.

5. În ceea ce privește amendamentele Parlamentului la articole, Consiliul a acceptat, în 

poziția sa în primă lectură, integral, parțial sau ca principiu amendamentele 35, 36, 37, 

38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 48, 90, 51, 52, 53, 54, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 70, 

71, 73, 92, 75, 76, 77, 79, 80, 81.

Consiliul nu a inclus următoarele amendamente în poziția sa în primă lectură: 44, 46, 

49, 55, 56, 57, 58, 64, 68, 69, 72, 78, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88.

Observații specifice

1. Pe parcursul trilogurilor, colegiuitorii și-au concentrat dezbaterile asupra dispozițiilor 

legislative referitoare la: disponibilitatea spectrului pentru traficul wireless de date 

(amendamentul 38); întrebarea dacă domeniul de aplicare al articolului privind 

concurența (articolul 5) ar trebui să depășească serviciile de comunicații electronice și 

să acopere și alte domenii ale politicilor UE, în funcție de spectrul de frecvențe radio 

(amendamentele 57, 58); modalitatea optimă de stabilire a unui inventar al utilizărilor 

spectrului (amendamentele 82, 83, 84); și problematica spectrului în cadrul negocierilor 

intenaționale și bilaterale (amendamentele 85, 86, 87).

2. În ceea ce privește spectrul pentru traficul wireless de date, Consiliul a dat curs 

solicitării Parlamentului privind stabilirea unui obiectiv cantitativ până în 2015. Cu toate 

acestea, s-a convenit, în general, că programul pentru politica în domeniul spectrului de 

frecvențe radio nu ar trebui să se refere la anumite benzi de frecvență sau la anumite 

cantități de frecvențe, care pot fi, eventual, necesare pentru anumite aplicații, pentru că 

acest lucru ar putea aduce atingere rezultatului investigațiilor care vor fi realizate în 

contextul inventarului spectrului. 
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3. Cum nu s-a găsit niciun exemplu concret care ar putea clarifica unde ar putea apărea 

probleme de concurență între serviciile de comunicații electronice și alte politici UE 

bazate pe spectrul de frecvențe radio, precum cercetarea, dezvoltarea tehnologică, 

spațiul, transporturile, energia și audiovizualul, Consiliul a limitat domeniul de aplicare 

al articolului privind concurența la serviciile de comunicații electronice. 

4. Deoarece Consiliul nu a considerat propunerea originală a Comisiei cu privire la 

inventarul spectrului și nici amendamentele Parlamentului la aceasta ca fiind adecvate, 

Consiliul a reformulat dispozițiile legislative respective.

5. În ceea ce privește chestiunea spectrului în negocieri internaționale, Consiliul a preferat 

să reamintească, în cadrul programului pentru politica în domeniul spectrului de 

frecvențe radio, principiile deja stabilite care se aplică la negocierile internaționale în 

domeniul spectrului, decât să sprijine elementele noi propuse de Comisie și de 

Parlament în această privință. 

IV. CONCLUZIE

Adoptând poziția sa astfel cum figurează în documentul 16226/1/11, Consiliul speră ca 

Parlamentul European să poată confirma acordul obținut între instituții, permițând astfel 

adoptarea rapidă a deciziei.

________________
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b) expunerii de motive a Consiliului
- Declarații 

Declarațiile Comisiei

1. Referitor la inserarea unei trimiteri la Grupul pentru politica în domeniul spectrului de 

frecvențe radio (RSPG) la articolul 9 alineatul (2): 

Comisia menționează faptul că articolul 9 alineatul (2) impune Comisiei să țină seama în cea mai 

mare măsură de avizele Grupului pentru politica în domeniul spectrului de frecvențe radio (RSPG) 

înainte de a adopta acte de punere în aplicare în ceea ce privește inventarul. Comisia consideră că în 

ceea ce privește actele de punere în aplicare nu există alte cerințe procedurale în afara acelora care 

figurează în articolul 291 din TFUE. Grupul pentru politica în domeniul spectrului de frecvențe 

radio (RSPG) a fost creat de către Comisie însăși cu scopul de a folosi sfaturile și expertizele 

acestuia, lucru pe care Comisia va continua să îl facă deoarece grupul joacă un rol consultativ 

important și furnizează o contribuție importantă în chestiunile de politică, însă îi revine Comisiei să 

considere când este necesară consultarea acestuia.
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2. Referitor la articolul 10 alineatul (1) privind negocierile internaționale:

Comisia își confirmă interpretarea potrivit căreia trimiterile la „competența statelor membre” se 

referă la o competență care nu este atribuită Uniunii Europene. Aceasta reamintește, de asemenea, 

faptul că tratatele rămân aplicabile în întregime, incluzând în special, după caz, articolul 218 

alineatul (9) din TFUE.

3. Referitor la procedura de adoptare a actelor de punere în aplicare la articolul 13:

Comisia subliniază că invocarea în mod sistematic a articolului 5 alineatul (4) al doilea paragraf 

litera (b) este în contradicție cu litera și spiritul Regulamentului 182/2011. Recursul la această 

dispoziție trebuie să răspundă unei nevoi specifice de a se îndepărta de la regula de principiu 

potrivit căreia Comisia poate adopta un proiect de act de punere în aplicare, în cazul în care nu este 

emis niciun aviz. Dat fiind că aceasta reprezintă o excepție de la norma generală stabilită la articolul 

5 alineatul (4), recursul la al doilea paragraf litera (b) nu poate fi pur și simplu considerat ca o 

„putere discreționară” a legiuitorului, dar trebuie să fie interpretat în mod restrictiv și, prin urmare, 

trebuie să fie justificat.

__________________________
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2010/0252 (COD) 

COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN 
 

în conformitate cu articolul 294 alineatul (6) din Tratatul privind funcţionarea 
Uniunii Europene 

 
privind 

poziţia Consiliului referitoare la adoptarea unei decizii a Parlamentului European şi a 
Consiliului de instituire a unui program multianual de politică în domeniul spectrului de 

frecvenţe radio 

1. CONTEXT 

Data transmiterii propunerii către Parlamentul European şi Consiliu
[document COM(2010) 471 final – 2010/0252 COD)]: 

20 septembrie 2010 

Data avizului Comitetului Economic şi Social European: 16 februarie 2011 

Data adoptării poziţiei în primă lectură a Parlamentului European: 11 mai 2011 

Data transmiterii propunerii modificate: 11 mai 2011 

SP (2011) 5858 

Data adoptării poziţiei Consiliului: 13 decembrie 2011 

2. OBIECTIVUL PROPUNERII COMISIEI 

Propunerea de Program de politică în domeniul spectrului de frecvenţe radio (Radio Spectrum 
Policy Programme – RSPP), formulată în baza articolului 114 din TFUE, răspunde invitaţiei 
adresate de Parlamentul European şi de Consiliu la articolul 8a alineatul (3) din 
Directiva-cadru 2002/21/CE, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2009/140/CE, de a 
prezenta o propunere legislativă vizând instituirea unui program multianual care să stabilească 
orientări şi obiective de politică pentru planificarea strategică şi armonizarea utilizării 
spectrului de frecvenţe radio. 

RSPP reflectă importanţa pe care o are disponibilitatea şi utilizarea eficientă a spectrului 
pentru piaţa internă a comunicaţiilor electronice şi pentru alte domenii de politică ale UE, cum 
ar fi transporturile, cercetarea, observarea Pământului, sistemele de navigaţie prin satelit, 
protecţia mediului şi combaterea încălzirii globale. RSPP face parte din Agenda digitală 
pentru Europa a Comisiei şi contribuie la Strategia Europa 2020 pentru o creştere inteligentă, 
durabilă şi favorabilă incluziunii, dat fiind faptul că spectrul radio este esenţial pentru 
societatea digitală, serviciile pe suport radio rapide, redresarea economică, creşterea, locurile 
de muncă de calitate şi competitivitatea pe termen lung a UE. Actul privind piaţa unică invită 
de asemenea Parlamentul şi Consiliul să adopte propunerea fără întârziere. 

RSPP va crea un proces pentru a determina modul în care utilizarea spectrului poate contribui 
la realizarea obiectivelor UE şi la optimizarea beneficiilor sociale, economice şi de mediu. 
Programul porneşte de la principiile de reglementare ale UE în domeniul comunicaţiilor 



RO 3   RO 

electronice şi de la Decizia privind spectrul de frecvenţe radio (Decizia nr. 676/2002/CE); el 
reafirmă principiile care trebuie aplicate tuturor tipurilor de utilizare a spectrului radio, 
stabileşte obiectivele iniţiativelor UE şi enumeră acţiunile care trebuie lansate. 

3. COMENTARII REFERITOARE LA POZIŢIA CONSILIULUI 

Poziţia în prima lectură a Consiliului este rezultatul unui compromis la care s-a ajuns în urma 
negocierilor neoficiale dintre Consiliu, Parlamentul European şi Comisie, care au culminat în 
cadrul reuniunii tripartite neoficiale din 24 octombrie 2011, confirmat printr-un schimb de 
scrisori între colegislatori. 

Acest compromis include: 

• un angajament clar privind finalizarea procesului de autorizare pentru spectrul de 
frecvenţe deja armonizat, inclusiv banda de 800 MHz, până la 1.1.2013; 

• un mecanism de inventariere solid, bazat pe măsurile de punere în aplicare luate de 
Comisie, precum şi termene clare de adoptare a acestor măsuri; 

• un obiectiv explicit, vizând identificarea, pe baza inventarierii, a cel puţin 1200 MHz 
din spectrul de frecvenţe radio, până în 2015, pentru comunicaţiile pe suport radio în 
bandă largă; 

• un angajament privind examinarea necesităţii de spectru suplimentar pentru 
comunicaţiile pe suport radio în bandă largă, pe baza cerinţelor de capacitate; 

• mijloacele pentru a garanta concurenţa la nivelul utilizării spectrului, în special 
pentru serviciile de comunicaţii electronice; 

• dezvoltarea iniţiativelor de politică atât în ceea ce priveşte utilizarea colectivă, cât şi 
utilizarea în comuna spectrului; 

• o dispoziţie vizând îmbunătăţirea coordonării la nivelul UE în cadrul negocierilor 
internaţionale privind spectrul; 

• un angajament privind elaborarea de iniţiative de politică referitoare la cerinţele în 
materie de spectru ale altor sectoare ale pieţei interne şi politici ale UE, cum ar fi 
economisirea energiei, observarea şi monitorizarea Pământului, siguranţa şi protecţia 
publică, microfoanele pe suport radio şi Internetul obiectelor. 

Prin urmare, Comisia poate accepta poziţia Consiliului, întrucât aceasta reflectă compromisul 
la care s-a ajuns; Comisia invită Parlamentul să adopte respectiva poziţie în condiţii similare, 
fără modificări şi în cel mai scurt timp posibil, având în vedere importanţa problemei, 
termenele scurte prevăzute în proiectul de decizie şi necesitatea punerii rapide în aplicare a 
acesteia. 

Comisia a prezentat, de asemenea, trei declaraţii (a se vedea mai jos) referitoare la 
procesul-verbal al reuniunii Consiliului din 13 decembrie 2011, prin care explică opinia sa în 
legătură cu anumite dispoziţii specifice. 
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4. CONCLUZIE 

Comisia susţine poziţia Consiliului, prezentând în acelaşi timp cele trei declaraţii de mai jos şi 
invită Parlamentul să aprobe poziţia Consiliului fără modificări, în conformitate cu 
compromisul stabilit la 24 octombrie 2011, în cel mai scurt timp posibil, pentru a permite 
intrarea rapidă în vigoare a deciziei. 

5. DECLARAŢII UNILATERALE PREZENTATE DE COMISIE ÎN LEGĂTURĂ CU 
PROCESUL-VERBAL AL REUNIUNII CONSILIULUI DIN 13 DECEMBRIE 2011 

(1) Privind introducerea unei trimiteri la RSPG la articolul 9 al doilea paragraf:  

„Comisia ia act de faptul că articolul 9 al doilea paragraf prevede obligaţia Comisiei de a 
ţine seama în cea mai mare măsură de opiniile Grupului pentru politica în domeniul 
spectrului de frecvenţe radio (Radio Spectrum Policy Group – RSPG) înainte de a adopta 
acte de punere în aplicare referitoare la inventariere. Comisia consideră că, în cazul actelor 
de punere în aplicare, nu există alte cerinţe procedurale în afara celor stabilite la articolul 
291 din TFUE. RSPG a fost creat chiar de către Comisie, în scopul de a beneficia de opiniile 
şi de expertiza acestuia; Comisia va continua să facă acest lucru, având în vedere că grupul 
are un important rol consultativ şi că el oferă contribuţii valoroase cu privire la aspecte de 
politică, însă rămâne la latitudinea Comisiei să consulte acest grup, după cum consideră 
necesar.”  

(2) Privind articolul 10 primul paragraf referitor la negocierile internaţionale: 

„Comisia confirmă că prin „competenţa statelor membre” înţelege o competenţă neatribuită 
Uniunii Europene. Ea reaminteşte totodată că tratatele rămân aplicabile în totalitatea lor, 
inclusiv, după caz, articolul 218 alineatul (9) din TFUE.” 

(3) Privind procedura de adoptare a actelor de punere în aplicare pentru articolul 13 al 
doilea paragraf: 

„Comisia subliniază că invocarea în mod sistematic a articolului 5 alineatul (4) 
al doilea paragraf litera (b) este în contradicţie cu litera şi spiritul 
Regulamentului nr. 182/2011. Recurgerea la această dispoziţie trebuie să răspundă unei 
nevoi specifice de a se îndepărta de la regula de principiu potrivit căreia, în cazul în care nu 
este emis niciun aviz, Comisia poate adopta un proiect de act de punere în aplicare. Dat fiind 
că reprezintă o excepţie de la norma generală stabilită la articolul 5 alineatul (4), recurgerea 
la al doilea paragraf litera (b) nu poate fi considerată pur şi simplu drept „putere 
discreţionară” a legiuitorului, ci trebuie interpretată în mod restrictiv şi, prin urmare, trebuie 
justificată.” 

* * * 
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