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Amendamentul   145 

Notis Marias 

 

Propunere de directivă 

Referirea 1 a (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 având în vedere Protocolul (nr. 1) la 

Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene (TFUE) privind rolul 

parlamentelor naționale în Uniunea 

Europeană, 

Or. el 

 

Amendamentul   146 

Notis Marias 

 

Propunere de directivă 

Referirea 1 b (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 având în vedere Protocolul (nr. 2) la 

Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene (TFUE) privind aplicarea 

principiilor subsidiarității și 

proporționalității, 

Or. el 

Amendamentul   147 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Propunere de directivă 

Referirea 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

după transmiterea proiectului de act 

legislativ către parlamentele naționale, 

după transmiterea proiectului de act 

legislativ către parlamentele naționale, 

având în vedere avizele lor motivate, 

Or. en 
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Amendamentul   148 

Morten Helveg Petersen 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) În Strategia privind piața unică 

digitală, Comisia a subliniat faptul că 

revizuirea cadrului de reglementare privind 

telecomunicațiile se va concentra pe măsuri 

care vizează stimularea investițiilor în 

rețele în bandă largă de mare viteză, va 

introduce o abordare mai coerentă a pieței 

unice în ceea ce privește politica în 

domeniul spectrului și gestionarea acestuia, 

va asigura condiții pentru o adevărată piață 

unică prin abordarea fragmentării în 

materie de reglementare, va garanta 

condiții de concurență echitabile pentru toți 

actorii de pe piață și aplicarea coerentă a 

normelor și, de asemenea, va oferi un cadru 

instituțional de reglementare mai eficace. 

(3) În Strategia privind piața unică 

digitală, Comisia a subliniat faptul că 

revizuirea cadrului de reglementare privind 

telecomunicațiile se va concentra pe măsuri 

care vizează stimularea investițiilor în 

rețele în bandă largă de mare viteză, va 

introduce o abordare mai coerentă a pieței 

unice în ceea ce privește politica în 

domeniul spectrului și gestionarea acestuia, 

va asigura condiții pentru o adevărată piață 

unică prin abordarea fragmentării în 

materie de reglementare, va garanta o 

protecție eficace a consumatorilor, 
condiții de concurență echitabile pentru toți 

actorii de pe piață și aplicarea coerentă a 

normelor și, de asemenea, va oferi un cadru 

instituțional de reglementare mai eficace. 

Strategia privind piața unică digitală 

pentru Europa a anunțat, de asemenea, 

revizuirea Directivei 2002/58/CE în 

vederea asigurării unui nivel ridicat de 

protecție a vieții private a utilizatorilor de 

servicii de comunicații electronice și a 

unor condiții de concurență echitabile 

pentru toți actorii de pe piață. 

Or. en 

 

Amendamentul   149 

Morten Helveg Petersen 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 5 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 
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(5) Prezenta directivă ar trebui să 

creeze un cadru juridic care să garanteze 

libertatea de a furniza rețele și servicii de 

comunicații electronice, sub rezerva doar a 

condițiilor prevăzute de prezenta directivă 

și a oricăror restricții în conformitate cu 

articolul 52 alineatul (1) din tratat, în 

special măsuri cu privire la ordinea 

publică, siguranța publică și sănătatea 

publică. 

(5) Prezenta directivă ar trebui să 

creeze un cadru juridic care să garanteze 

libertatea de a furniza rețele și servicii de 

comunicații electronice, sub rezerva doar a 

condițiilor prevăzute de prezenta directivă 

și a oricăror restricții în conformitate cu 

articolul 52 alineatul (1) din tratat, în 

special măsuri cu privire la ordinea 

publică, siguranța publică și sănătatea 

publică, și cu articolul 52 alineatul (1) din 

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 

Europene (carta). 

Or. en 

 

Amendamentul   150 

Morten Helveg Petersen 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 6 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) Dispozițiile prezentei directive nu 

aduc atingere posibilității fiecărui stat 

membru de a lua măsurile necesare , 

întemeiate pe motivele prevăzute la 

articolele 87 și 45 din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene, pentru a 

asigura protejarea intereselor sale esențiale 

în materie de securitate, pentru a garanta 

ordinea publică, moralitatea publică și 

securitatea publică și pentru a permite 

investigarea, detectarea și urmărirea penală 

a infracțiunilor. 

(6) Dispozițiile prezentei directive nu 

aduc atingere posibilității fiecărui stat 

membru de a lua măsurile necesare, 

întemeiate pe motivele prevăzute la 

articolele 87 și 45 din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene, pentru a 

asigura protejarea intereselor sale esențiale 

în materie de securitate, pentru a garanta 

ordinea publică și securitatea publică și 

pentru a permite investigarea, detectarea și 

urmărirea penală a infracțiunilor, ținând 

seama de faptul că aceste măsuri trebuie 

prevăzute de lege, trebuie să respecte 

substanța drepturilor și libertăților 

recunoscute de cartă și să fie supuse 

principiului proporționalității, în 

conformitate cu articolul 52 alineatul (1) 

din cartă. 

Or. en 
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Amendamentul   151 

Michał Boni 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 7 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(7) Convergența sectoarelor 

telecomunicațiilor, a mijloacelor de 

informare în masă și a tehnologiei 

informației înseamnă că toate rețelele și 

serviciile de comunicații electronice ar 

trebui să fie reglementate , în măsura 

posibilului, de un singur Cod european al 

comunicațiilor electronice, instituit printr-o 

singură directivă, cu excepția aspectelor 

care sunt mai bine gestionate prin 

intermediul unor norme direct aplicabile 

instituite prin regulamente . Este necesar să 

se separe reglementarea rețelelor și 

serviciilor de comunicații electronice de 

reglementarea conținutului. Prin urmare, 

prezentul cod nu reglementează conținutul 

serviciilor furnizate prin rețele de 

comunicații electronice folosind servicii de 

comunicații electronice, ca de exemplu 

conținutul emisiilor radio-TV, serviciile 

financiare și anumite servicii ale societății 

informaționale și, astfel, nu aduce atingere 

măsurilor privind aceste servicii luate la 

nivelul Uniunii sau la nivel național în 

conformitate cu dreptul Uniunii , cu scopul 

de a promova diversitatea culturală și 

lingvistică și de a asigura protecția 

pluralismului mijloacelor de informare în 

masă. Conținutul programelor de 

televiziune este reglementat de Directiva 

2010/13/UE a Parlamentului European și a 

Consiliului21. Reglementarea politicii în 

domeniul audiovizualului și reglementarea 

conținutului vizează realizarea unor 

obiective de interes general, cum ar fi 

libertatea de expresie, pluralismul 

mijloacelor de informare în masă, 

imparțialitatea, diversitatea culturală și 

lingvistică, incluziunea socială, protecția 

consumatorilor și protecția minorilor. 

(7) Convergența sectoarelor 

telecomunicațiilor, a mijloacelor de 

informare în masă și a tehnologiei 

informației înseamnă că toate rețelele și 

serviciile de comunicații electronice ar 

trebui să fie reglementate, în măsura 

posibilului, de un singur Cod european al 

comunicațiilor electronice, instituit printr-o 

singură directivă, cu excepția aspectelor 

care sunt mai bine gestionate prin 

intermediul unor norme direct aplicabile 

instituite prin regulamente. Este necesar să 

se separe reglementarea rețelelor și 

serviciilor de comunicații electronice de 

reglementarea conținutului. Prin urmare, 

prezentul cod nu reglementează conținutul 

serviciilor furnizate prin rețele de 

comunicații electronice folosind servicii de 

comunicații electronice, ca de exemplu 

conținutul emisiilor radio-TV, serviciile 

financiare și anumite servicii ale societății 

informaționale și, astfel, nu aduce atingere 

măsurilor privind aceste servicii luate la 

nivelul Uniunii sau la nivel național în 

conformitate cu dreptul Uniunii, cu scopul 

de a promova diversitatea culturală și 

lingvistică și de a asigura protecția 

pluralismului mijloacelor de informare în 

masă. Conținutul programelor de 

televiziune este reglementat de Directiva 

2010/13/UE a Parlamentului European și a 

Consiliului21. Reglementarea politicii în 

domeniul audiovizualului și reglementarea 

conținutului vizează realizarea unor 

obiective de interes general, cum ar fi 

libertatea de expresie, pluralismul 

mijloacelor de informare în masă, 

imparțialitatea, diversitatea culturală și 

lingvistică, incluziunea socială, protecția 

consumatorilor și protecția minorilor. Cu 
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Separarea dintre reglementarea 

comunicațiilor electronice și reglementarea 

conținutului nu aduce atingere luării în 

considerare a legăturilor care există între 

acestea, în special pentru a garanta 

pluralismul mijloacelor de informare în 

masă, diversitatea culturală și protecția 

consumatorilor. 

toate acestea, cu excepția cazului în care 

sunt excluse în mod explicit din domeniul 

de aplicare al codului, rețelele și serviciile 

de comunicații electronice ar trebui să 

intre sub incidența codului. Separarea 

dintre reglementarea comunicațiilor 

electronice și reglementarea conținutului 

nu aduce atingere luării în considerare a 

legăturilor care există între acestea, în 

special pentru a garanta pluralismul 

mijloacelor de informare în masă, 

diversitatea culturală și protecția 

consumatorilor. 

_________________ _________________ 

21 Directiva 2010/13/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 10 martie 

2010 privind coordonarea anumitor 

dispoziții stabilite prin acte cu putere de 

lege sau acte administrative în cadrul 

statelor membre cu privire la furnizarea de 

servicii mass-media audiovizuale 

(Directiva serviciilor mass-media 

audiovizuale) (JO L 95, 15.4.2010, p. 1). 

21 Directiva 2010/13/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 10 martie 

2010 privind coordonarea anumitor 

dispoziții stabilite prin acte cu putere de 

lege sau acte administrative în cadrul 

statelor membre cu privire la furnizarea de 

servicii mass-media audiovizuale 

(Directiva serviciilor mass-media 

audiovizuale) (JO L 95, 15.4.2010, p. 1). 

Or. en 

Justificare 

Orice obligație ar trebui să respecte principiul proporționalității. 

 

Amendamentul   152 

Morten Helveg Petersen 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 7 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(7) Convergența sectoarelor 

telecomunicațiilor, a mijloacelor de 

informare în masă și a tehnologiei 

informației înseamnă că toate rețelele și 

serviciile de comunicații electronice ar 

trebui să fie reglementate , în măsura 

posibilului, de un singur Cod european al 

(7) Convergența sectoarelor 

telecomunicațiilor, a mijloacelor de 

informare în masă și a tehnologiei 

informației înseamnă că toate rețelele și 

serviciile de comunicații electronice ar 

trebui să fie reglementate, în măsura 

posibilului, de un singur Cod european al 
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comunicațiilor electronice, instituit printr-o 

singură directivă, cu excepția aspectelor 

care sunt mai bine gestionate prin 

intermediul unor norme direct aplicabile 

instituite prin regulamente . Este necesar să 

se separe reglementarea rețelelor și 

serviciilor de comunicații electronice de 

reglementarea conținutului. Prin urmare, 

prezentul cod nu reglementează conținutul 

serviciilor furnizate prin rețele de 

comunicații electronice folosind servicii de 

comunicații electronice, ca de exemplu 

conținutul emisiilor radio-TV, serviciile 

financiare și anumite servicii ale societății 

informaționale și, astfel, nu aduce atingere 

măsurilor privind aceste servicii luate la 

nivelul Uniunii sau la nivel național în 

conformitate cu dreptul Uniunii , cu scopul 

de a promova diversitatea culturală și 

lingvistică și de a asigura protecția 

pluralismului mijloacelor de informare în 

masă. Conținutul programelor de 

televiziune este reglementat de Directiva 

2010/13/UE a Parlamentului European și a 

Consiliului21. Reglementarea politicii în 

domeniul audiovizualului și reglementarea 

conținutului vizează realizarea unor 

obiective de interes general, cum ar fi 

libertatea de expresie, pluralismul 

mijloacelor de informare în masă, 

imparțialitatea, diversitatea culturală și 

lingvistică, incluziunea socială, protecția 

consumatorilor și protecția minorilor. 

Separarea dintre reglementarea 

comunicațiilor electronice și reglementarea 

conținutului nu aduce atingere luării în 

considerare a legăturilor care există între 

acestea, în special pentru a garanta 

pluralismul mijloacelor de informare în 

masă, diversitatea culturală și protecția 

consumatorilor. 

comunicațiilor electronice, instituit printr-o 

singură directivă, cu excepția aspectelor 

care sunt mai bine gestionate prin 

intermediul unor norme direct aplicabile 

instituite prin regulamente. Este necesar să 

se separe reglementarea rețelelor și 

serviciilor de comunicații electronice de 

reglementarea conținutului. Prin urmare, 

prezentul cod nu reglementează conținutul 

serviciilor furnizate prin rețele de 

comunicații electronice folosind servicii de 

comunicații electronice, ca de exemplu 

conținutul emisiilor radio-TV, serviciile 

financiare și anumite servicii ale societății 

informaționale și, astfel, nu aduce atingere 

măsurilor privind aceste servicii luate la 

nivelul Uniunii sau la nivel național în 

conformitate cu dreptul Uniunii, cu scopul 

de a promova diversitatea culturală și 

lingvistică și de a asigura protecția 

pluralismului mijloacelor de informare în 

masă. Conținutul programelor de 

televiziune este reglementat de Directiva 

2010/13/UE a Parlamentului European și a 

Consiliului21. Reglementarea politicii în 

domeniul audiovizualului și reglementarea 

conținutului vizează realizarea unor 

obiective de interes general, cum ar fi 

libertatea de expresie, pluralismul 

mijloacelor de informare în masă, 

imparțialitatea, diversitatea culturală și 

lingvistică, incluziunea socială, protecția 

consumatorilor și protecția minorilor. 

Separarea dintre reglementarea 

comunicațiilor electronice și reglementarea 

conținutului nu aduce atingere luării în 

considerare a legăturilor care există între 

acestea, în special pentru a garanta 

libertatea de exprimare și de informare, 
pluralismul mijloacelor de informare în 

masă, diversitatea culturală, protecția 

consumatorilor, viața privată și protecția 

datelor cu caracter personal. 

_________________ _________________ 

21 Directiva 2010/13/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 10 martie 

2010 privind coordonarea anumitor 

21 Directiva 2010/13/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 10 martie 

2010 privind coordonarea anumitor 



 

AM\1122801RO.docx 9/174 PE602.947v01-00 

 RO 

dispoziții stabilite prin acte cu putere de 

lege sau acte administrative în cadrul 

statelor membre cu privire la furnizarea de 

servicii mass-media audiovizuale 

(Directiva serviciilor mass-media 

audiovizuale) (JO L 95, 15.4.2010, p. 1). 

dispoziții stabilite prin acte cu putere de 

lege sau acte administrative în cadrul 

statelor membre cu privire la furnizarea 

de servicii mass-media audiovizuale 

(Directiva serviciilor mass-media 

audiovizuale) (JO L 95, 15.4.2010, p. 1). 

Or. en 

 

Amendamentul   153 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 7 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (7a) Statele membre trebuie să poată 

garanta cetățenilor un acces universal la 

o gamă largă de informații și conținut de 

calitate, asigurate de furnizorii de servicii 

mass-media, în interesul pluralismului 

mijloacelor de informare în masă, al 

diversității culturale și al unei cetățenii 

active și informate, indiferent de evoluția 

sistemului de distribuție a mijloacelor de 

informare în masă și a modelelor 

comerciale aferente. 

Or. fr 

 

Amendamentul   154 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 7 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (7a) În interesul pluralismului 

mijloacelor de informare în masă, al 

diversității culturale și al informării 

cetățenilor, statele membre ar trebui să fie 
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în măsură să asigure faptul că cetățenii 

beneficiază de un acces universal la o 

gamă largă de informații și la conținut cu 

valoare publică furnizat de furnizorii de 

servicii mass-media, în acord cu evoluția 

sistemelor de distribuție a mijloacelor de 

informare în masă și a modelelor de 

afaceri conexe. 

Or. en 

Justificare 

Trebuie actualizate obligațiile de difuzare („must carry”) și normele de acces, în conformitate 

cu propunerea de la articolul 106. 

 

Amendamentul   155 

Eva Kaili 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 7 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (7a) În interesul pluralismului 

mijloacelor de informare în masă, al 

diversității culturale și al informării 

cetățenilor, statele membre ar trebui să fie 

în măsură să asigure faptul că cetățenii 

beneficiază de un acces universal la o 

gamă largă de informații și la conținut cu 

valoare publică furnizat de furnizorii de 

servicii mass-media, în acord cu evoluția 

sistemelor de distribuție a mijloacelor de 

informare în masă și a modelelor de 

afaceri conexe. 

Or. en 

Justificare 

Trebuie actualizate obligațiile de difuzare („must carry”) și normele de acces, în conformitate 

cu propunerea de la articolul 106. 

 

Amendamentul   156 
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Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 13 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(13) Cerințele privind capacitățile 

rețelelor de comunicații electronice sunt tot 

mai mari. Dacă în trecut s-a pus accentul în 

special pe creșterea lățimii de bandă 

disponibile pretutindeni și pentru fiecare 

utilizator, acum devin tot mai importanți 

alți parametri, cum ar fi timpul de 

așteptare, disponibilitatea și fiabilitatea. 

Răspunsul actual pentru satisfacerea 

acestei cereri este aducerea fibrelor optice 

tot mai aproape de utilizator și viitoarele 

„rețele de foarte mare capacitate” vor 

necesita parametri de performanță 

echivalenți cu ceea ce poate oferi o rețea 

bazată pe elemente din fibre optice, cel 

puțin până la punctul de distribuție din 

locul de deservire. Aceasta corespunde, în 

cazul unei conexiuni la punct fix, unei 

performanțe a rețelei echivalentă cu ceea 

ce se poate obține prin intermediul unei 

infrastructuri de fibră optică până la un 

imobil colectiv, considerat ca loc de 

deservire, și, în cazul unei conexiuni 

mobile, unei performanțe a rețelei 

similară cu ceea ce se poate obține pe 

baza unei instalații de fibră optică până la 

stația de bază, considerată ca loc de 

deservire. Variațiile în ceea ce privește 

experiența utilizatorilor finali care sunt 

generate de caracteristicile diferite ale 

mediului prin care rețeaua, în cele din 

urmă, se conectează cu punctul terminus al 

rețelei nu ar trebui să fie luate în 

considerare pentru a stabili dacă o rețea 

fără fir ar putea sau nu fi considerată ca 

oferind o performanță similară a rețelei. În 

conformitate cu principiul neutralității 

tehnologice, alte tehnologii și medii de 

transmisie nu ar trebui să fie excluse, în 

cazul în care sunt comparabile, din 

perspectiva capacităților lor, cu acest 

(13) Cerințele privind capacitățile 

rețelelor de comunicații electronice sunt tot 

mai mari. Dacă în trecut s-a pus accentul în 

special pe creșterea lățimii de bandă 

disponibile pretutindeni și pentru fiecare 

utilizator, acum devin tot mai importanți 

alți parametri, cum ar fi timpul de 

așteptare, disponibilitatea și fiabilitatea. 

Răspunsul actual pentru satisfacerea 

acestei cereri pentru o utilizare fără 

constrângeri este aducerea fibrelor optice 

tot mai aproape de utilizator și viitoarele 

„rețele de foarte mare capacitate” vor 

necesita parametri de performanță capabili 

să ofere o viteză de downlink de cel puțin 

100 Mpbs, care să poată fi îmbunătățită în 

timp la viteze de ordinul gigabiților, și să 

contribuie la obținerea unei acoperiri 5G 

constante, fără a ține seama de variațiile 

în ceea ce privește experiența utilizatorilor 

finali care sunt generate de caracteristicile 

diferite ale mediului prin care rețeaua, în 

cele din urmă, se conectează cu punctul 

terminus al rețelei nu ar trebui să fie luate 

în considerare pentru a stabili dacă o rețea 

fără fir ar putea sau nu fi considerată ca 

oferind o performanță similară a rețelei. În 

conformitate cu principiul neutralității 

tehnologice, nicio tehnologie sau mediu 

de transmisie nu ar trebui să fie exclusă. 

Implementarea unor astfel de „rețele de 

foarte mare capacitate” va spori și mai mult 

capacitățile rețelelor și va deschide calea 

către implementarea viitoarelor generații 

de rețele mobile bazate pe interfețe aeriene 

consolidate și pe o arhitectură de rețea mai 

compactă. 
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scenariu de bază. Implementarea unor 

astfel de „rețele de foarte mare capacitate” 

va spori și mai mult capacitățile rețelelor și 

va deschide calea către implementarea 

viitoarelor generații de rețele mobile bazate 

pe interfețe aeriene consolidate și pe o 

arhitectură de rețea mai compactă. 

Or. en 

 

Amendamentul   157 

Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 13 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(13) Cerințele privind capacitățile 

rețelelor de comunicații electronice sunt tot 

mai mari. Dacă în trecut s-a pus accentul în 

special pe creșterea lățimii de bandă 

disponibile pretutindeni și pentru fiecare 

utilizator, acum devin tot mai importanți 

alți parametri, cum ar fi timpul de 

așteptare, disponibilitatea și fiabilitatea. 

Răspunsul actual pentru satisfacerea 

acestei cereri este aducerea fibrelor optice 

tot mai aproape de utilizator și viitoarele 

„rețele de foarte mare capacitate” vor 

necesita parametri de performanță 

echivalenți cu ceea ce poate oferi o rețea 

bazată pe elemente din fibre optice, cel 

puțin până la punctul de distribuție din 

locul de deservire. Aceasta corespunde, în 

cazul unei conexiuni la punct fix, unei 

performanțe a rețelei echivalentă cu ceea 

ce se poate obține prin intermediul unei 

infrastructuri de fibră optică până la un 

imobil colectiv, considerat ca loc de 

deservire, și, în cazul unei conexiuni 

mobile, unei performanțe a rețelei similară 

cu ceea ce se poate obține pe baza unei 

instalații de fibră optică până la stația de 

bază, considerată ca loc de deservire. 

Variațiile în ceea ce privește experiența 

(13) Cerințele privind capacitățile 

rețelelor de comunicații electronice sunt tot 

mai mari și această tendință se va menține 

și în viitor. Dacă în trecut s-a pus accentul 

în special pe creșterea lățimii de bandă 

pentru legăturile descendente și 

ascendente disponibile pretutindeni și 

pentru fiecare utilizator, acum devin tot 

mai importanți alți parametri, cum ar fi 

timpul de așteptare, disponibilitatea și 

reziliența. Răspunsul actual pentru 

satisfacerea acestei cereri este aducerea 

fibrelor optice tot mai aproape de utilizator 

și viitoarele „rețele de foarte mare 

capacitate” vor necesita parametri de 

performanță echivalenți cu ceea ce poate 

oferi o rețea bazată pe elemente din fibre 

optice, cel puțin până la punctul de 

distribuție din locul de deservire. Aceasta 

corespunde, în cazul unei conexiuni la 

punct fix, unei performanțe a rețelei 

echivalentă cu ceea ce se poate obține prin 

intermediul unei infrastructuri de fibră 

optică până la un imobil, considerat ca loc 

de deservire, și, în cazul unei conexiuni 

mobile, unei performanțe a rețelei similară 

cu ceea ce se poate obține pe baza unei 

instalații de fibră optică până la stația de 
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utilizatorilor finali care sunt generate de 

caracteristicile diferite ale mediului prin 

care rețeaua, în cele din urmă, se 

conectează cu punctul terminus al rețelei 

nu ar trebui să fie luate în considerare 

pentru a stabili dacă o rețea fără fir ar putea 

sau nu fi considerată ca oferind o 

performanță similară a rețelei. În 

conformitate cu principiul neutralității 

tehnologice, alte tehnologii și medii de 

transmisie nu ar trebui să fie excluse, în 

cazul în care sunt comparabile, din 

perspectiva capacităților lor, cu acest 

scenariu de bază. Implementarea unor 

astfel de „rețele de foarte mare capacitate” 

va spori și mai mult capacitățile rețelelor și 

va deschide calea către implementarea 

viitoarelor generații de rețele mobile bazate 

pe interfețe aeriene consolidate și pe o 

arhitectură de rețea mai compactă. 

bază, considerată ca loc de deservire. 

Variațiile în ceea ce privește experiența 

utilizatorilor finali care sunt generate de 

caracteristicile diferite ale mediului prin 

care rețeaua, în cele din urmă, se 

conectează cu punctul terminus al rețelei 

nu ar trebui să fie luate în considerare 

pentru a stabili dacă o rețea fără fir ar putea 

sau nu fi considerată ca oferind o 

performanță similară a rețelei. În 

conformitate cu principiul neutralității 

tehnologice, alte tehnologii și medii de 

transmisie nu ar trebui să fie excluse, în 

cazul în care au cel puțin aceleași 

capacități ca fibra optică din perspectiva 

lărgimii de bandă disponibilă pentru 

legăturile descendente și ascendente, a 

timpului de așteptare, a disponibilității și 

a rezilienței. Implementarea unor astfel de 

„rețele de foarte mare capacitate” va spori 

și mai mult capacitățile rețelelor și va 

deschide calea către implementarea 

viitoarelor generații de rețele mobile bazate 

pe interfețe aeriene consolidate și pe o 

arhitectură de rețea mai compactă. Pentru 

a ține seama de evoluțiile tehnologice 

viitoare, ar trebui să fie posibil ca în viitor 

să se adapteze sau să se completeze 

caracteristicile de performanță ale 

„rețelelor de foarte mare capacitate”, cu 

condiția ca acest lucru să aibă drept scop 

îndeplinirea obiectivelor prezentei 

directive. 

Or. de 

Justificare 

In Zukunft werden die Anforderungen an Telekommunikationsinfrastrukturen im industriellen 

und privaten Bereich unentwegt steigen. Die Förderung des Netzausbaus sollte sich deshalb 

auf die leistungsfähigste, auf dem Markt verfügbare Technologie fokussieren, um bereits 

heute die Weichen für eine tragfähige und zukunftsgerichtete 

Telekommunikationsinfrastruktur zu stellen. Zur Zeit stellen Glasfaserleitungen die State-of-

the-Art Technologie in diesem Bereich dar. Trotzdem sollten "Netze mit sehr hoher 

Kapazität" dynamisch definiert werden und Technologien mit dem gleichen 

Leistungsvermögen sowie mögliche künftige Entwicklungen ebenfalls berücksichtigen, um 

Innovationen im Bereich des Netzausbaus anzuregen. 
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Amendamentul   158 

Angelika Niebler, Markus Pieper, Herbert Reul 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 13 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(13) Cerințele privind capacitățile 

rețelelor de comunicații electronice sunt tot 

mai mari. Dacă în trecut s-a pus accentul în 

special pe creșterea lățimii de bandă 

disponibile pretutindeni și pentru fiecare 

utilizator, acum devin tot mai importanți 

alți parametri, cum ar fi timpul de 

așteptare, disponibilitatea și fiabilitatea. 

Răspunsul actual pentru satisfacerea 

acestei cereri este aducerea fibrelor optice 

tot mai aproape de utilizator și viitoarele 

„rețele de foarte mare capacitate” vor 

necesita parametri de performanță 

echivalenți cu ceea ce poate oferi o rețea 

bazată pe elemente din fibre optice, cel 

puțin până la punctul de distribuție din 

locul de deservire. Aceasta corespunde, în 

cazul unei conexiuni la punct fix, unei 

performanțe a rețelei echivalentă cu ceea 

ce se poate obține prin intermediul unei 

infrastructuri de fibră optică până la un 

imobil colectiv, considerat ca loc de 

deservire, și, în cazul unei conexiuni 

mobile, unei performanțe a rețelei similară 

cu ceea ce se poate obține pe baza unei 

instalații de fibră optică până la stația de 

bază, considerată ca loc de deservire. 

Variațiile în ceea ce privește experiența 

utilizatorilor finali care sunt generate de 

caracteristicile diferite ale mediului prin 

care rețeaua, în cele din urmă, se 

conectează cu punctul terminus al rețelei 

nu ar trebui să fie luate în considerare 

pentru a stabili dacă o rețea fără fir ar putea 

sau nu fi considerată ca oferind o 

performanță similară a rețelei. În 

conformitate cu principiul neutralității 

tehnologice, alte tehnologii și medii de 

(13) Cerințele privind capacitățile 

rețelelor de comunicații electronice sunt tot 

mai mari. Dacă în trecut s-a pus accentul în 

special pe creșterea lățimii de bandă 

disponibile pretutindeni și pentru fiecare 

utilizator, acum devin tot mai importanți 

alți parametri, cum ar fi timpul de 

așteptare, disponibilitatea și fiabilitatea. 

Răspunsul actual pentru satisfacerea 

acestei cereri este aducerea fibrelor optice 

tot mai aproape de utilizator și viitoarele 

„rețele de foarte mare capacitate” vor 

necesita parametri de performanță 

echivalenți cu ceea ce poate oferi o rețea 

bazată pe elemente din fibre optice, cel 

puțin până la punctul de distribuție din 

locul de deservire. Aceasta corespunde, în 

cazul unei conexiuni la punct fix, unei 

performanțe a rețelei echivalentă cu ceea 

ce se poate obține prin intermediul unei 

infrastructuri de fibră optică până la un 

imobil colectiv, considerat ca loc de 

deservire, și, în cazul unei conexiuni 

mobile, unei performanțe a rețelei similară 

cu ceea ce se poate obține pe baza unei 

instalații de fibră optică până la stația de 

bază, considerată ca loc de deservire. 

Variațiile în ceea ce privește experiența 

utilizatorilor finali care sunt generate de 

caracteristicile diferite ale mediului prin 

care rețeaua, în cele din urmă, se 

conectează cu punctul terminus al rețelei 

nu ar trebui să fie luate în considerare 

pentru a stabili dacă o rețea fără fir ar putea 

sau nu fi considerată ca oferind o 

performanță similară a rețelei. În 

conformitate cu principiul neutralității 

tehnologice, alte tehnologii și medii de 



 

AM\1122801RO.docx 15/174 PE602.947v01-00 

 RO 

transmisie nu ar trebui să fie excluse, în 

cazul în care sunt comparabile, din 

perspectiva capacităților lor, cu acest 

scenariu de bază. Implementarea unor 

astfel de „rețele de foarte mare capacitate” 

va spori și mai mult capacitățile rețelelor și 

va deschide calea către implementarea 

viitoarelor generații de rețele mobile bazate 

pe interfețe aeriene consolidate și pe o 

arhitectură de rețea mai compactă. 

transmisie nu ar trebui să fie excluse, în 

cazul în care sunt comparabile, din 

perspectiva capacităților lor, cu acest 

scenariu de bază. Implementarea unor 

astfel de „rețele de foarte mare capacitate” 

va spori și mai mult capacitățile rețelelor și 

va deschide calea către implementarea 

viitoarelor generații de rețele mobile bazate 

pe interfețe aeriene consolidate și pe o 

arhitectură de rețea mai compactă. În 

prezent, componentele cu fibră optică 

oferă cea mai bună performanță 

disponibilă a rețelei; în viitor, ar trebui să 

fie posibilă modificarea definiției 

„rețelelor de foarte mare capacitate”, în 

concordanță cu schimbările tehnologice și 

cu condițiile de piață în continuă 

schimbare. 

Or. de 

Justificare 

Rețeaua de comunicații existentă care folosește componente de fibră optică asigură, în 

prezent, cea mai bună performanță de rețea disponibilă în ceea ce privește parametrii de 

performanță relevanți. Cu toate acestea, tehnologia continuă să se dezvolte și în fiecare stat 

membru apar noi condiții pe piață. Prin urmare, ar trebui să fie posibilă modificarea 

definiției existente în viitor. 

 

Amendamentul   159 

Kathleen Van Brempt 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 13 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(13) Cerințele privind capacitățile 

rețelelor de comunicații electronice sunt tot 

mai mari. Dacă în trecut s-a pus accentul în 

special pe creșterea lățimii de bandă 

disponibile pretutindeni și pentru fiecare 

utilizator, acum devin tot mai importanți 

alți parametri, cum ar fi timpul de 

așteptare, disponibilitatea și fiabilitatea. 

Răspunsul actual pentru satisfacerea 

(13) Cerințele privind capacitățile 

rețelelor de comunicații electronice sunt tot 

mai mari. Dacă în trecut s-a pus accentul în 

special pe creșterea lățimii de bandă 

disponibile pretutindeni și pentru fiecare 

utilizator, acum devin tot mai importanți 

alți parametri, cum ar fi timpul de 

așteptare, disponibilitatea și fiabilitatea. 

Răspunsul actual pentru satisfacerea 
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acestei cereri este aducerea fibrelor optice 

tot mai aproape de utilizator și viitoarele 

„rețele de foarte mare capacitate” vor 

necesita parametri de performanță 

echivalenți cu ceea ce poate oferi o rețea 

bazată pe elemente din fibre optice, cel 

puțin până la punctul de distribuție din 

locul de deservire. Aceasta corespunde, în 

cazul unei conexiuni la punct fix, unei 

performanțe a rețelei echivalentă cu ceea 

ce se poate obține prin intermediul unei 

infrastructuri de fibră optică până la un 

imobil colectiv, considerat ca loc de 

deservire, și, în cazul unei conexiuni 

mobile, unei performanțe a rețelei similară 

cu ceea ce se poate obține pe baza unei 

instalații de fibră optică până la stația de 

bază, considerată ca loc de deservire. 

Variațiile în ceea ce privește experiența 

utilizatorilor finali care sunt generate de 

caracteristicile diferite ale mediului prin 

care rețeaua, în cele din urmă, se 

conectează cu punctul terminus al rețelei 

nu ar trebui să fie luate în considerare 

pentru a stabili dacă o rețea fără fir ar putea 

sau nu fi considerată ca oferind o 

performanță similară a rețelei. În 

conformitate cu principiul neutralității 

tehnologice, alte tehnologii și medii de 

transmisie nu ar trebui să fie excluse, în 

cazul în care sunt comparabile, din 

perspectiva capacităților lor, cu acest 

scenariu de bază. Implementarea unor 

astfel de „rețele de foarte mare capacitate” 

va spori și mai mult capacitățile rețelelor și 

va deschide calea către implementarea 

viitoarelor generații de rețele mobile bazate 

pe interfețe aeriene consolidate și pe o 

arhitectură de rețea mai compactă. 

acestei cereri este aducerea fibrelor optice 

tot mai aproape de utilizator și viitoarele 

„rețele de foarte mare capacitate” vor 

necesita parametri de performanță 

echivalenți cu ceea ce poate oferi o rețea 

bazată pe elemente din fibre optice, cel 

puțin până la punctul de distribuție din 

locul de deservire. Aceasta corespunde, în 

cazul unei conexiuni la punct fix, unei 

performanțe a rețelei echivalentă cu ceea 

ce se poate obține prin intermediul unei 

infrastructuri de fibră optică până la un 

imobil colectiv, considerat ca loc de 

deservire, și, în cazul unei conexiuni 

mobile, unei performanțe a rețelei similară 

cu ceea ce se poate obține pe baza unei 

instalații de fibră optică până la stația de 

bază, considerată ca loc de deservire. 

Pentru a permite îmbunătățirea sau 

evoluția altor tehnologii, ar trebui să se 

evite axarea exclusiv pe fibra optică și ar 

trebui respectat principiul neutralității 

tehnologice.  

Variațiile în ceea ce privește experiența 

utilizatorilor finali care sunt generate de 

caracteristicile diferite ale mediului prin 

care rețeaua, în cele din urmă, se 

conectează cu punctul terminus al rețelei 

nu ar trebui să fie luate în considerare 

pentru a stabili dacă o rețea fără fir ar putea 

sau nu fi considerată ca oferind o 

performanță similară a rețelei. În 

conformitate cu principiul neutralității 

tehnologice, alte tehnologii și medii de 

transmisie nu ar trebui să fie excluse, în 

cazul în care sunt comparabile, din 

perspectiva capacităților lor, cu acest 

scenariu de bază. Implementarea unor 

astfel de „rețele de foarte mare capacitate” 

va spori și mai mult capacitățile rețelelor și 

va deschide calea către implementarea 

viitoarelor generații de rețele mobile bazate 

pe interfețe aeriene consolidate și pe o 

arhitectură de rețea mai compactă. 

Or. en 
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Amendamentul   160 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 13 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(13) Cerințele privind capacitățile 

rețelelor de comunicații electronice sunt tot 

mai mari. Dacă în trecut s-a pus accentul în 

special pe creșterea lățimii de bandă 

disponibile pretutindeni și pentru fiecare 

utilizator, acum devin tot mai importanți 

alți parametri, cum ar fi timpul de 

așteptare, disponibilitatea și fiabilitatea. 

Răspunsul actual pentru satisfacerea 

acestei cereri este aducerea fibrelor optice 

tot mai aproape de utilizator și viitoarele 

„rețele de foarte mare capacitate” vor 

necesita parametri de performanță 

echivalenți cu ceea ce poate oferi o rețea 

bazată pe elemente din fibre optice, cel 

puțin până la punctul de distribuție din 

locul de deservire. Aceasta corespunde, în 

cazul unei conexiuni la punct fix, unei 

performanțe a rețelei echivalentă cu ceea 

ce se poate obține prin intermediul unei 

infrastructuri de fibră optică până la un 

imobil colectiv, considerat ca loc de 

deservire, și, în cazul unei conexiuni 

mobile, unei performanțe a rețelei similară 

cu ceea ce se poate obține pe baza unei 

instalații de fibră optică până la stația de 

bază, considerată ca loc de deservire. 

Variațiile în ceea ce privește experiența 

utilizatorilor finali care sunt generate de 

caracteristicile diferite ale mediului prin 

care rețeaua, în cele din urmă, se 

conectează cu punctul terminus al rețelei 

nu ar trebui să fie luate în considerare 

pentru a stabili dacă o rețea fără fir ar putea 

sau nu fi considerată ca oferind o 

performanță similară a rețelei. În 

conformitate cu principiul neutralității 

tehnologice, alte tehnologii și medii de 

transmisie nu ar trebui să fie excluse, în 

cazul în care sunt comparabile, din 

(13) Cerințele privind capacitățile 

rețelelor de comunicații electronice sunt tot 

mai mari. Dacă în trecut s-a pus accentul în 

special pe creșterea lățimii de bandă 

disponibile pretutindeni și pentru fiecare 

utilizator, acum devin tot mai importanți 

alți parametri, cum ar fi timpul de 

așteptare, disponibilitatea și fiabilitatea. 

Răspunsul actual pentru satisfacerea 

acestei cereri este aducerea fibrelor optice 

tot mai aproape de utilizator și viitoarele 

„rețele de foarte mare capacitate” vor 

necesita parametri de performanță 

echivalenți cu ceea ce poate oferi o rețea 

bazată pe elemente din fibre optice, cel 

puțin până la punctul de distribuție din 

locul de deservire. Aceasta corespunde, în 

cazul unei conexiuni la punct fix, unei 

performanțe a rețelei echivalentă cu ceea 

ce se poate obține prin intermediul unei 

infrastructuri de fibră optică până la un 

imobil colectiv, considerat ca loc de 

deservire, și, în cazul unei conexiuni 

mobile, unei performanțe a rețelei similară 

cu ceea ce se poate obține pe baza unei 

instalații de fibră optică până la stația de 

bază, considerată ca loc de deservire. 

Variațiile în ceea ce privește experiența 

utilizatorilor finali care sunt generate de 

caracteristicile diferite ale mediului prin 

care rețeaua, în cele din urmă, se 

conectează cu punctul terminus al rețelei 

nu ar trebui să fie luate în considerare 

pentru a stabili dacă o rețea fără fir ar putea 

sau nu fi considerată ca oferind o 

performanță similară a rețelei. În 

conformitate cu principiul neutralității 

tehnologice, alte tehnologii și medii de 

transmisie nu ar trebui să fie excluse, în 

cazul în care sunt comparabile, din 
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perspectiva capacităților lor, cu acest 

scenariu de bază. Implementarea unor 

astfel de „rețele de foarte mare capacitate” 

va spori și mai mult capacitățile rețelelor și 

va deschide calea către implementarea 

viitoarelor generații de rețele mobile bazate 

pe interfețe aeriene consolidate și pe o 

arhitectură de rețea mai compactă. 

perspectiva capacităților lor, cu acest 

scenariu de bază. Deoarece „rețelele de 

foarte mare capacitate” ar trebui să 

deservească utilizatorii finali, experiențele 

lor în ceea ce privește viteza, timpul de 

așteptare sau fiabilitatea ar trebui să fie 

evaluate. Implementarea unor astfel de 

„rețele de foarte mare capacitate” va spori 

și mai mult capacitățile rețelelor și va 

deschide calea către implementarea 

viitoarelor generații de rețele mobile bazate 

pe interfețe aeriene consolidate și pe o 

arhitectură de rețea mai compactă. 

Or. de 

 

Amendamentul   161 

Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 13 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(13) Cerințele privind capacitățile 

rețelelor de comunicații electronice sunt tot 

mai mari. Dacă în trecut s-a pus accentul în 

special pe creșterea lățimii de bandă 

disponibile pretutindeni și pentru fiecare 

utilizator, acum devin tot mai importanți 

alți parametri, cum ar fi timpul de 

așteptare, disponibilitatea și fiabilitatea. 

Răspunsul actual pentru satisfacerea 

acestei cereri este aducerea fibrelor optice 

tot mai aproape de utilizator și viitoarele 

„rețele de foarte mare capacitate” vor 

necesita parametri de performanță 

echivalenți cu ceea ce poate oferi o rețea 

bazată pe elemente din fibre optice, cel 

puțin până la punctul de distribuție din 

locul de deservire. Aceasta corespunde, în 

cazul unei conexiuni la punct fix, unei 

performanțe a rețelei echivalentă cu ceea 

ce se poate obține prin intermediul unei 

infrastructuri de fibră optică până la un 

imobil colectiv, considerat ca loc de 

(13) Cerințele privind capacitățile 

rețelelor de comunicații electronice sunt tot 

mai mari. Dacă în trecut s-a pus accentul în 

special pe creșterea lățimii de bandă 

disponibile pretutindeni și pentru fiecare 

utilizator, acum devin tot mai importanți 

alți parametri, cum ar fi timpul de 

așteptare, disponibilitatea și fiabilitatea. 

Răspunsul actual pentru satisfacerea 

acestei cereri este aducerea fibrelor optice 

tot mai aproape de utilizator și viitoarele 

„rețele de foarte mare capacitate” vor 

necesita parametri de performanță 

echivalenți cu ceea ce poate oferi o rețea 

bazată pe elemente din fibre optice, cel 

puțin până la punctul de distribuție din 

locul de deservire. Aceasta corespunde, în 

cazul unei conexiuni la punct fix, unei 

performanțe a rețelei echivalentă cu ceea 

ce se poate obține prin intermediul unei 

infrastructuri de fibră optică până la un 

imobil colectiv, considerat ca loc de 
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deservire, și, în cazul unei conexiuni 

mobile, unei performanțe a rețelei similară 

cu ceea ce se poate obține pe baza unei 

instalații de fibră optică până la stația de 

bază, considerată ca loc de deservire. 

Variațiile în ceea ce privește experiența 

utilizatorilor finali care sunt generate de 

caracteristicile diferite ale mediului prin 

care rețeaua, în cele din urmă, se 

conectează cu punctul terminus al rețelei 

nu ar trebui să fie luate în considerare 

pentru a stabili dacă o rețea fără fir ar putea 

sau nu fi considerată ca oferind o 

performanță similară a rețelei. În 

conformitate cu principiul neutralității 

tehnologice, alte tehnologii și medii de 

transmisie nu ar trebui să fie excluse, în 

cazul în care sunt comparabile, din 

perspectiva capacităților lor, cu acest 

scenariu de bază. Implementarea unor 

astfel de „rețele de foarte mare capacitate” 

va spori și mai mult capacitățile rețelelor și 

va deschide calea către implementarea 

viitoarelor generații de rețele mobile bazate 

pe interfețe aeriene consolidate și pe o 

arhitectură de rețea mai compactă. 

deservire, și, în cazul unei conexiuni 

mobile, unei performanțe a rețelei similară 

cu ceea ce se poate obține pe baza unei 

instalații de fibră optică până la stația de 

bază, considerată ca loc de deservire. 

Variațiile în ceea ce privește experiența 

utilizatorilor finali care sunt generate de 

caracteristicile diferite ale mediului prin 

care rețeaua, în cele din urmă, se 

conectează cu punctul terminus al rețelei 

nu ar trebui să fie luate în considerare 

pentru a stabili dacă o rețea fără fir ar putea 

sau nu fi considerată ca oferind o 

performanță similară a rețelei. În 

conformitate cu principiul neutralității 

tehnologice, alte tehnologii și medii de 

transmisie nu ar trebui să fie excluse, în 

cazul în care contribuie la eliminarea 

decalajului digital la nivel geografic și 

asigură o modalitate eficientă din punctul 

de vedere al costurilor de trecere la 

conexiuni de mare viteză și servicii de 

calitate ridicată în zonele nedeservite sau 

deservite insuficient. Implementarea unor 

astfel de „rețele de foarte mare capacitate” 

va spori și mai mult capacitățile rețelelor și 

va deschide calea către implementarea 

viitoarelor generații de rețele mobile bazate 

pe interfețe aeriene consolidate și pe o 

arhitectură de rețea mai compactă. 

Or. en 

 

Amendamentul   162 

Kaja Kallas 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 13 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(13) Cerințele privind capacitățile 

rețelelor de comunicații electronice sunt tot 

mai mari. Dacă în trecut s-a pus accentul în 

special pe creșterea lățimii de bandă 

disponibile pretutindeni și pentru fiecare 

(13) Cerințele privind capacitățile 

rețelelor de comunicații electronice sunt tot 

mai mari. Dacă în trecut s-a pus accentul în 

special pe creșterea lățimii de bandă 

disponibile pretutindeni și pentru fiecare 
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utilizator, acum devin tot mai importanți 

alți parametri, cum ar fi timpul de 

așteptare, disponibilitatea și fiabilitatea. 

Răspunsul actual pentru satisfacerea 

acestei cereri este aducerea fibrelor optice 

tot mai aproape de utilizator și viitoarele 

„rețele de foarte mare capacitate” vor 

necesita parametri de performanță 

echivalenți cu ceea ce poate oferi o rețea 

bazată pe elemente din fibre optice, cel 

puțin până la punctul de distribuție din 

locul de deservire. Aceasta corespunde, în 

cazul unei conexiuni la punct fix, unei 

performanțe a rețelei echivalentă cu ceea 

ce se poate obține prin intermediul unei 

infrastructuri de fibră optică până la un 

imobil colectiv, considerat ca loc de 

deservire, și, în cazul unei conexiuni 

mobile, unei performanțe a rețelei similară 

cu ceea ce se poate obține pe baza unei 

instalații de fibră optică până la stația de 

bază, considerată ca loc de deservire. 

Variațiile în ceea ce privește experiența 

utilizatorilor finali care sunt generate de 

caracteristicile diferite ale mediului prin 

care rețeaua, în cele din urmă, se 

conectează cu punctul terminus al rețelei 

nu ar trebui să fie luate în considerare 

pentru a stabili dacă o rețea fără fir ar putea 

sau nu fi considerată ca oferind o 

performanță similară a rețelei. În 

conformitate cu principiul neutralității 

tehnologice, alte tehnologii și medii de 

transmisie nu ar trebui să fie excluse, în 

cazul în care sunt comparabile, din 

perspectiva capacităților lor, cu acest 

scenariu de bază. Implementarea unor 

astfel de „rețele de foarte mare capacitate” 

va spori și mai mult capacitățile rețelelor și 

va deschide calea către implementarea 

viitoarelor generații de rețele mobile bazate 

pe interfețe aeriene consolidate și pe o 

arhitectură de rețea mai compactă. 

utilizator, acum devin tot mai importanți 

alți parametri, cum ar fi timpul de 

așteptare, disponibilitatea și fiabilitatea. 

Răspunsul actual pentru satisfacerea 

acestei cereri este aducerea fibrelor optice 

tot mai aproape de utilizator și viitoarele 

„rețele de foarte mare capacitate” vor 

necesita parametri de performanță care 

satisfac nevoile celor mai exigenți 

utilizatori finali care utilizează mediul 

digital în mod intensiv, echivalenți cu ceea 

ce poate oferi o rețea bazată pe elemente 

din fibre optice, cel puțin până la punctul 

de distribuție din locul de deservire. 

Aceasta corespunde, în cazul unei 

conexiuni la punct fix, unei performanțe a 

rețelei echivalentă cu ceea ce se poate 

obține prin intermediul unei infrastructuri 

de fibră optică care ajunge în gospodăriile 

sau apartamentele individuale, considerat 

ca loc de deservire, și, în cazul unei 

conexiuni mobile, unei performanțe a 

rețelei similară cu ceea ce se poate obține 

pe baza unei instalații de fibră optică până 

la stația de bază, considerată ca loc de 

deservire. Variațiile în ceea ce privește 

experiența utilizatorilor finali care sunt 

generate de caracteristicile diferite ale 

mediului prin care rețeaua, în cele din 

urmă, se conectează cu punctul terminus al 

rețelei nu ar trebui să fie luate în 

considerare pentru a stabili dacă o rețea 

fără fir ar putea sau nu fi considerată ca 

oferind o performanță similară a rețelei. În 

conformitate cu principiul neutralității 

tehnologice, alte tehnologii și medii de 

transmisie nu ar trebui să fie excluse, în 

cazul în care sunt comparabile, din 

perspectiva capacităților lor, cu acest 

scenariu de bază. Implementarea unor 

astfel de „rețele de foarte mare capacitate” 

va spori și mai mult capacitățile rețelelor și 

va deschide calea către implementarea 

viitoarelor generații de rețele mobile bazate 

pe interfețe aeriene consolidate și pe o 

arhitectură de rețea mai compactă. 

Or. en 
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Justificare 

În conformitate cu articolul 104 din Regulamentul de procedură, prezentul amendament este 

necesar din motive imperioase ce țin de logica internă a textului. 

 

Amendamentul   163 

Martina Werner 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 13 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(13) Cerințele privind capacitățile 

rețelelor de comunicații electronice sunt tot 

mai mari. Dacă în trecut s-a pus accentul în 

special pe creșterea lățimii de bandă 

disponibile pretutindeni și pentru fiecare 

utilizator, acum devin tot mai importanți 

alți parametri, cum ar fi timpul de 

așteptare, disponibilitatea și fiabilitatea. 

Răspunsul actual pentru satisfacerea 

acestei cereri este aducerea fibrelor optice 

tot mai aproape de utilizator și viitoarele 

„rețele de foarte mare capacitate” vor 

necesita parametri de performanță 

echivalenți cu ceea ce poate oferi o rețea 

bazată pe elemente din fibre optice, cel 

puțin până la punctul de distribuție din 

locul de deservire. Aceasta corespunde, în 

cazul unei conexiuni la punct fix, unei 

performanțe a rețelei echivalentă cu ceea 

ce se poate obține prin intermediul unei 

infrastructuri de fibră optică până la un 

imobil colectiv, considerat ca loc de 

deservire, și, în cazul unei conexiuni 

mobile, unei performanțe a rețelei similară 

cu ceea ce se poate obține pe baza unei 

instalații de fibră optică până la stația de 

bază, considerată ca loc de deservire. 

Variațiile în ceea ce privește experiența 

utilizatorilor finali care sunt generate de 

caracteristicile diferite ale mediului prin 

care rețeaua, în cele din urmă, se 

conectează cu punctul terminus al rețelei 

nu ar trebui să fie luate în considerare 

(13) Cerințele privind capacitățile 

rețelelor de comunicații electronice sunt tot 

mai mari. Dacă în trecut s-a pus accentul în 

special pe creșterea lățimii de bandă 

disponibile pretutindeni și pentru fiecare 

utilizator, acum devin tot mai importanți 

alți parametri, cum ar fi timpul de 

așteptare, disponibilitatea și fiabilitatea. 

Răspunsul actual pentru satisfacerea 

acestei cereri este aducerea fibrelor optice 

tot mai aproape de utilizator și viitoarele 

„rețele de foarte mare capacitate” vor 

necesita parametri de performanță 

echivalenți cu ceea ce poate oferi o rețea 

bazată pe elemente din fibre optice, cel 

puțin până la punctul de distribuție din 

sediul, imobilul colectiv sau locuința 

unifamilială. Aceasta corespunde, în cazul 

unei conexiuni la punct fix, unei 

performanțe a rețelei echivalentă cu ceea 

ce se poate obține prin intermediul unei 

infrastructuri de fibră optică până la un 

imobil colectiv, considerat ca loc de 

deservire, și, în cazul unei conexiuni 

mobile, unei performanțe a rețelei similară 

cu ceea ce se poate obține pe baza unei 

instalații de fibră optică până la stația de 

bază, considerată ca loc de deservire. 

Variațiile în ceea ce privește experiența 

utilizatorilor finali care sunt generate de 

caracteristicile diferite ale mediului prin 

care rețeaua, în cele din urmă, se 

conectează cu punctul terminus al rețelei 
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pentru a stabili dacă o rețea fără fir ar putea 

sau nu fi considerată ca oferind o 

performanță similară a rețelei. În 

conformitate cu principiul neutralității 

tehnologice, alte tehnologii și medii de 

transmisie nu ar trebui să fie excluse, în 

cazul în care sunt comparabile, din 

perspectiva capacităților lor, cu acest 

scenariu de bază. Implementarea unor 

astfel de „rețele de foarte mare capacitate” 

va spori și mai mult capacitățile rețelelor și 

va deschide calea către implementarea 

viitoarelor generații de rețele mobile bazate 

pe interfețe aeriene consolidate și pe o 

arhitectură de rețea mai compactă. 

nu ar trebui să fie luate în considerare 

pentru a stabili dacă o rețea fără fir ar putea 

sau nu fi considerată ca oferind o 

performanță similară a rețelei. În 

conformitate cu principiul neutralității 

tehnologice, alte tehnologii și medii de 

transmisie nu ar trebui să fie excluse, în 

cazul în care sunt comparabile, din 

perspectiva capacităților lor, cu acest 

scenariu de bază. Implementarea unor 

astfel de „rețele de foarte mare capacitate” 

va spori și mai mult capacitățile rețelelor și 

va deschide calea către implementarea 

viitoarelor generații de rețele mobile bazate 

pe interfețe aeriene consolidate și pe o 

arhitectură de rețea mai compactă. 

Or. de 

 

Amendamentul   164 

Eva Kaili 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 13 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(13) Cerințele privind capacitățile 

rețelelor de comunicații electronice sunt tot 

mai mari. Dacă în trecut s-a pus accentul în 

special pe creșterea lățimii de bandă 

disponibile pretutindeni și pentru fiecare 

utilizator, acum devin tot mai importanți 

alți parametri, cum ar fi timpul de 

așteptare, disponibilitatea și fiabilitatea. 

Răspunsul actual pentru satisfacerea 

acestei cereri este aducerea fibrelor optice 

tot mai aproape de utilizator și viitoarele 

„rețele de foarte mare capacitate” vor 

necesita parametri de performanță 

echivalenți cu ceea ce poate oferi o rețea 

bazată pe elemente din fibre optice, cel 

puțin până la punctul de distribuție din 

locul de deservire. Aceasta corespunde, în 

cazul unei conexiuni la punct fix, unei 

performanțe a rețelei echivalentă cu ceea 

(13) Cerințele privind capacitățile 

rețelelor de comunicații electronice sunt tot 

mai mari. Dacă în trecut s-a pus accentul în 

special pe creșterea lățimii de bandă 

disponibile pretutindeni și pentru fiecare 

utilizator, acum devin tot mai importanți 

alți parametri, cum ar fi timpul de 

așteptare, disponibilitatea și fiabilitatea. 

Răspunsul actual pentru satisfacerea 

acestei cereri este aducerea fibrelor optice 

tot mai aproape de utilizator și viitoarele 

„rețele de foarte mare capacitate” vor 

necesita parametri de performanță 

echivalenți cu ceea ce poate oferi o rețea 

bazată pe elemente din fibre optice, cel 

puțin până la punctul de distribuție din 

locul de deservire. Aceasta corespunde, în 

cazul unei conexiuni la punct fix, unei 

performanțe a rețelei echivalentă cu ceea 



 

AM\1122801RO.docx 23/174 PE602.947v01-00 

 RO 

ce se poate obține prin intermediul unei 

infrastructuri de fibră optică până la un 

imobil colectiv, considerat ca loc de 

deservire, și, în cazul unei conexiuni 

mobile, unei performanțe a rețelei similară 

cu ceea ce se poate obține pe baza unei 

instalații de fibră optică până la stația de 

bază, considerată ca loc de deservire. 

Variațiile în ceea ce privește experiența 

utilizatorilor finali care sunt generate de 

caracteristicile diferite ale mediului prin 

care rețeaua, în cele din urmă, se 

conectează cu punctul terminus al rețelei 

nu ar trebui să fie luate în considerare 

pentru a stabili dacă o rețea fără fir ar putea 

sau nu fi considerată ca oferind o 

performanță similară a rețelei. În 

conformitate cu principiul neutralității 

tehnologice, alte tehnologii și medii de 

transmisie nu ar trebui să fie excluse, în 

cazul în care sunt comparabile, din 

perspectiva capacităților lor, cu acest 

scenariu de bază. Implementarea unor 

astfel de „rețele de foarte mare capacitate” 

va spori și mai mult capacitățile rețelelor și 

va deschide calea către implementarea 

viitoarelor generații de rețele mobile bazate 

pe interfețe aeriene consolidate și pe o 

arhitectură de rețea mai compactă. 

ce se poate obține prin intermediul unei 

infrastructuri de fibră optică până la sediu, 

considerat ca loc de deservire, și, în cazul 

unei conexiuni mobile, unei performanțe a 

rețelei similară cu ceea ce se poate obține 

pe baza unei instalații de fibră optică până 

la stația de bază, considerată ca loc de 

deservire. Variațiile în ceea ce privește 

experiența utilizatorilor finali care sunt 

generate de caracteristicile diferite ale 

mediului prin care rețeaua, în cele din 

urmă, se conectează cu punctul terminus al 

rețelei nu ar trebui să fie luate în 

considerare pentru a stabili dacă o rețea 

fără fir ar putea sau nu fi considerată ca 

oferind o performanță similară a rețelei. În 

conformitate cu principiul neutralității 

tehnologice, alte tehnologii și medii de 

transmisie nu ar trebui să fie excluse, în 

cazul în care sunt comparabile, din 

perspectiva capacităților lor, cu acest 

scenariu de bază. Implementarea unor 

astfel de „rețele de foarte mare capacitate” 

va spori și mai mult capacitățile rețelelor și 

va deschide calea către implementarea 

viitoarelor generații de rețele mobile bazate 

pe interfețe aeriene consolidate și pe o 

arhitectură de rețea mai compactă. 

Or. en 

Justificare 

Criteriile de referință nu ar trebui să fie doar imobilele, ci și sediile în cauză. Obiectivele 

pentru factorii socioeconomici (birouri, școli etc.) sau imobilele individuale sunt diferite și ar 

trebui adoptată o abordare cât mai incluzivă. 

 

Amendamentul   165 

Michał Boni, Krišjānis Kariņš, Jerzy Buzek 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 13 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 
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(13) Cerințele privind capacitățile 

rețelelor de comunicații electronice sunt tot 

mai mari. Dacă în trecut s-a pus accentul în 

special pe creșterea lățimii de bandă 

disponibile pretutindeni și pentru fiecare 

utilizator, acum devin tot mai importanți 

alți parametri, cum ar fi timpul de 

așteptare, disponibilitatea și fiabilitatea. 

Răspunsul actual pentru satisfacerea 

acestei cereri este aducerea fibrelor optice 

tot mai aproape de utilizator și viitoarele 

„rețele de foarte mare capacitate” vor 

necesita parametri de performanță 

echivalenți cu ceea ce poate oferi o rețea 

bazată pe elemente din fibre optice, cel 

puțin până la punctul de distribuție din 

locul de deservire. Aceasta corespunde, în 

cazul unei conexiuni la punct fix, unei 

performanțe a rețelei echivalentă cu ceea 

ce se poate obține prin intermediul unei 

infrastructuri de fibră optică până la un 

imobil colectiv, considerat ca loc de 

deservire, și, în cazul unei conexiuni 

mobile, unei performanțe a rețelei similară 

cu ceea ce se poate obține pe baza unei 

instalații de fibră optică până la stația de 

bază, considerată ca loc de deservire. 

Variațiile în ceea ce privește experiența 

utilizatorilor finali care sunt generate de 

caracteristicile diferite ale mediului prin 

care rețeaua, în cele din urmă, se 

conectează cu punctul terminus al rețelei 

nu ar trebui să fie luate în considerare 

pentru a stabili dacă o rețea fără fir ar putea 

sau nu fi considerată ca oferind o 

performanță similară a rețelei. În 

conformitate cu principiul neutralității 

tehnologice, alte tehnologii și medii de 

transmisie nu ar trebui să fie excluse, în 

cazul în care sunt comparabile, din 

perspectiva capacităților lor, cu acest 

scenariu de bază. Implementarea unor 

astfel de „rețele de foarte mare capacitate” 

va spori și mai mult capacitățile rețelelor 

și va deschide calea către implementarea 

viitoarelor generații de rețele mobile bazate 

pe interfețe aeriene consolidate și pe o 

(13) Cerințele privind capacitățile 

rețelelor de comunicații electronice sunt tot 

mai mari. Dacă în trecut s-a pus accentul în 

special pe creșterea lățimii de bandă 

disponibile pretutindeni și pentru fiecare 

utilizator, acum devin tot mai importanți 

alți parametri, cum ar fi timpul de 

așteptare, disponibilitatea și fiabilitatea. 

Răspunsul actual pentru satisfacerea 

acestei cereri este aducerea fibrelor optice 

tot mai aproape de utilizator și viitoarele 

„rețele de foarte mare capacitate” vor 

necesita parametri de performanță 

echivalenți cu ceea ce poate oferi o rețea 

bazată pe elemente din fibre optice, cel 

puțin până la punctul de distribuție din 

locul de deservire. Aceasta corespunde, în 

cazul unei conexiuni la punct fix, unei 

performanțe a rețelei echivalentă cu ceea 

ce se poate obține prin intermediul unei 

infrastructuri de fibră optică până la sediu, 

considerat ca loc de deservire, și, în cazul 

unei conexiuni mobile, unei performanțe a 

rețelei similară cu ceea ce se poate obține 

pe baza unei instalații de fibră optică până 

la stația de bază, considerată ca loc de 

deservire. Variațiile în ceea ce privește 

experiența utilizatorilor finali care sunt 

generate de caracteristicile diferite ale 

mediului prin care rețeaua, în cele din 

urmă, se conectează cu punctul terminus al 

rețelei nu ar trebui să fie luate în 

considerare pentru a stabili dacă o rețea 

fără fir ar putea sau nu fi considerată ca 

oferind o performanță similară a rețelei. În 

conformitate cu principiul neutralității 

tehnologice, alte tehnologii și medii de 

transmisie nu ar trebui să fie excluse, în 

cazul în care sunt comparabile, din 

perspectiva capacităților lor, cu acest 

scenariu de bază. Implementarea unor 

„rețele de foarte mare capacitate” fixe într-

o configurație de tipul fibră până acasă și 
capacitățile lor de backhaul vor fi o 

cerință preliminară pentru implementarea 

cu succes a viitoarelor generații de rețele 

mobile (5G) bazate pe o arhitectură de 
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arhitectură de rețea mai compactă. rețea mai compactă. 

Or. en 

Justificare 

The overarching objective of the Code is to stimulate the roll-out of networks which can serve 

the future demands of European businesses and citizens. The term very high capacity network 

seeks to define what future state of the art electronic communications infrastructure look like. 

It is suggested to clarify the definition in a way that ensures that very high capacity networks 

benefit the roll-out of 5G networks in the sense that they provide the backhaul for these 

mobile networks. Future 5G ultra-dense and heavy traffic cells have to be connected to a 

backhaul with very high requirements in terms of capacity, latency, and availability. The 

proposal also takes into account the need to ensure technology neutrality since the definition 

of very high capacity network is not based on any given technology. 

 

Amendamentul   166 

Michel Reimon 

în numele Grupului Verts/ALE 

Marisa Matias, Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 13 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(13) Cerințele privind capacitățile 

rețelelor de comunicații electronice sunt tot 

mai mari. Dacă în trecut s-a pus accentul în 

special pe creșterea lățimii de bandă 

disponibile pretutindeni și pentru fiecare 

utilizator, acum devin tot mai importanți 

alți parametri, cum ar fi timpul de 

așteptare, disponibilitatea și fiabilitatea. 

Răspunsul actual pentru satisfacerea 

acestei cereri este aducerea fibrelor optice 

tot mai aproape de utilizator și viitoarele 

„rețele de foarte mare capacitate” vor 

necesita parametri de performanță 

echivalenți cu ceea ce poate oferi o rețea 

bazată pe elemente din fibre optice, cel 

puțin până la punctul de distribuție din 

locul de deservire. Aceasta corespunde, în 

cazul unei conexiuni la punct fix, unei 

performanțe a rețelei echivalentă cu ceea 

ce se poate obține prin intermediul unei 

(13) Cerințele privind capacitățile 

rețelelor de comunicații electronice sunt tot 

mai mari. Dacă în trecut s-a pus accentul în 

special pe creșterea lățimii de bandă 

disponibile pretutindeni și pentru fiecare 

utilizator, acum devin tot mai importanți 

alți parametri, cum ar fi timpul de 

așteptare, disponibilitatea și fiabilitatea. 

Răspunsul actual pentru satisfacerea 

acestei cereri este aducerea fibrelor optice 

tot mai aproape de utilizator și viitoarele 

„rețele de foarte mare capacitate” vor 

necesita parametri de performanță 

echivalenți cu ceea ce poate oferi o rețea 

bazată pe elemente din fibre optice, cel 

puțin până la punctul de distribuție din 

locul de deservire. Aceasta corespunde, în 

cazul unei conexiuni la punct fix, unei 

performanțe a rețelei echivalentă cu ceea 

ce se poate obține prin intermediul unei 
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infrastructuri de fibră optică până la un 

imobil colectiv, considerat ca loc de 

deservire, și, în cazul unei conexiuni 

mobile, unei performanțe a rețelei similară 

cu ceea ce se poate obține pe baza unei 

instalații de fibră optică până la stația de 

bază, considerată ca loc de deservire. 

Variațiile în ceea ce privește experiența 

utilizatorilor finali care sunt generate de 

caracteristicile diferite ale mediului prin 

care rețeaua, în cele din urmă, se 

conectează cu punctul terminus al rețelei 

nu ar trebui să fie luate în considerare 

pentru a stabili dacă o rețea fără fir ar putea 

sau nu fi considerată ca oferind o 

performanță similară a rețelei. În 

conformitate cu principiul neutralității 

tehnologice, alte tehnologii și medii de 

transmisie nu ar trebui să fie excluse, în 

cazul în care sunt comparabile, din 

perspectiva capacităților lor, cu acest 

scenariu de bază. Implementarea unor 

astfel de „rețele de foarte mare capacitate” 

va spori și mai mult capacitățile rețelelor și 

va deschide calea către implementarea 

viitoarelor generații de rețele mobile bazate 

pe interfețe aeriene consolidate și pe o 

arhitectură de rețea mai compactă. 

infrastructuri de fibră optică până la sediu, 

considerat ca loc de deservire, și, în cazul 

unei conexiuni mobile, unei performanțe a 

rețelei similară cu ceea ce se poate obține 

pe baza unei instalații de fibră optică până 

la stația de bază, considerată ca loc de 

deservire. Variațiile în ceea ce privește 

experiența utilizatorilor finali care sunt 

generate de caracteristicile diferite ale 

mediului prin care rețeaua, în cele din 

urmă, se conectează cu punctul terminus al 

rețelei nu ar trebui să fie luate în 

considerare pentru a stabili dacă o rețea 

fără fir ar putea sau nu fi considerată ca 

oferind o performanță similară a rețelei. În 

conformitate cu principiul neutralității 

tehnologice, alte tehnologii și medii de 

transmisie nu ar trebui să fie excluse, în 

cazul în care sunt comparabile, din 

perspectiva capacităților lor, cu acest 

scenariu de bază. Implementarea unor 

astfel de „rețele de foarte mare capacitate” 

va spori și mai mult capacitățile rețelelor și 

va deschide calea către implementarea 

viitoarelor generații de rețele mobile bazate 

pe interfețe aeriene consolidate și pe o 

arhitectură de rețea mai compactă. 

Or. en 

Justificare 

Clarificare a faptului că definiția nu este limitată la un imobil colectiv, ci include și alte 

imobile, cum ar fi birouri, ferme, imobile individuale, case etc. 

 

Amendamentul   167 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 13 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(13) Cerințele privind capacitățile (13) Cerințele privind capacitățile 
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rețelelor de comunicații electronice sunt tot 

mai mari. Dacă în trecut s-a pus accentul în 

special pe creșterea lățimii de bandă 

disponibile pretutindeni și pentru fiecare 

utilizator, acum devin tot mai importanți 

alți parametri, cum ar fi timpul de 

așteptare, disponibilitatea și fiabilitatea. 

Răspunsul actual pentru satisfacerea 

acestei cereri este aducerea fibrelor optice 

tot mai aproape de utilizator și viitoarele 

„rețele de foarte mare capacitate” vor 

necesita parametri de performanță 

echivalenți cu ceea ce poate oferi o rețea 

bazată pe elemente din fibre optice, cel 

puțin până la punctul de distribuție din 

locul de deservire. Aceasta corespunde, în 

cazul unei conexiuni la punct fix, unei 

performanțe a rețelei echivalentă cu ceea 

ce se poate obține prin intermediul unei 

infrastructuri de fibră optică până la un 

imobil colectiv, considerat ca loc de 

deservire, și, în cazul unei conexiuni 

mobile, unei performanțe a rețelei similară 

cu ceea ce se poate obține pe baza unei 

instalații de fibră optică până la stația de 

bază, considerată ca loc de deservire. 

Variațiile în ceea ce privește experiența 

utilizatorilor finali care sunt generate de 

caracteristicile diferite ale mediului prin 

care rețeaua, în cele din urmă, se 

conectează cu punctul terminus al rețelei 

nu ar trebui să fie luate în considerare 

pentru a stabili dacă o rețea fără fir ar putea 

sau nu fi considerată ca oferind o 

performanță similară a rețelei. În 

conformitate cu principiul neutralității 

tehnologice, alte tehnologii și medii de 

transmisie nu ar trebui să fie excluse, în 

cazul în care sunt comparabile, din 

perspectiva capacităților lor, cu acest 

scenariu de bază. Implementarea unor 

astfel de „rețele de foarte mare capacitate” 

va spori și mai mult capacitățile rețelelor și 

va deschide calea către implementarea 

viitoarelor generații de rețele mobile bazate 

pe interfețe aeriene consolidate și pe o 

arhitectură de rețea mai compactă. 

rețelelor de comunicații electronice sunt tot 

mai mari. Dacă în trecut s-a pus accentul în 

special pe creșterea lățimii de bandă 

disponibile pretutindeni și pentru fiecare 

utilizator, acum devin tot mai importanți 

alți parametri, cum ar fi timpul de 

așteptare, disponibilitatea și fiabilitatea. 

Răspunsul actual pentru satisfacerea 

acestei cereri este aducerea fibrelor optice 

tot mai aproape de utilizator și viitoarele 

„rețele de foarte mare capacitate” vor 

necesita parametri de performanță 

echivalenți cu ceea ce poate oferi o rețea 

bazată pe elemente din fibre optice, cel 

puțin până la punctul de distribuție din 

locul de deservire. Aceasta corespunde, în 

cazul unei conexiuni la punct fix, unei 

performanțe a rețelei echivalentă cu ceea 

ce se poate obține prin intermediul unei 

infrastructuri de fibră optică până la sediu, 

considerat ca loc de deservire, și, în cazul 

unei conexiuni mobile, unei performanțe a 

rețelei similară cu ceea ce se poate obține 

pe baza unei instalații de fibră optică până 

la stația de bază, considerată ca loc de 

deservire. Variațiile în ceea ce privește 

experiența utilizatorilor finali care sunt 

generate de caracteristicile diferite ale 

mediului prin care rețeaua, în cele din 

urmă, se conectează cu punctul terminus al 

rețelei nu ar trebui să fie luate în 

considerare pentru a stabili dacă o rețea 

fără fir ar putea sau nu fi considerată ca 

oferind o performanță similară a rețelei. În 

conformitate cu principiul neutralității 

tehnologice, alte tehnologii și medii de 

transmisie nu ar trebui să fie excluse, în 

cazul în care sunt comparabile, din 

perspectiva capacităților lor, cu acest 

scenariu de bază. Implementarea unor 

astfel de „rețele de foarte mare capacitate” 

va spori și mai mult capacitățile rețelelor și 

va deschide calea către implementarea 

viitoarelor generații de rețele mobile bazate 

pe interfețe aeriene consolidate și pe o 

arhitectură de rețea mai compactă. 
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Or. en 

Justificare 

Criteriile de referință nu ar trebui să fie doar imobilele, ci și sediile în cauză. Obiectivele 

pentru factorii socioeconomici (birouri, școli etc.) sau imobilele individuale sunt diferite și ar 

trebui adoptată o abordare cât mai incluzivă. 

 

Amendamentul   168 

Michel Reimon 

în numele Grupului Verts/ALE 

Julia Reda 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 14 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (14a) Există în continuare diferențe 

tarifare extrem de importante, atât pentru 

comunicațiile fixe, cât și pentru cele 

mobile, între comunicațiile de voce și 

SMS naționale și cele care se termină 

într-un alt stat membru. Deși există 

variații considerabile între țări, operatori 

și pachete tarifare, precum și între 

serviciile mobile și fixe, această situație 

continuă să afecteze grupurile de 

consumatori mai vulnerabili și să creeze 

obstacole în calea comunicării 

neîngrădite în cadrul UE. Orice diferențe 

semnificative legate de prețurile cu 

amănuntul între serviciile de comunicații 

electronice care se termină în același stat 

membru și cele care se termină într-un alt 

stat membru ar trebui, prin urmare, să fie 

justificate prin criterii obiective. 

Or. en 

Justificare 

Introducerea propunerii pentru noul considerent (92a). 

 

Amendamentul   169 
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Kaja Kallas 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 15 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(15) Serviciile utilizate pentru 

comunicații și mijloacele tehnice de 

furnizare a acestora au evoluat în mod 

considerabil. Serviciile de telefonie vocală 

tradițională, de mesaje text (SMS-uri) și de 

transmisie prin poșta electronică sunt 

înlocuite tot mai mult de utilizatorii finali 

cu servicii online echivalente din punct de 

vedere funcțional, cum ar fi serviciile de 

telefonie prin internet, serviciile de 

mesagerie și serviciile de e-mail pe 

internet. În vederea asigurării faptului că 

utilizatorii finali sunt protejați în mod 

eficace și în egală măsură atunci când 

utilizează servicii echivalente din punct de 

vedere funcțional, o definiție orientată spre 

viitor a serviciilor de comunicații 

electronice nu ar trebui să se bazeze 

exclusiv pe parametrii tehnici, ci, mai 

degrabă, să se întemeieze pe o abordare 

funcțională. Domeniul de aplicare al 

reglementării necesare ar trebui să fie 

adecvat pentru atingerea obiectivelor sale 

de interes public. În timp ce „transmiterea 

de semnale” rămâne un parametru 

important pentru determinarea serviciilor 

care se încadrează în domeniul de aplicare 

al prezentei directive, definiția ar trebui să 

acopere și alte servicii care permit 

comunicarea. Din perspectiva utilizatorului 

final nu este relevant dacă un furnizor 

transmite el însuși semnale sau dacă 

respectiva comunicare este efectuată prin 

intermediul unui serviciu de acces la 

internet. Definiția modificată a serviciilor 

de comunicații electronice ar trebui, prin 

urmare, să conțină trei tipuri de servicii 

care se pot suprapune parțial, și anume 

serviciile de acces la internet, conform 

definiției de la articolul 2 alineatul (2) din 

Regulamentul (UE) 2015/2120, serviciile 

(15) Serviciile utilizate pentru 

comunicații și mijloacele tehnice de 

furnizare a acestora au evoluat în mod 

considerabil. Serviciile de telefonie vocală 

tradițională, de mesaje text (SMS-uri) și de 

transmisie prin poșta electronică sunt 

înlocuite tot mai mult de utilizatorii finali 

cu servicii online echivalente din punct de 

vedere funcțional, cum ar fi serviciile de 

telefonie prin internet, serviciile de 

mesagerie și serviciile de e-mail pe 

internet, deși aceștia încă nu le consideră 

înlocuitori ai serviciilor tradiționale de 

voce, din cauza percepției legate de 

niveluri diferite de calitate, securitate și 

interoperabilitate. În vederea asigurării 

faptului că utilizatorii finali sunt protejați 

în mod eficace și în egală măsură atunci 

când utilizează servicii echivalente din 

punct de vedere funcțional, o definiție 

orientată spre viitor a serviciilor de 

comunicații electronice nu ar trebui să se 

bazeze exclusiv pe parametrii tehnici, ci, 

mai degrabă, să se întemeieze pe o 

abordare funcțională, în măsura în care 

acest lucru este posibil. Diferențele 

existente între servicii ar trebui însă să fie 

recunoscute, dat fiind că serviciile online 

precum serviciile de telefonie prin internet 

sunt furnizate în majoritatea cazurilor 

fără un control semnificativ asupra rețelei 

utilizate pentru facilitarea comunicațiilor, 

dar, pe de altă parte, le permit 

utilizatorilor finali să treacă de la un 

serviciu la altul într-un mod mai ușor 

decât serviciile de comunicare 

tradiționale.Domeniul de aplicare al 

reglementării necesare ar trebui să fie 

adecvat pentru atingerea obiectivelor sale 

de interes public. În timp ce „transmiterea 

de semnale” rămâne un parametru 
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de comunicații interpersonale, astfel cum 

sunt definite în prezenta directivă, și 

serviciile care constau, în întregime sau în 

principal, în transmiterea de semnale. 

Definiția serviciului de comunicații 

electronice ar trebui să elimine 

ambiguitățile observate în punerea în 

aplicare a definiției anterioare și să permită 

o aplicare calibrată, dispoziție cu 

dispoziție, a drepturilor și a obligațiilor 

specifice cuprinse în cadrul diferitelor 

tipuri de servicii. Prelucrarea datelor cu 

caracter personal de către serviciile de 

comunicații electronice, fie ca remunerație, 

fie din alt motiv, trebuie să fie conformă cu 

Directiva 95/46/CE, care va fi înlocuită de 

Regulamentul (UE) 2016/679 

(Regulamentul general privind protecția 

datelor) la data de 25 mai 201823. 

important pentru determinarea serviciilor 

care se încadrează în domeniul de aplicare 

al prezentei directive, definiția ar trebui să 

acopere și alte servicii care permit 

comunicarea, în mod proporțional, pentru 

a le oferi cele mai bune rezultate 

utilizatorilor finali. Din perspectiva 

utilizatorului final nu este relevant dacă un 

furnizor transmite el însuși semnale sau 

dacă respectiva comunicare este efectuată 

prin intermediul unui serviciu de acces la 

internet. Prin urmare, aceste servicii nu ar 

trebui să fie definite pe baza tehnologiei 

utilizate, ci pe baza așteptărilor legitime 

ale utilizatorilor finali cu privire la 

serviciile furnizate, de exemplu, în funcție 

de prețul plătit sau de posibilitatea de 

încetare a contractului. Definiția 

modificată a serviciilor de comunicații 

electronice ar trebui, prin urmare, să 

conțină trei tipuri de servicii care se pot 

suprapune parțial, și anume serviciile de 

acces la internet, conform definiției de la 

articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul 

(UE) 2015/2120, serviciile de comunicații 

interpersonale, astfel cum sunt definite în 

prezenta directivă, și serviciile care 

constau, în întregime sau în principal, în 

transmiterea de semnale. Această ultimă 

categorie nu ar trebui să includă serviciile 

în care conectivitatea este furnizată ca 

produs finit în dispozitivele conectate sau 

„bunurile inteligente” ori în cazul în care 

furnizarea conectivității cu astfel de 

produse face obiectul unui contract 

încheiat cu utilizatorul final, dat fiind că 

ar fi considerate conținut sau servicii 

digitale integrate, în conformitate cu 

Directiva privind contractele de furnizare 

de conținut digital. Definiția serviciului de 

comunicații electronice ar trebui să elimine 

ambiguitățile observate în punerea în 

aplicare a definiției anterioare și să permită 

o aplicare calibrată, dispoziție cu 

dispoziție, a drepturilor și a obligațiilor 

specifice cuprinse în cadrul diferitelor 

tipuri de servicii. Prelucrarea datelor cu 

caracter personal de către serviciile de 



 

AM\1122801RO.docx 31/174 PE602.947v01-00 

 RO 

comunicații electronice, fie ca remunerație, 

fie din alt motiv, trebuie să fie conformă cu 

Directiva 95/46/CE, care va fi înlocuită de 

Regulamentul (UE) 2016/679 

(Regulamentul general privind protecția 

datelor) la data de 25 mai 201823. 

_________________ _________________ 

23 Regulamentul (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 27 aprilie 2016 privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și 

privind libera circulație a acestor date și de 

abrogare a Directivei 95/46/CE 

(Regulamentul general privind protecția 

datelor); JO L 119, 4.5.2016, p. 1. 

23 Regulamentul (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 27 aprilie 2016 privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și 

privind libera circulație a acestor date și de 

abrogare a Directivei 95/46/CE 

(Regulamentul general privind protecția 

datelor); JO L 119, 4.5.2016, p. 1. 

Or. en 

Justificare 

În conformitate cu articolul 104 din Regulamentul de procedură, prezentul amendament este 

necesar din motive imperioase ce țin de logica internă a textului. 

 

Amendamentul   170 

Morten Helveg Petersen 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 15 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(15) Serviciile utilizate pentru 

comunicații și mijloacele tehnice de 

furnizare a acestora au evoluat în mod 

considerabil. Serviciile de telefonie vocală 

tradițională, de mesaje text (SMS-uri) și de 

transmisie prin poșta electronică sunt 

înlocuite tot mai mult de utilizatorii finali 

cu servicii online echivalente din punct de 

vedere funcțional, cum ar fi serviciile de 

telefonie prin internet, serviciile de 

mesagerie și serviciile de e-mail pe 

internet. În vederea asigurării faptului că 

utilizatorii finali sunt protejați în mod 

(15) Serviciile utilizate pentru 

comunicații și mijloacele tehnice de 

furnizare a acestora au evoluat în mod 

considerabil. Serviciile de telefonie vocală 

tradițională, de mesaje text (SMS-uri) și de 

transmisie prin poșta electronică sunt 

înlocuite tot mai mult de utilizatorii finali 

cu servicii online echivalente din punct de 

vedere funcțional, cum ar fi serviciile de 

telefonie prin internet, serviciile de 

mesagerie și serviciile de e-mail pe 

internet. În vederea asigurării faptului că 

utilizatorii finali și drepturile lor sunt 



 

PE602.947v01-00 32/174 AM\1122801RO.docx 

RO 

eficace și în egală măsură atunci când 

utilizează servicii echivalente din punct de 

vedere funcțional, o definiție orientată spre 

viitor a serviciilor de comunicații 

electronice nu ar trebui să se bazeze 

exclusiv pe parametrii tehnici, ci, mai 

degrabă, să se întemeieze pe o abordare 

funcțională. Domeniul de aplicare al 

reglementării necesare ar trebui să fie 

adecvat pentru atingerea obiectivelor sale 

de interes public. În timp ce „transmiterea 

de semnale” rămâne un parametru 

important pentru determinarea serviciilor 

care se încadrează în domeniul de aplicare 

al prezentei directive, definiția ar trebui să 

acopere și alte servicii care permit 

comunicarea. Din perspectiva 

utilizatorului final nu este relevant dacă un 

furnizor transmite el însuși semnale sau 

dacă respectiva comunicare este efectuată 

prin intermediul unui serviciu de acces la 

internet. Definiția modificată a serviciilor 

de comunicații electronice ar trebui, prin 

urmare, să conțină trei tipuri de servicii 

care se pot suprapune parțial, și anume 

serviciile de acces la internet, conform 

definiției de la articolul 2 alineatul (2) din 

Regulamentul (UE) 2015/2120, serviciile 

de comunicații interpersonale, astfel cum 

sunt definite în prezenta directivă, și 

serviciile care constau, în întregime sau în 

principal, în transmiterea de semnale. 

Definiția serviciului de comunicații 

electronice ar trebui să elimine 

ambiguitățile observate în punerea în 

aplicare a definiției anterioare și să permită 

o aplicare calibrată, dispoziție cu 

dispoziție, a drepturilor și a obligațiilor 

specifice cuprinse în cadrul diferitelor 

tipuri de servicii. Prelucrarea datelor cu 

caracter personal de către serviciile de 

comunicații electronice, fie ca remunerație, 

fie din alt motiv, trebuie să fie conformă cu 

Directiva 95/46/CE, care va fi înlocuită de 

Regulamentul (UE) 2016/679 

(Regulamentul general privind protecția 

datelor) la data de 25 mai 201823 . 

protejați în mod eficace și în egală măsură 

atunci când utilizează servicii echivalente 

din punct de vedere funcțional, o definiție 

orientată spre viitor a serviciilor de 

comunicații electronice nu ar trebui să se 

bazeze exclusiv pe parametrii tehnici, ci, 

mai degrabă, să se întemeieze pe o 

abordare funcțională. Domeniul de aplicare 

al reglementării necesare ar trebui să fie 

adecvat pentru atingerea obiectivelor sale 

de interes public. În timp ce „transmiterea 

de semnale” rămâne un parametru 

important pentru determinarea serviciilor 

care se încadrează în domeniul de aplicare 

al prezentei directive, definiția ar trebui să 

acopere și alte servicii care permit 

comunicarea. Din perspectiva utilizatorilor 

finali și a protecției drepturilor lor nu este 

relevant dacă un furnizor transmite el 

însuși semnale sau dacă respectiva 

comunicare este efectuată prin intermediul 

unui serviciu de acces la internet. Definiția 

modificată a serviciilor de comunicații 

electronice ar trebui, prin urmare, să 

conțină trei tipuri de servicii care se pot 

suprapune parțial, și anume serviciile de 

acces la internet, conform definiției de la 

articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul 

(UE) 2015/2120, serviciile de comunicații 

interpersonale, astfel cum sunt definite în 

prezenta directivă, și serviciile care 

constau, în întregime sau în principal, în 

transmiterea de semnale. Definiția 

serviciului de comunicații electronice ar 

trebui să elimine ambiguitățile observate în 

punerea în aplicare a definiției anterioare și 

să permită o aplicare calibrată, dispoziție 

cu dispoziție, a drepturilor și a obligațiilor 

specifice cuprinse în cadrul diferitelor 

tipuri de servicii. Prelucrarea datelor cu 

caracter personal de către serviciile de 

comunicații electronice, fie ca remunerație, 

fie din alt motiv, trebuie să fie conformă cu 

Directiva 95/46/CE, care va fi înlocuită de 

Regulamentul (UE) 2016/679 

(Regulamentul general privind protecția 

datelor) la data de 25 mai 201823. 

__________________ 



 

AM\1122801RO.docx 33/174 PE602.947v01-00 

 RO 

23 Regulamentul (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 27 aprilie 2016 privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și 

privind libera circulație a acestor date și de 

abrogare a Directivei 95/46/CE 

(Regulamentul general privind protecția 

datelor); JO L 119, 4.5.2016, p. 1. 

_________________  

23 Regulamentul (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 27 aprilie 2016 privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și 

privind libera circulație a acestor date și de 

abrogare a Directivei 95/46/CE 

(Regulamentul general privind protecția 

datelor); JO L 119, 4.5.2016, p. 1. 

 

Or. en 

 

Amendamentul   171 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 15 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(15) Serviciile utilizate pentru 

comunicații și mijloacele tehnice de 

furnizare a acestora au evoluat în mod 

considerabil. Serviciile de telefonie vocală 

tradițională, de mesaje text (SMS-uri) și de 

transmisie prin poșta electronică sunt 

înlocuite tot mai mult de utilizatorii finali 

cu servicii online echivalente din punct de 

vedere funcțional, cum ar fi serviciile de 

telefonie prin internet, serviciile de 

mesagerie și serviciile de e-mail pe 

internet. În vederea asigurării faptului că 

utilizatorii finali sunt protejați în mod 

eficace și în egală măsură atunci când 

utilizează servicii echivalente din punct de 

(15) Serviciile utilizate pentru 

comunicații și mijloacele tehnice de 

furnizare a acestora au evoluat în mod 

considerabil. Serviciile de telefonie vocală 

tradițională, de mesaje text (SMS-uri) și de 

transmisie prin poșta electronică sunt 

înlocuite tot mai mult de utilizatorii finali 

cu servicii online echivalente din punct de 

vedere funcțional, cum ar fi serviciile de 

telefonie prin internet, serviciile de 

mesagerie și serviciile de e-mail pe 

internet. În vederea asigurării faptului că 

utilizatorii finali sunt protejați în mod 

eficace și în egală măsură atunci când 

utilizează servicii echivalente din punct de 
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vedere funcțional, o definiție orientată spre 

viitor a serviciilor de comunicații 

electronice nu ar trebui să se bazeze 

exclusiv pe parametrii tehnici, ci, mai 

degrabă, să se întemeieze pe o abordare 

funcțională. Domeniul de aplicare al 

reglementării necesare ar trebui să fie 

adecvat pentru atingerea obiectivelor sale 

de interes public. În timp ce „transmiterea 

de semnale” rămâne un parametru 

important pentru determinarea serviciilor 

care se încadrează în domeniul de aplicare 

al prezentei directive, definiția ar trebui să 

acopere și alte servicii care permit 

comunicarea. Din perspectiva utilizatorului 

final nu este relevant dacă un furnizor 

transmite el însuși semnale sau dacă 

respectiva comunicare este efectuată prin 

intermediul unui serviciu de acces la 

internet. Definiția modificată a serviciilor 

de comunicații electronice ar trebui, prin 

urmare, să conțină trei tipuri de servicii 

care se pot suprapune parțial, și anume 

serviciile de acces la internet, conform 

definiției de la articolul 2 alineatul (2) din 

Regulamentul (UE) 2015/2120, serviciile 

de comunicații interpersonale, astfel cum 

sunt definite în prezenta directivă, și 

serviciile care constau, în întregime sau în 

principal, în transmiterea de semnale. 

Definiția serviciului de comunicații 

electronice ar trebui să elimine 

ambiguitățile observate în punerea în 

aplicare a definiției anterioare și să permită 

o aplicare calibrată, dispoziție cu 

dispoziție, a drepturilor și a obligațiilor 

specifice cuprinse în cadrul diferitelor 

tipuri de servicii. Prelucrarea datelor cu 

caracter personal de către serviciile de 

comunicații electronice, fie ca remunerație, 

fie din alt motiv, trebuie să fie conformă cu 

Directiva 95/46/CE, care va fi înlocuită de 

Regulamentul (UE) 2016/679 

(Regulamentul general privind protecția 

datelor) la data de 25 mai 201823. 

vedere funcțional, o definiție orientată spre 

viitor a serviciilor de comunicații 

electronice nu ar trebui să se bazeze 

exclusiv pe parametrii tehnici, ci, mai 

degrabă, să se întemeieze pe o abordare 

funcțională. Domeniul de aplicare al 

reglementării necesare ar trebui să fie 

adecvat pentru atingerea obiectivelor sale 

de interes public. În timp ce „transmiterea 

de semnale” permite includerea serviciilor 

de transmisie în domeniul de aplicare al 

prezentei directive, definiția ar trebui să 

acopere și alte servicii care permit 

comunicarea. Din perspectiva utilizatorului 

final nu este relevant dacă un furnizor 

transmite el însuși semnale sau dacă 

respectiva comunicare este efectuată prin 

intermediul unui serviciu de acces la 

internet. Definiția modificată a serviciilor 

de comunicații electronice ar trebui, prin 

urmare, să conțină trei tipuri de servicii 

care se pot suprapune parțial, și anume 

serviciile de acces la internet, conform 

definiției de la articolul 2 alineatul (2) din 

Regulamentul (UE) 2015/2120, serviciile 

de comunicații interpersonale, astfel cum 

sunt definite în prezenta directivă, și 

serviciile care constau, în întregime sau în 

principal, în transmiterea de semnale, a 

treia categorie excluzând serviciile care 

constituie servicii de comunicare 

interpersonală în conformitate cu 

articolul 2 alineatul (5) din prezentul cod, 

servicii ale societății informaționale, în 

conformitate cu articolul 1 din Directiva 

98/34/CE, și servicii care constau în 

furnizarea de conținuturi transmise prin 

intermediul rețelelor și serviciilor de 

comunicații electronice sau în exercitarea 

unui control editorial asupra 

conținuturilor respective;. Definiția 

serviciului de comunicații electronice ar 

trebui să elimine ambiguitățile observate în 

punerea în aplicare a definiției anterioare și 

să permită o aplicare calibrată, dispoziție 

cu dispoziție, a drepturilor și a obligațiilor 

specifice cuprinse în cadrul diferitelor 

tipuri de servicii. Prelucrarea datelor cu 
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caracter personal de către serviciile de 

comunicații electronice, fie ca remunerație, 

fie din alt motiv, trebuie să fie conformă cu 

Directiva 95/46/CE, care va fi înlocuită de 

Regulamentul (UE) 2016/679 

(Regulamentul general privind protecția 

datelor) la data de 25 mai 201823. 

_________________ _________________ 

23 Regulamentul (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 27 aprilie 2016 privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și 

privind libera circulație a acestor date și de 

abrogare a Directivei 95/46/CE 

(Regulamentul general privind protecția 

datelor); JO L 119, 4.5.2016, p. 1. 

23 Regulamentul (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 27 aprilie 2016 privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și 

privind libera circulație a acestor date și de 

abrogare a Directivei 95/46/CE 

(Regulamentul general privind protecția 

datelor); JO L 119, 4.5.2016, p. 1. 

Or. en 

 

Amendamentul   172 

Kaja Kallas 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 16 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(16) Pentru a se încadra în domeniul de 

aplicare al definiției serviciului de 

comunicații electronice, un serviciu trebuie 

să fie prestat în mod normal în schimbul 

unei remunerații. În economia digitală, 

participanții pe piață consideră din ce în ce 

mai mult că informațiile despre utilizatori 

au o valoare monetară. Serviciile de 

comunicații electronice sunt adesea 

furnizate în schimbul unei contraprestații 

nepecuniare, de exemplu prin acordarea 

accesului la date cu caracter personal sau 

la alte date. Noțiunea de remunerație ar 

trebui, prin urmare, să includă situațiile în 

care furnizorul unui serviciu solicită și 

utilizatorul final oferă în mod activ 

furnizorului respectiv date cu caracter 

(16) Pentru a se încadra în domeniul de 

aplicare al definiției serviciului de 

comunicații electronice, un serviciu trebuie 

să fie prestat în mod normal în schimbul 

unei remunerații. În economia digitală, 

participanții pe piață consideră din ce în ce 

mai mult că informațiile despre utilizatori 

au o valoare monetară. Serviciile de 

comunicații electronice sunt, în unele 

cazuri, furnizate în schimbul unor date cu 

caracter personal în cazul în care 

utilizarea datelor respective depășește 

ceea ce este esențial pentru executarea 

contractului. Noțiunea de remunerație ar 

trebui, prin urmare, să includă situațiile în 

care furnizorul unui serviciu solicită și 

utilizatorul final oferă furnizorului 
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personal, cum ar fi numele sau adresa de 

e-mail, ori ale date, în mod direct sau 

indirect. De asemenea, această noțiune ar 

trebui să includă și situațiile în care 

furnizorul colectează informații fără ca 

utilizatorul final să le ofere în mod activ, 

cum ar fi datele cu caracter personal, 

inclusiv adresa IP, sau alte informații 

generate automat, cum ar fi informațiile 

colectate și transmise de un modul cookie. 
În conformitate cu jurisprudența Curții de 

Justiție a Uniunii Europene privind 

articolul 57 din TFUE24, există o 

remunerație în sensul tratatului și în cazul 

în care furnizorul serviciului este plătit de 

un terț, și nu de către destinatarul 

serviciului. Noțiunea de remunerație ar 

trebui, prin urmare, să includă și situațiile 

în care utilizatorul final este expus 

anunțurilor publicitare, ca o condiție pentru 

acordarea accesului la serviciu sau 

situațiile în care furnizorul serviciului 

stabilește un echivalent monetar pentru 

datele cu caracter personal pe care le-a 

colectat. 

respectiv date cu caracter personal, în mod 

direct sau indirect, care nu sunt neapărat 

utilizate în vederea executării 

contractului. În conformitate cu 

jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii 

Europene privind articolul 57 din TFUE24, 

există o remunerație în sensul tratatului și 

în cazul în care furnizorul serviciului este 

plătit de un terț, și nu de către destinatarul 

serviciului. Noțiunea de remunerație ar 

trebui, prin urmare, să includă și situațiile 

în care utilizatorul final este expus 

anunțurilor publicitare, ca o condiție pentru 

acordarea accesului la serviciu sau 

situațiile în care furnizorul serviciului 

stabilește un echivalent monetar pentru 

datele cu caracter personal pe care le-a 

colectat. 

_________________ _________________ 

24 Cauza C-352/85 Bond van Adverteerders 

și alții/statul neerlandez, EU:C:1988:196. 

24 Cauza C-352/85 Bond van Adverteerders 

și alții/statul neerlandez, EU:C:1988:196. 

Or. en 

Justificare 

În conformitate cu articolul 104 din Regulamentul de procedură, prezentul amendament este 

necesar din motive imperioase ce țin de logica internă a textului. 

 

Amendamentul   173 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 17 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(17) Serviciile de comunicații (17) Serviciile de comunicații 
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interpersonale sunt servicii care permit 

schimbul interpersonal și interactiv de 

informații, acoperind servicii cum ar fi 

apelurile de voce tradiționale dintre două 

persoane, dar și toate tipurile de e-mail, 

servicii de mesagerie sau discuții de grup. 

Serviciile de comunicații interpersonale 

acoperă numai comunicațiile dintre un 

număr finit, și anume un număr care nu 

este potențial nelimitat, de persoane fizice 

care este determinat de către expeditorul 

comunicării. Comunicațiile care implică 

persoane juridice ar trebui să se încadreze 

în domeniul de aplicare al definiției în 

cazul în care persoanele fizice acționează 

în numele respectivelor persoane juridice 

sau sunt implicate cel puțin într-o parte a 

comunicării. Comunicarea interactivă 

implică faptul că serviciul permite 

destinatarului informației să răspundă. 

Serviciile care nu îndeplinesc aceste 

cerințe, cum ar fi radiodifuziunea liniară, 

serviciile video la cerere, site-urile internet, 

rețelele sociale, blogurile sau schimburile 

de informații între mașini, nu ar trebui să 

fie considerate servicii de comunicații 

interpersonale. În circumstanțe 

excepționale, un serviciu nu ar trebui să fie 

considerat ca fiind un serviciu de 

comunicații interpersonale dacă 

funcționalitatea de comunicare 

interpersonală și interactivă este o 

caracteristică pur auxiliară unui alt serviciu 

și, din motive tehnice obiective, nu poate fi 

utilizată fără respectivul serviciu principal 

și integrarea sa nu este un mijloc de a eluda 

aplicabilitatea normelor care reglementează 

serviciile de comunicații electronice. Un 

exemplu de astfel de excepție ar putea fi, în 

principiu, un canal de comunicare în cadrul 

jocurilor online, în funcție de 

caracteristicile funcționalității de 

comunicare a serviciului în cauză. 

interpersonale sunt servicii care permit 

schimbul interpersonal și interactiv de 

informații. Serviciile de comunicații 

interpersonale acoperă numai comunicațiile 

dintre un număr finit, și anume un număr 

care nu este potențial nelimitat, de 

persoane fizice care este determinat de 

către expeditorul comunicării. 

Comunicațiile care implică persoane 

juridice ar trebui să se încadreze în 

domeniul de aplicare al definiției în cazul 

în care persoanele fizice acționează în 

numele respectivelor persoane juridice sau 

sunt implicate cel puțin într-o parte a 

comunicării. Comunicarea interactivă 

implică faptul că serviciul permite 

destinatarului informației să răspundă. 

Serviciile care nu îndeplinesc aceste 

cerințe, cum ar fi radiodifuziunea liniară, 

serviciile video la cerere, site-urile internet, 

rețelele sociale, blogurile sau schimburile 

de informații între mașini, nu ar trebui să 

fie considerate servicii de comunicații 

interpersonale. În circumstanțe 

excepționale, un serviciu nu ar trebui să fie 

considerat ca fiind un serviciu de 

comunicații interpersonale dacă 

funcționalitatea de comunicare 

interpersonală și interactivă este o 

caracteristică pur auxiliară unui alt serviciu 

și, din motive tehnice obiective, nu poate fi 

utilizată fără respectivul serviciu principal 

și integrarea sa nu este un mijloc de a eluda 

aplicabilitatea normelor care reglementează 

serviciile de comunicații electronice. 

Un exemplu de astfel de excepție ar putea 

fi, în principiu, un canal de comunicare în 

cadrul jocurilor online sau al aplicațiilor 

de partajare a documentelor, în funcție de 

caracteristicile funcționalității de 

comunicare a serviciului în cauză. În mod 

similar, în măsura în care un serviciu cu 

mai multe caracteristici conține o 

caracteristică sau un element de 

comunicații care (cu privire la faptele 

specifice ale acestuia) poate fi considerat 

în mod corespunzător ca fiind un serviciu 

de comunicații interpersonale [care poate 
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fi utilizat în mod independent], numai 

caracteristica sau elementul respectiv ar 

trebui să fie considerat ca fiind un 

serviciu de comunicații interpersonale. 

Or. en 

 

Amendamentul   174 

Kaja Kallas 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 17 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(17) Serviciile de comunicații 

interpersonale sunt servicii care permit 

schimbul interpersonal și interactiv de 

informații, acoperind servicii cum ar fi 

apelurile de voce tradiționale dintre două 

persoane, dar și toate tipurile de e-mail, 

servicii de mesagerie sau discuții de grup. 

Serviciile de comunicații interpersonale 

acoperă numai comunicațiile dintre un 

număr finit, și anume un număr care nu 

este potențial nelimitat, de persoane fizice 

care este determinat de către expeditorul 

comunicării. Comunicațiile care implică 

persoane juridice ar trebui să se încadreze 

în domeniul de aplicare al definiției în 

cazul în care persoanele fizice acționează 

în numele respectivelor persoane juridice 

sau sunt implicate cel puțin într-o parte a 

comunicării. Comunicarea interactivă 

implică faptul că serviciul permite 

destinatarului informației să răspundă. 

Serviciile care nu îndeplinesc aceste 

cerințe, cum ar fi radiodifuziunea liniară, 

serviciile video la cerere, site-urile internet, 

rețelele sociale, blogurile sau schimburile 

de informații între mașini, nu ar trebui să 

fie considerate servicii de comunicații 

interpersonale. În circumstanțe 

excepționale, un serviciu nu ar trebui să fie 

considerat ca fiind un serviciu de 

comunicații interpersonale dacă 

(17) Serviciile de comunicații 

interpersonale sunt servicii al căror scop 

principal este de a permite schimbul 

interpersonal și interactiv de informații, 

acoperind servicii cum ar fi apelurile de 

voce tradiționale dintre două persoane, dar 

și servicii de mesagerie sau discuții de 

grup. Serviciile de comunicații 

interpersonale acoperă numai comunicațiile 

dintre un număr finit, și anume un număr 

care nu este potențial nelimitat, de 

persoane fizice care este determinat de 

către expeditorul comunicării. 

Comunicațiile care implică persoane 

juridice ar trebui să se încadreze în 

domeniul de aplicare al definiției în cazul 

în care persoanele fizice acționează în 

numele respectivelor persoane juridice sau 

sunt implicate cel puțin într-o parte a 

comunicării. Comunicarea interactivă 

implică faptul că serviciul permite 

destinatarului informației să răspundă. 

Serviciile care nu îndeplinesc aceste 

cerințe, cum ar fi radiodifuziunea liniară, 

serviciile video la cerere, site-urile internet, 

rețelele sociale, blogurile sau schimburile 

de informații între mașini, nu ar trebui să 

fie considerate servicii de comunicații 

interpersonale. Un serviciu nu ar trebui să 

fie considerat ca fiind un serviciu de 

comunicații interpersonale dacă 
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funcționalitatea de comunicare 

interpersonală și interactivă este o 

caracteristică pur auxiliară unui alt 

serviciu și, din motive tehnice obiective, 

nu poate fi utilizată fără respectivul 

serviciu principal și integrarea sa nu este 

un mijloc de a eluda aplicabilitatea 

normelor care reglementează serviciile de 

comunicații electronice. Un exemplu de 

astfel de excepție ar putea fi, în principiu, 

un canal de comunicare în cadrul jocurilor 

online, în funcție de caracteristicile 

funcționalității de comunicare a serviciului 

în cauză. 

funcționalitatea de comunicare 

interpersonală și interactivă nu este 

principalul scop al serviciului și, din 

motive tehnice obiective, nu poate fi 

utilizată fără respectivul serviciu principal 

și integrarea sa nu este un mijloc de a eluda 

aplicabilitatea normelor care reglementează 

serviciile de comunicații electronice, 

întrucât aplicarea dispozițiilor prezentei 

directive nu ar fi proporțională cu nivelul 

de conectivitate asigurat prin acest 

serviciu. Un exemplu de astfel de excepție 

ar putea fi, în principiu, un canal de 

comunicare în cadrul jocurilor online, în 

funcție de caracteristicile funcționalității de 

comunicare a serviciului în cauză. 

Or. en 

Justificare 

În conformitate cu articolul 104 din Regulamentul de procedură, prezentul amendament este 

necesar din motive imperioase ce țin de logica internă a textului. 

 

Amendamentul   175 

Michel Reimon 

în numele Grupului Verts/ALE 

Marisa Matias, Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 17 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(17) Serviciile de comunicații 

interpersonale sunt servicii care permit 

schimbul interpersonal și interactiv de 

informații, acoperind servicii cum ar fi 

apelurile de voce tradiționale dintre două 

persoane, dar și toate tipurile de e-mail, 

servicii de mesagerie sau discuții de grup. 

Serviciile de comunicații interpersonale 

acoperă numai comunicațiile dintre un 

număr finit, și anume un număr care nu 

este potențial nelimitat, de persoane fizice 

care este determinat de către expeditorul 

(17) Serviciile de comunicații 

interpersonale sunt servicii furnizate 

contra cost, care permit schimbul 

interpersonal și interactiv de informații, 

acoperind servicii cum ar fi apelurile de 

voce tradiționale dintre două persoane, dar 

și toate tipurile de e-mail, servicii de 

mesagerie sau discuții de grup. Serviciile 

de comunicații interpersonale acoperă 

numai comunicațiile dintre un număr finit, 

și anume un număr care nu este potențial 

nelimitat, de persoane fizice care este 
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comunicării. Comunicațiile care implică 

persoane juridice ar trebui să se încadreze 

în domeniul de aplicare al definiției în 

cazul în care persoanele fizice acționează 

în numele respectivelor persoane juridice 

sau sunt implicate cel puțin într-o parte a 

comunicării. Comunicarea interactivă 

implică faptul că serviciul permite 

destinatarului informației să răspundă. 

Serviciile care nu îndeplinesc aceste 

cerințe, cum ar fi radiodifuziunea liniară, 

serviciile video la cerere, site-urile internet, 

rețelele sociale, blogurile sau schimburile 

de informații între mașini, nu ar trebui să 

fie considerate servicii de comunicații 

interpersonale. În circumstanțe 

excepționale, un serviciu nu ar trebui să fie 

considerat ca fiind un serviciu de 

comunicații interpersonale dacă 

funcționalitatea de comunicare 

interpersonală și interactivă este o 

caracteristică pur auxiliară unui alt serviciu 

și, din motive tehnice obiective, nu poate fi 

utilizată fără respectivul serviciu principal 

și integrarea sa nu este un mijloc de a eluda 

aplicabilitatea normelor care reglementează 

serviciile de comunicații electronice. Un 

exemplu de astfel de excepție ar putea fi, în 

principiu, un canal de comunicare în cadrul 

jocurilor online, în funcție de 

caracteristicile funcționalității de 

comunicare a serviciului în cauză. 

determinat de către expeditorul 

comunicării. Comunicațiile care implică 

persoane juridice ar trebui să se încadreze 

în domeniul de aplicare al definiției în 

cazul în care persoanele fizice acționează 

în numele respectivelor persoane juridice 

sau sunt implicate cel puțin într-o parte a 

comunicării. Comunicarea interactivă 

implică faptul că serviciul permite 

destinatarului informației să răspundă. 

Serviciile care nu îndeplinesc aceste 

cerințe, cum ar fi radiodifuziunea liniară, 

serviciile video la cerere, site-urile internet, 

rețelele sociale, blogurile sau schimburile 

de informații între mașini, nu ar trebui să 

fie considerate servicii de comunicații 

interpersonale. În circumstanțe 

excepționale, un serviciu nu ar trebui să fie 

considerat ca fiind un serviciu de 

comunicații interpersonale dacă 

funcționalitatea de comunicare 

interpersonală și interactivă este o 

caracteristică pur auxiliară unui alt serviciu 

și, din motive tehnice obiective, nu poate fi 

utilizată fără respectivul serviciu principal 

și integrarea sa nu este un mijloc de a eluda 

aplicabilitatea normelor care reglementează 

serviciile de comunicații electronice. Un 

exemplu de astfel de excepție ar putea fi, în 

principiu, un canal de comunicare în cadrul 

jocurilor online, în funcție de 

caracteristicile funcționalității de 

comunicare a serviciului în cauză. 

Or. en 

 

Amendamentul   176 

Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 17 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(17) Serviciile de comunicații 

interpersonale sunt servicii care permit 

(17) Serviciile de comunicații 

interpersonale sunt servicii care permit 
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schimbul interpersonal și interactiv de 

informații, acoperind servicii cum ar fi 

apelurile de voce tradiționale dintre două 

persoane, dar și toate tipurile de e-mail, 

servicii de mesagerie sau discuții de grup. 

Serviciile de comunicații interpersonale 

acoperă numai comunicațiile dintre un 

număr finit, și anume un număr care nu 

este potențial nelimitat, de persoane fizice 

care este determinat de către expeditorul 

comunicării. Comunicațiile care implică 

persoane juridice ar trebui să se încadreze 

în domeniul de aplicare al definiției în 

cazul în care persoanele fizice acționează 

în numele respectivelor persoane juridice 

sau sunt implicate cel puțin într-o parte a 

comunicării. Comunicarea interactivă 

implică faptul că serviciul permite 

destinatarului informației să răspundă. 

Serviciile care nu îndeplinesc aceste 

cerințe, cum ar fi radiodifuziunea liniară, 

serviciile video la cerere, site-urile internet, 

rețelele sociale, blogurile sau schimburile 

de informații între mașini, nu ar trebui să 

fie considerate servicii de comunicații 

interpersonale. În circumstanțe 

excepționale, un serviciu nu ar trebui să fie 

considerat ca fiind un serviciu de 

comunicații interpersonale dacă 

funcționalitatea de comunicare 

interpersonală și interactivă este o 

caracteristică pur auxiliară unui alt 

serviciu și, din motive tehnice obiective, nu 

poate fi utilizată fără respectivul serviciu 

principal și integrarea sa nu este un mijloc 

de a eluda aplicabilitatea normelor care 

reglementează serviciile de comunicații 

electronice. Un exemplu de astfel de 

excepție ar putea fi, în principiu, un canal 

de comunicare în cadrul jocurilor online, în 

funcție de caracteristicile funcționalității de 

comunicare a serviciului în cauză. 

schimbul interpersonal și interactiv de 

informații, acoperind servicii cum ar fi 

apelurile de voce tradiționale dintre două 

persoane, dar și toate tipurile de e-mail, 

servicii de mesagerie sau discuții de grup. 

Serviciile de comunicații interpersonale 

acoperă numai comunicațiile dintre un 

număr finit, și anume un număr care nu 

este potențial nelimitat, de persoane fizice 

care este determinat de către expeditorul 

comunicării. Comunicațiile care implică 

persoane juridice ar trebui să se încadreze 

în domeniul de aplicare al definiției în 

cazul în care persoanele fizice acționează 

în numele respectivelor persoane juridice 

sau sunt implicate cel puțin într-o parte a 

comunicării. Comunicarea interactivă 

implică faptul că serviciul permite 

destinatarului informației să răspundă. 

Serviciile care nu îndeplinesc aceste 

cerințe, cum ar fi radiodifuziunea liniară, 

serviciile video la cerere, site-urile internet, 

rețelele sociale, blogurile sau schimburile 

de informații între mașini, nu ar trebui să 

fie considerate servicii de comunicații 

interpersonale. În circumstanțe 

excepționale, un serviciu nu ar trebui să fie 

considerat ca fiind un serviciu de 

comunicații interpersonale dacă 

funcționalitatea de comunicare 

interpersonală și interactivă este o 

caracteristică a unui alt serviciu și, din 

motive tehnice obiective, nu poate fi 

utilizată fără respectivul serviciu principal 

și integrarea sa nu este un mijloc de a eluda 

aplicabilitatea normelor care reglementează 

serviciile de comunicații electronice. Un 

exemplu de astfel de excepție ar putea fi, în 

principiu, un canal de comunicare în cadrul 

jocurilor online, în funcție de 

caracteristicile funcționalității de 

comunicare a serviciului în cauză. 

Or. en 
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Justificare 

Scopul acestei eliminări este de a clarifica tipurile de servicii care ar trebui să intre în 

domeniul de aplicare al prezentei directive, pentru a limita riscul unei aplicări 

neconsecvente. 

 

Amendamentul   177 

Kaja Kallas 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 18 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(18) Serviciile de comunicații 

interpersonale care folosesc numere dintr-

un plan național și internațional de 

numerotație telefonică se conectează la 

rețeaua publică comutată de telefonie (cu 

comutare de pachete sau de circuite). 

Aceste servicii de comunicații 

interpersonale bazate pe numere includ atât 

serviciile în care numerele utilizatorilor 

finali se atribuie în scopul asigurării 

conectivității cap la cap (end-to-end), cât și 

serviciile care le permit utilizatorilor finali 

să intre în contact cu persoanele cărora li s-

au atribuit numerele respective. Simpla 

utilizare a unui număr ca element de 

identificare nu ar trebui să fie considerată 

ca fiind echivalentă cu utilizarea unui 

număr pentru conectare la rețeaua publică 

comutată de telefonie și nu ar trebui, prin 

urmare, să fie considerată în sine suficientă 

pentru a încadra un serviciu în categoria 

„serviciu de comunicații interpersonale 

bazat pe numere”. Serviciile de 

comunicații interpersonale care nu se 

bazează pe numere ar trebui să fie supuse 

unor obligații numai în cazul în care 

interese publice impun aplicarea unor 

obligații de reglementare specifice tuturor 

tipurilor de servicii de comunicații 

interpersonale, indiferent dacă acestea 

utilizează sau nu numere pentru furnizarea 

serviciilor lor. Este justificat să se trateze 

(18) Serviciile de comunicații 

interpersonale care folosesc numere dintr-

un plan național și internațional de 

numerotație telefonică se conectează la 

rețeaua publică comutată de telefonie (cu 

comutare de pachete sau de circuite). 

Aceste servicii de comunicații 

interpersonale bazate pe numere includ atât 

serviciile în care numerele utilizatorilor 

finali se atribuie în scopul asigurării 

conectivității cap la cap (end-to-end), cât și 

serviciile care le permit utilizatorilor finali 

să intre în contact cu persoanele cărora li s-

au atribuit numerele respective. Simpla 

utilizare a unui număr ca element de 

identificare nu ar trebui să fie considerată 

ca fiind echivalentă cu utilizarea unui 

număr pentru conectare la rețeaua publică 

comutată de telefonie și nu ar trebui, prin 

urmare, să fie considerată în sine suficientă 

pentru a încadra un serviciu în categoria 

„serviciu de comunicații interpersonale 

bazat pe numere”. În plus, în cazul în care 

serviciul furnizat nu se bazează pe propria 

infrastructură și, prin urmare, nu are un 

control substanțial asupra rețelei utilizate 

pentru a permite comunicarea, utilizarea 

numărului ar trebui, de asemenea, să fie 

luată în considerare în mod diferit, 

întrucât obligațiile nu ar fi proporționale 

cu capacitatea lor de a livra o anumită 

calitate a serviciului; serviciile de 
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într-un mod diferit serviciile de 

comunicații interpersonale bazate pe 

numere deoarece acestea participă la un 

ecosistem interoperabil asigurat la nivel 

public și, prin urmare, beneficiază, de 

asemenea, de ecosistemul respectiv. 

comunicații interpersonale care nu se 

bazează pe numere ar trebui să fie supuse 

unor obligații numai în cazul în care 

interese publice impun aplicarea unor 

obligații de reglementare specifice tuturor 

tipurilor de servicii de comunicații 

interpersonale, indiferent dacă acestea 

utilizează sau nu numere pentru furnizarea 

serviciilor lor. Este justificat să se trateze 

într-un mod diferit serviciile de 

comunicații interpersonale bazate pe 

numere deoarece acestea participă la un 

ecosistem interoperabil asigurat la nivel 

public și, prin urmare, beneficiază, de 

asemenea, de ecosistemul respectiv. 

Or. en 

Justificare 

În conformitate cu articolul 104 din Regulamentul de procedură, prezentul amendament este 

necesar din motive imperioase ce țin de logica internă a textului. 

 

Amendamentul   178 

Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 23 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(23) Pentru ca scopurile politice ale 

Strategiei privind piața unică digitală să se 

concretizeze în dispoziții normative, cadrul 

ar trebui, pe lângă cele trei obiective 

principale existente referitoare la 

promovarea concurenței, a pieței interne și 

a intereselor utilizatorilor finali, să 

urmărească un obiectiv suplimentar în 

materie de conectivitate, definit din 

perspectiva rezultatelor: accesul la scară 

largă la conectivitatea de foarte mare 

capacitate, fixă și mobilă, și adoptarea 

acesteia în beneficiul tuturor cetățenilor și 

întreprinderilor din Uniune, pe baza unor 

prețuri și a unei posibilități de alegere 

(23) Pentru ca scopurile politice ale 

Strategiei privind piața unică digitală să se 

concretizeze în dispoziții normative, cadrul 

ar trebui, pe lângă cele trei obiective 

principale existente referitoare la 

promovarea concurenței, a pieței interne și 

a intereselor utilizatorilor finali, să 

urmărească un obiectiv suplimentar în 

materie de conectivitate, definit din 

perspectiva rezultatelor: accesul la scară 

largă la conectivitatea de foarte mare 

capacitate, fixă și mobilă, și adoptarea 

acesteia în beneficiul tuturor cetățenilor și 

întreprinderilor din Uniune, pe baza unor 

prețuri și a unei posibilități de alegere 
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rezonabile, stimulate de concurența 

efectivă și loială, de investițiile eficiente și 

inovarea deschisă, de utilizarea eficientă a 

spectrului, de normele comune și 

abordările previzibile în materie de 

reglementare în cadrul pieței interne și de 

normele sectoriale necesare pentru a se 

asigura protecția intereselor cetățenilor. În 

ceea ce privește statele membre, 

autoritățile naționale de reglementare și 

alte autorități competente și părțile 

interesate, acest obiectiv în materie de 

conectivitate înseamnă, pe de o parte, 

eforturi care vizează implementarea, într-o 

zonă dată, de rețele și servicii de cea mai 

mare capacitate, care sunt sustenabile din 

punct de vedere economic și, pe de altă 

parte, eforturi care vizează coeziunea 

teritorială, în sensul convergenței 

capacităților disponibile în zone diferite. 

rezonabile, stimulate de concurența 

efectivă și loială, de investițiile eficiente și 

inovarea deschisă, de utilizarea eficientă a 

spectrului, de normele comune și 

abordările previzibile în materie de 

reglementare în cadrul pieței interne și de 

normele sectoriale necesare pentru a se 

asigura protecția intereselor cetățenilor. 

Toate obiectivele politice formulate în 

acest paragraf ar trebui considerate la fel 

de importante. În ceea ce privește statele 

membre, autoritățile naționale de 

reglementare și alte autorități competente și 

părțile interesate, acest obiectiv în materie 

de conectivitate înseamnă, pe de o parte, 

eforturi care vizează implementarea, într-o 

zonă dată, de rețele și servicii de cea mai 

mare capacitate, care sunt sustenabile din 

punct de vedere economic și, pe de altă 

parte, eforturi care vizează coeziunea 

teritorială, în sensul convergenței 

capacităților disponibile în zone diferite. 

Concurența loială este cea mai 

importantă condiție pentru investiții. 

Scopul urmărit este de a asigura o 

infrastructură de înaltă performanță pe 

întreg teritoriul Uniunii Europene. 

Or. de 

Justificare 

Toate obiectivele formulate în prezentul considerent ar trebui considerate la fel de 

importante. Numai concurența loială stimulează investițiile și dezvoltă infrastructura. Scopul 

urmărit este de a asigura o infrastructură de înaltă performanță pe întreg teritoriul Uniunii 

Europene. 

 

Amendamentul   179 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 23 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(23) Pentru ca scopurile politice ale (23) Pentru ca scopurile politice ale 



 

AM\1122801RO.docx 45/174 PE602.947v01-00 

 RO 

Strategiei privind piața unică digitală să se 

concretizeze în dispoziții normative, cadrul 

ar trebui, pe lângă cele trei obiective 

principale existente referitoare la 

promovarea concurenței, a pieței interne și 

a intereselor utilizatorilor finali, să 

urmărească un obiectiv suplimentar în 

materie de conectivitate, definit din 

perspectiva rezultatelor: accesul la scară 

largă la conectivitatea de foarte mare 

capacitate, fixă și mobilă, și adoptarea 

acesteia în beneficiul tuturor cetățenilor și 

întreprinderilor din Uniune, pe baza unor 

prețuri și a unei posibilități de alegere 

rezonabile, stimulate de concurența 

efectivă și loială, de investițiile eficiente și 

inovarea deschisă, de utilizarea eficientă a 

spectrului, de normele comune și 

abordările previzibile în materie de 

reglementare în cadrul pieței interne și de 

normele sectoriale necesare pentru a se 

asigura protecția intereselor cetățenilor. În 

ceea ce privește statele membre, 

autoritățile naționale de reglementare și 

alte autorități competente și părțile 

interesate, acest obiectiv în materie de 

conectivitate înseamnă, pe de o parte, 

eforturi care vizează implementarea, într-o 

zonă dată, de rețele și servicii de cea mai 

mare capacitate, care sunt sustenabile din 

punct de vedere economic și, pe de altă 

parte, eforturi care vizează coeziunea 

teritorială, în sensul convergenței 

capacităților disponibile în zone diferite. 

Strategiei privind piața unică digitală să se 

concretizeze în dispoziții normative, cadrul 

ar trebui, pe lângă cele trei obiective 

principale existente referitoare la 

promovarea concurenței, a pieței interne și 

a intereselor cetățenilor și utilizatorilor 

finali, să urmărească un obiectiv 

suplimentar în materie de conectivitate, 

definit din perspectiva rezultatelor: accesul 

la scară largă la conectivitatea de foarte 

mare capacitate, fixă și mobilă, și 

adoptarea acesteia în beneficiul tuturor 

cetățenilor și întreprinderilor din Uniune, 

pe baza unor prețuri și a unei posibilități de 

alegere rezonabile, stimulate de concurența 

efectivă, durabilă și loială, de investițiile 

eficiente și inovarea deschisă, de utilizarea 

eficientă a spectrului, de normele comune 

și abordările previzibile în materie de 

reglementare în cadrul pieței interne și de 

normele sectoriale necesare pentru a se 

asigura protecția intereselor cetățenilor pe 

termen lung. În ceea ce privește statele 

membre, autoritățile naționale de 

reglementare și alte autorități competente și 

părțile interesate, acest obiectiv în materie 

de conectivitate înseamnă, pe de o parte, 

eforturi care vizează implementarea, într-o 

zonă dată, de rețele și servicii de cea mai 

mare capacitate, care sunt sustenabile din 

punct de vedere economic și, pe de altă 

parte, eforturi care vizează coeziunea 

teritorială, în sensul convergenței 

capacităților disponibile în zone diferite, 

asigurând în același timp dezvoltarea 

economică în Europa, sprijinită de 

competitivitatea industriei europene. 

Or. en 

 

Amendamentul   180 

Nadine Morano 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 23 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(23) Pentru ca scopurile politice ale 

Strategiei privind piața unică digitală să se 

concretizeze în dispoziții normative, cadrul 

ar trebui, pe lângă cele trei obiective 

principale existente referitoare la 

promovarea concurenței, a pieței interne și 

a intereselor utilizatorilor finali, să 

urmărească un obiectiv suplimentar în 

materie de conectivitate, definit din 

perspectiva rezultatelor: accesul la scară 

largă la conectivitatea de foarte mare 

capacitate, fixă și mobilă, și adoptarea 

acesteia în beneficiul tuturor cetățenilor și 

întreprinderilor din Uniune, pe baza unor 

prețuri și a unei posibilități de alegere 

rezonabile, stimulate de concurența 

efectivă și loială, de investițiile eficiente și 

inovarea deschisă, de utilizarea eficientă a 

spectrului, de normele comune și 

abordările previzibile în materie de 

reglementare în cadrul pieței interne și de 

normele sectoriale necesare pentru a se 

asigura protecția intereselor cetățenilor. În 

ceea ce privește statele membre, 

autoritățile naționale de reglementare și 

alte autorități competente și părțile 

interesate, acest obiectiv în materie de 

conectivitate înseamnă, pe de o parte, 

eforturi care vizează implementarea, într-o 

zonă dată, de rețele și servicii de cea mai 

mare capacitate, care sunt sustenabile din 

punct de vedere economic și, pe de altă 

parte, eforturi care vizează coeziunea 

teritorială, în sensul convergenței 

capacităților disponibile în zone diferite. 

(23) Pentru ca scopurile politice ale 

Strategiei privind piața unică digitală să se 

concretizeze în dispoziții normative, cadrul 

ar trebui, pe lângă cele trei obiective 

principale existente referitoare la 

promovarea concurenței, a pieței interne și 

a intereselor utilizatorilor finali, să 

urmărească un obiectiv suplimentar în 

materie de conectivitate, definit din 

perspectiva rezultatelor: accesul la scară 

largă la conectivitatea de foarte mare 

capacitate, fixă și mobilă, și adoptarea 

acesteia în beneficiul tuturor cetățenilor și 

întreprinderilor din Uniune, acordând o 

atenție deosebită întreprinderilor mici și 

mijlocii, pe baza unor prețuri și a unei 

posibilități de alegere rezonabile, stimulate 

de concurența efectivă și loială, de 

investițiile eficiente și inovarea deschisă, 

de utilizarea eficientă a spectrului, de 

normele comune și abordările previzibile în 

materie de reglementare în cadrul pieței 

interne și de normele sectoriale necesare 

pentru a se asigura protecția intereselor 

cetățenilor. În ceea ce privește statele 

membre, autoritățile naționale de 

reglementare și alte autorități competente și 

părțile interesate, acest obiectiv în materie 

de conectivitate înseamnă, pe de o parte, 

eforturi care vizează implementarea, într-o 

zonă dată, de rețele și servicii de cea mai 

mare capacitate, care sunt sustenabile din 

punct de vedere economic și, pe de altă 

parte, eforturi care vizează coeziunea 

teritorială, în sensul convergenței 

capacităților disponibile în zone diferite. 

Or. fr 

 

Amendamentul   181 

Kathleen Van Brempt 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 23 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(23) Pentru ca scopurile politice ale 

Strategiei privind piața unică digitală să se 

concretizeze în dispoziții normative, cadrul 

ar trebui, pe lângă cele trei obiective 

principale existente referitoare la 

promovarea concurenței, a pieței interne și 

a intereselor utilizatorilor finali, să 

urmărească un obiectiv suplimentar în 

materie de conectivitate, definit din 

perspectiva rezultatelor: accesul la scară 

largă la conectivitatea de foarte mare 

capacitate, fixă și mobilă, și adoptarea 

acesteia în beneficiul tuturor cetățenilor și 

întreprinderilor din Uniune, pe baza unor 

prețuri și a unei posibilități de alegere 

rezonabile, stimulate de concurența 

efectivă și loială, de investițiile eficiente și 

inovarea deschisă, de utilizarea eficientă a 

spectrului, de normele comune și 

abordările previzibile în materie de 

reglementare în cadrul pieței interne și de 

normele sectoriale necesare pentru a se 

asigura protecția intereselor cetățenilor. În 

ceea ce privește statele membre, 

autoritățile naționale de reglementare și 

alte autorități competente și părțile 

interesate, acest obiectiv în materie de 

conectivitate înseamnă, pe de o parte, 

eforturi care vizează implementarea, într-o 

zonă dată, de rețele și servicii de cea mai 

mare capacitate, care sunt sustenabile din 

punct de vedere economic și, pe de altă 

parte, eforturi care vizează coeziunea 

teritorială, în sensul convergenței 

capacităților disponibile în zone diferite. 

(23) Pentru ca scopurile politice ale 

Strategiei privind piața unică digitală să se 

concretizeze în dispoziții normative, cadrul 

ar trebui, pe lângă cele trei obiective 

principale existente referitoare la 

promovarea concurenței, a pieței interne și 

a intereselor utilizatorilor finali, să 

urmărească un obiectiv suplimentar în 

materie de conectivitate, definit din 

perspectiva rezultatelor: accesul la scară 

largă la conectivitatea de foarte mare 

capacitate, fixă și mobilă, investițiile 

aferente, precum și adoptarea acesteia în 

beneficiul tuturor cetățenilor și 

întreprinderilor din Uniune, pe baza unor 

prețuri și a unei posibilități de alegere 

rezonabile, stimulate de concurența 

efectivă și loială, de investițiile eficiente și 

inovarea deschisă, de utilizarea eficientă a 

spectrului, de normele comune și 

abordările previzibile în materie de 

reglementare în cadrul pieței interne și de 

normele sectoriale necesare pentru a se 

asigura protecția intereselor cetățenilor. În 

ceea ce privește statele membre, 

autoritățile naționale de reglementare și 

alte autorități competente și părțile 

interesate, acest obiectiv în materie de 

conectivitate înseamnă, pe de o parte, 

eforturi care vizează implementarea, într-o 

zonă dată, de rețele și servicii de cea mai 

mare capacitate, care sunt sustenabile din 

punct de vedere economic și, pe de altă 

parte, eforturi care vizează coeziunea 

teritorială, în sensul convergenței 

capacităților disponibile în zone diferite. 

Or. en 

 

Amendamentul   182 

Aldo Patriciello 

 

 Propunere de directivă 
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Considerentul 23 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(23) Pentru ca scopurile politice ale 

Strategiei privind piața unică digitală să se 

concretizeze în dispoziții normative, cadrul 

ar trebui, pe lângă cele trei obiective 

principale existente referitoare la 

promovarea concurenței, a pieței interne și 

a intereselor utilizatorilor finali, să 

urmărească un obiectiv suplimentar în 

materie de conectivitate, definit din 

perspectiva rezultatelor: accesul la scară 

largă la conectivitatea de foarte mare 

capacitate, fixă și mobilă, și adoptarea 

acesteia în beneficiul tuturor cetățenilor și 

întreprinderilor din Uniune, pe baza unor 

prețuri și a unei posibilități de alegere 

rezonabile, stimulate de concurența 

efectivă și loială, de investițiile eficiente și 

inovarea deschisă, de utilizarea eficientă a 

spectrului, de normele comune și 

abordările previzibile în materie de 

reglementare în cadrul pieței interne și de 

normele sectoriale necesare pentru a se 

asigura protecția intereselor cetățenilor. În 

ceea ce privește statele membre, 

autoritățile naționale de reglementare și 

alte autorități competente și părțile 

interesate, acest obiectiv în materie de 

conectivitate înseamnă, pe de o parte, 

eforturi care vizează implementarea, într-o 

zonă dată, de rețele și servicii de cea mai 

mare capacitate, care sunt sustenabile din 

punct de vedere economic și, pe de altă 

parte, eforturi care vizează coeziunea 

teritorială, în sensul convergenței 

capacităților disponibile în zone diferite. 

(23) Pentru ca scopurile politice ale 

Strategiei privind piața unică digitală să se 

concretizeze în dispoziții normative, cadrul 

trebuie, pe lângă cele trei obiective 

principale existente referitoare la 

promovarea concurenței, a pieței interne și 

a intereselor utilizatorilor finali, să 

urmărească, în paralel, un obiectiv 

suplimentar în materie de conectivitate, 

definit din perspectiva rezultatelor: accesul 

la scară largă la conectivitatea de foarte 

mare capacitate, fixă și mobilă, și 

adoptarea acesteia în beneficiul tuturor 

cetățenilor și întreprinderilor din Uniune, 

pe baza unor prețuri și a unei posibilități de 

alegere rezonabile, stimulate de concurența 

efectivă și loială, de investițiile eficiente și 

inovarea deschisă, de utilizarea eficientă a 

spectrului, de normele comune și 

abordările previzibile în materie de 

reglementare în cadrul pieței interne și de 

normele sectoriale necesare pentru a se 

asigura protecția intereselor cetățenilor. În 

ceea ce privește statele membre, 

autoritățile naționale de reglementare și 

alte autorități competente și părțile 

interesate, acest obiectiv în materie de 

conectivitate înseamnă, pe de o parte, 

eforturi care vizează implementarea, într-o 

zonă dată, de rețele și servicii de cea mai 

mare capacitate, care sunt sustenabile din 

punct de vedere economic și, pe de altă 

parte, eforturi care vizează coeziunea 

teritorială, în sensul convergenței 

capacităților disponibile în zone diferite. 

Or. it 

Amendamentul   183 

Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 24 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(24) Principiul conform căruia statele 

membre ar trebui să aplice dreptul UE într-

un mod neutru din punct de vedere 

tehnologic , și anume ca o autoritate 

națională de reglementare sau altă 

autoritate competentă să nu impună 

constrângeri și să nu facă discriminări în 

favoarea utilizării unui anumit tip de 

tehnologie, nu împiedică luarea unor 

măsuri proporționale pentru promovarea 

anumitor servicii specifice, atunci când 

acest lucru este justificat în vederea 

îndeplinirii obiectivelor cadrului de 

reglementare , un exemplu fiind utilizarea 

televiziunii digitale ca mijloc de creștere a 

eficienței spectrului. De asemenea, acest 

principiu nu exclude luarea în considerare 

a faptului că anumite medii de transmisie 

au caracteristici fizice și arhitecturale care 

pot fi superioare din punctul de vedere al 

calității serviciului, al capacității, al 

costurilor de întreținere, al eficienței 

energetice, al flexibilității în materie de 

gestionare, al fiabilității, al robusteții și al 

scalabilității și, în ultimă instanță, din 

punctul de vedere al performanței, care pot 

fi reflectate în acțiunile întreprinse în 

vederea realizării diverselor obiective în 

materie de reglementare. 

(24) Principiul conform căruia statele 

membre ar trebui să aplice dreptul UE într-

un mod neutru din punct de vedere 

tehnologic , și anume ca o autoritate 

națională de reglementare sau altă 

autoritate competentă să nu impună 

constrângeri și să nu facă discriminări în 

favoarea utilizării unui anumit tip de 

tehnologie, nu împiedică luarea unor 

măsuri proporționale pentru promovarea 

anumitor servicii specifice, atunci când 

acest lucru este justificat în vederea 

îndeplinirii obiectivelor cadrului de 

reglementare, un exemplu fiind utilizarea 

televiziunii digitale ca mijloc de creștere a 

eficienței spectrului sau în general 

trecerea la servicii îmbunătățite ca mijloc 

de creștere a satisfacției consumatorilor. 

De asemenea, acest principiu nu exclude 

luarea în considerare a faptului că anumite 

medii de transmisie au caracteristici fizice 

și arhitecturale care pot fi superioare din 

punctul de vedere al calității serviciului, al 

capacității, al costurilor de întreținere, al 

eficienței energetice, al flexibilității în 

materie de gestionare, al fiabilității, al 

robusteții și al scalabilității și, în ultimă 

instanță, din punctul de vedere al 

performanței, care pot fi reflectate în 

acțiunile întreprinse în vederea realizării 

diverselor obiective în materie de 

reglementare. 

Or. en 

 

Amendamentul   184 

Kaja Kallas 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 27 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(27) Este necesară oferirea de stimulente (27) Este necesară oferirea de stimulente 
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adecvate pentru investiții în noi rețele de 

foarte mare capacitate, care să susțină 

inovațiile cu privire la serviciile de internet 

bogate în conținut și să consolideze 

competitivitatea Uniunii Europene la nivel 

internațional. Astfel de rețele au un 

potențial enorm de a aduce beneficii 

consumatorilor și întreprinderilor din 

Uniunea Europeană. Prin urmare, este 

esențial să se promoveze investițiile 

durabile în dezvoltarea acestor noi rețele, 

garantând totodată concurența și sporind 

posibilitatea consumatorului de a alege, 

prin intermediul unor reglementări 

previzibile și consecvente. 

adecvate pentru investiții în noi rețele de 

foarte mare capacitate, care să susțină 

inovațiile cu privire la serviciile de internet 

bogate în conținut și să consolideze 

competitivitatea Uniunii Europene la nivel 

internațional. Astfel de rețele au un 

potențial enorm de a aduce beneficii 

consumatorilor și întreprinderilor din 

Uniunea Europeană. Prin urmare, este 

esențial să se promoveze investițiile 

durabile în dezvoltarea acestor noi rețele, 

garantând totodată concurența pe termen 

lung, având în vedere că blocajele și 

barierele fizice la intrare rămân la nivelul 

infrastructurii, și sporind posibilitatea 

consumatorului de a alege, prin intermediul 

unor reglementări previzibile și 

consecvente. 

Or. en 

Justificare 

În conformitate cu articolul 104 din Regulamentul de procedură, prezentul amendament este 

necesar din motive imperioase ce țin de logica internă a textului. 

 

Amendamentul   185 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 28 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(28) Se urmărește reducerea treptată a 

reglementărilor ex ante specifice 

sectorului, pe măsură ce se dezvoltă 

concurența pe piață și, în cele din urmă, 

reglementarea comunicațiilor electronice 

doar prin dreptul concurenței. Ținând 

seama de faptul că piețele comunicațiilor 

electronice au demonstrat o dinamică 

puternică în materie de concurență în 

ultimii ani, este esențial ca obligațiile de 

reglementare ex ante să fie impuse numai 

atunci când nu există concurență efectivă și 

(28) Se urmărește reducerea treptată a 

reglementărilor ex ante specifice 

sectorului, pe măsură ce se dezvoltă 

concurența pe piață și, în cele din urmă, 

reglementarea comunicațiilor electronice 

doar prin dreptul concurenței. Ținând 

seama de faptul că piețele comunicațiilor 

electronice au demonstrat o dinamică 

puternică în materie de concurență în 

ultimii ani, este esențial ca obligațiile de 

reglementare ex ante să fie impuse numai 

atunci când nu există concurență efectivă și 
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durabilă pe piețele cu amănuntul în cauză. durabilă pe termen lung pe piețele 

relevante în cauză. Cu toate acestea, 

având în vedere că piețele de comunicații 

electronice din Europa sunt încă în mare 

măsură alcătuite din operatori integrați pe 

verticală, care se pot folosi de poziția lor 

dominantă pe piața angro pentru a-și 

consolida poziția dominantă pe piețele cu 

amănuntul, ar trebui asigurată 

concurența pe termen lung la nivelul 

comerțului cu amănuntul prin eliminarea 

barierelor existente la intrare la nivel de 

infrastructură. 

Or. en 

Justificare 

În conformitate cu articolul 104 din Regulamentul de procedură, prezentul amendament este 

necesar din motive imperioase ce țin de logica internă a textului. 

 

Amendamentul   186 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 33 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(33) În conformitate cu principiul 

separării funcțiilor de reglementare de cele 

operaționale, statele membre ar trebui să 

garanteze independența autorității naționale 

de reglementare și a altor autorități 

competente în vederea asigurării 

imparțialității deciziilor lor. Această cerință 

de independență nu aduce atingere 

autonomiei instituționale, nici obligațiilor 

constituționale ale statelor membre sau 

principiului neutralității, prevăzut la 

articolul 295 din tratat, privind normele de 

reglementare a regimului proprietății care 

se aplică în statele membre. Autoritățile 

naționale de reglementare și alte autorități 

competente ar trebui să beneficieze de 

toate resursele necesare, în termeni de 

(33) În conformitate cu principiul 

separării funcțiilor de reglementare de cele 

operaționale, statele membre ar trebui să 

garanteze independența autorității naționale 

de reglementare și a altor autorități 

competente, inclusiv din cadrul 

guvernelor respective, în vederea asigurării 

imparțialității deciziilor lor. Această cerință 

de independență nu aduce atingere 

autonomiei instituționale, nici obligațiilor 

constituționale ale statelor membre sau 

principiului neutralității, prevăzut la 

articolul 295 din tratat, privind normele de 

reglementare a regimului proprietății care 

se aplică în statele membre. Autoritățile 

naționale de reglementare și alte autorități 

competente ar trebui să beneficieze de 
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personal, competențe și mijloace 

financiare, pentru a-și îndeplini sarcinile. 

toate resursele necesare, în termeni de 

personal, competențe și mijloace 

financiare, pentru a-și îndeplini sarcinile. 

Or. en 

Justificare 

În conformitate cu articolul 104 din Regulamentul de procedură, prezentul amendament este 

necesar din motive imperioase ce țin de logica internă a textului. 

 

Amendamentul   187 

Morten Helveg Petersen 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 36 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(36) Este necesar să se întărească și mai 

mult independența autorităților naționale 

de reglementare pentru a se asigura faptul 

că șefii și membrii acestora nu sunt 

influențați de presiuni externe, prin 

impunerea unor calificări minime pentru 

numire și o durată minimă a mandatului 

lor. De asemenea, limitarea posibilității de 

reînnoire a mandatului mai mult de o 

singură dată și cerința privind un sistem de 

rotație corespunzător pentru consiliu și 

personalul de conducere de nivel superior 

ar permite eliminarea riscului de deturnare 

a dispozițiilor legale, asigurarea 

continuității și consolidarea independenței. 

(36) Este necesar să se întărească și mai 

mult independența autorităților naționale 

de reglementare pentru a se asigura faptul 

că șefii și membrii acestora nu sunt 

influențați de presiuni externe, prin 

impunerea unor calificări minime pentru 

numire și o durată minimă a mandatului 

lor. De asemenea, limitarea posibilității de 

reînnoire a mandatului mai mult de o 

singură dată și cerința privind un sistem de 

rotație corespunzător pentru consiliu și 

personalul de conducere de nivel superior 

ar permite eliminarea riscului de deturnare 

a dispozițiilor legale, asigurarea 

continuității și consolidarea independenței. 

În acest sens, statele membre ar trebui să 

se asigure, de asemenea, că autoritățile 

naționale de reglementare sunt distincte 

din punct de vedere juridic și 

independente din punct de vedere 

funcțional față de sector și de guvern, 

prin faptul că nici nu solicită și nici nu 

acceptă instrucțiuni din partea niciunei 

entități, își desfășoară activitatea 

transparent și responsabil, în 

conformitate cu dreptul Uniunii și dreptul 

național și dispun de suficiente 
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competențe. 

Or. en 

 

Amendamentul   188 

Kaja Kallas 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 40 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(40) Pentru furnizorii de servicii și 

utilizatorii finali, beneficiile pieței unice 

pot fi obținute cel mai bine prin autorizarea 

generală a rețelelor de comunicații 

electronice și a serviciilor de comunicații 

electronice, altele decât serviciile de 

comunicații interpersonale care nu se 

bazează pe numere, fără a fi necesară vreo 

decizie explicită sau vreun act 

administrativ emis de autoritatea națională 

de reglementare, și prin limitarea tuturor 

cerințelor procedurale doar la o notificare 

cu titlu declarativ. Atunci când statele 

membre solicită să primească o notificare 

din partea furnizorilor de rețele sau de 

servicii de comunicații electronice la 

începerea activității lor, această notificare 

ar trebui să fie înaintată OAREC care 

îndeplinește funcția de punct de contact 

unic. Notificarea respectivă nu ar trebui să 

genereze costuri administrative pentru 

furnizori și ar putea fi pusă la dispoziție 

prin intermediul unui punct de intrare pe 

site-ul internet al autorităților naționale de 

reglementare. OAREC ar trebui să 

transmită în timp util notificările autorității 

naționale de reglementare în toate statele 

membre în care furnizorii de rețele sau 

servicii de comunicații electronice 

intenționează să pună la dispoziție rețele 

sau servicii de comunicații electronice. 

Statele membre pot solicita, de asemenea, 

să se facă dovada faptului că OAREC i s-a 

înaintat notificarea prin prezentarea unei 

(40) Pentru furnizorii de servicii și 

utilizatorii finali, beneficiile pieței unice 

pot fi obținute cel mai bine prin autorizarea 

generală a rețelelor de comunicații 

electronice și a serviciilor de comunicații 

electronice, altele decât serviciile de 

comunicații interpersonale care nu se 

bazează pe numere, fără a fi necesară vreo 

decizie explicită sau vreun act 

administrativ emis de autoritatea națională 

de reglementare, și prin limitarea tuturor 

cerințelor procedurale doar la o notificare 

cu titlu declarativ. Atunci când statele 

membre solicită să primească o notificare 

din partea furnizorilor de rețele sau de 

servicii de comunicații electronice la 

începerea activității lor, o singură 

notificare ar trebui să fie înaintată OAREC 

care îndeplinește funcția de punct de 

contact unic. Notificarea respectivă nu ar 

trebui să genereze costuri administrative 

pentru furnizori și ar trebui pusă la 

dispoziție prin intermediul unui punct de 

intrare pe site-ul internet al OAREC. 

OAREC ar trebui să transmită în timp util 

notificările autorității naționale de 

reglementare în toate statele membre în 

care furnizorii de rețele sau servicii de 

comunicații electronice intenționează să 

pună la dispoziție rețele sau servicii de 

comunicații electronice. Statele membre 

pot solicita, de asemenea, să se facă dovada 

faptului că OAREC i s-a înaintat 

notificarea prin prezentarea unei confirmări 
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confirmări de primire recunoscută legal, 

poștală sau electronică. O astfel de 

confirmare nu ar trebui în nici un caz să 

constea într-un act administrativ emis de 

autoritatea națională de reglementare sau 

de orice altă autoritate și nici să necesite un 

astfel de act. 

de primire recunoscută legal, poștală sau 

electronică. O astfel de confirmare nu ar 

trebui în nici un caz să constea într-un act 

administrativ emis de autoritatea națională 

de reglementare sau de orice altă autoritate 

și nici să necesite un astfel de act. 

Or. en 

Justificare 

În conformitate cu articolul 104 din Regulamentul de procedură, prezentul amendament este 

necesar din motive imperioase ce țin de logica internă a textului. 

 

Amendamentul   189 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, Carlos 

Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 41 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(41) Notificarea înaintată OAREC ar 

trebui să constea într-o simplă declarație a 

intenției furnizorului de a începe să pună la 

dispoziție rețele și servicii de comunicații 

electronice. Unui furnizor i se poate 

solicita ca această declarație să fie însoțită 

exclusiv de informațiile prevăzute la 

articolul 12 din prezenta directivă. Statele 

membre nu ar trebui să impună cerințe de 

notificare suplimentare sau separate. 

(41) Notificarea înaintată OAREC ar 

trebui să constea într-o simplă declarație a 

intenției furnizorului de a începe să pună la 

dispoziție rețele și servicii de comunicații 

electronice. Unui furnizor i se poate 

solicita ca această declarație să fie însoțită 

exclusiv de informațiile prevăzute la 

articolul 12 din prezenta directivă. Aceasta 

ar trebui concepută astfel încât să 

faciliteze punerea în aplicare coerentă a 

prezentei directive, precum și să furnizeze 

OAREC și autorităților naționale de 

reglementare cele mai relevante 

cunoștințe despre piață. Statele membre 

nu ar trebui să impună o cerință de 

notificare suplimentară sau separată. 

Or. en 
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Justificare 

Notificarea înaintată OAREC ar trebui să ajute piața internă și să contribuie la facilitarea 

punerii în aplicare coerente a acestei directive. 

 

Amendamentul   190 

Kaja Kallas 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 42 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(42) Spre deosebire de alte categorii de 

rețele și servicii de comunicații electronice, 

astfel cum sunt definite în prezenta 

directivă, serviciile de comunicații 

interpersonale care nu se bazează pe 

numere nu beneficiază de utilizarea 

resurselor de numerotație publice și nu 

participă la un ecosistem interoperabil 

asigurat la nivel public. Prin urmare, nu 

este adecvat ca aceste tipuri de servicii să 

facă obiectul unui regim de autorizare 

generală. 

(42) Spre deosebire de alte categorii de 

rețele și servicii de comunicații electronice, 

astfel cum sunt definite în prezenta 

directivă, serviciile de comunicații 

interpersonale care nu se bazează pe 

numere nu beneficiază de utilizarea 

resurselor de numerotație publice și nu 

participă la un ecosistem interoperabil 

asigurat la nivel public. Prin urmare, nu 

este adecvat ca aceste tipuri de servicii să 

facă obiectul unui regim de autorizare 

generală. Drept consecință, statele 

membre nu ar trebui să supună astfel de 

servicii cerinței de autorizare anterioară 

sau oricărei alte cerințe echivalente. 

Or. en 

Justificare 

În conformitate cu articolul 104 din Regulamentul de procedură, prezentul amendament este 

necesar din motive imperioase ce țin de logica internă a textului. 

 

Amendamentul   191 

Kaja Kallas 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 47 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 
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 (47a) Furnizorii de servicii de 

comunicații electronice care operează în 

mai multe state membre se supun în 

continuare unui set de norme, cerințe și 

obligații de raportare diferite, în pofida 

faptului că au libertatea de a furniza 

rețele și servicii de comunicații electronice 

oriunde în Europa, fapt care împiedică 

dezvoltarea și creșterea pieței interne 

pentru comunicațiile electronice. Prin 

urmare, ar trebui să existe posibilitatea ca 

acestor furnizori să li se acorde o 

autorizație generală unică de către statul 

membru indicat în notificarea lor ca sediu 

principal al furnizorului în UE. 

Autorizația generală unică ar trebui să 

includă condiții specifice aplicabile în 

diferitele state membre de operare pentru 

a asigura conformitatea furnizorului de 

servicii cu toate legile relevante. OAREC 

ar trebui să faciliteze coordonarea și 

schimbul de informații pentru a asigura 

conformitatea furnizorului de servicii cu 

legislația UE și cu legislația națională. 

Furnizorii de servicii de comunicații 

electronice vor trebui totuși să obțină 

autorizații specifice pentru drepturile de a 

utiliza numere, spectre radio și pentru 

drepturile de instalare de infrastructuri. 

Or. en 

Justificare 

Pentru a facilita furnizarea de servicii transfrontaliere și pentru a asigura libera circulație a 

datelor, este necesar să se reducă sarcina administrativă cu care se confruntă 

întreprinderile, întrucât în prezent trebuie să facă față diferitelor cereri în diferite formate 

din 28 de administrații diferite, deși furnizează servicii care, din punct de vedere tehnologic, 

nu se bazează pe granițe. În conformitate cu articolul 104 din Regulamentul de procedură, 

prezentul amendament este necesar din motive imperioase ce țin de logica internă a textului. 

 

Amendamentul   192 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 53 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(53) Statele membre pot fi nevoite să 

modifice drepturile, condițiile, 

procedurile, taxele și redevențele legate de 

autorizațiile generale și de drepturile de 

utilizare, în cazul în care acest lucru se 

justifică în mod obiectiv. Aceste 

modificări ar trebui să fie notificate în 

mod corespunzător în timp util tuturor 

părților interesate, acordându-le 

posibilitatea adecvată de a-și exprima 

opinia cu privire la orice astfel de 

modificări. Ținând seama de nevoia de a 

se asigura securitatea juridică și de a se 

promova previzibilitatea în materie de 

reglementare, orice limitare sau retragere 

a drepturilor existente de utilizare a 

spectrului radio sau de instalare de 

infrastructură ar trebui să facă obiectul 

unor proceduri previzibile și transparente; 

prin urmare, cerințe mai stricte sau un 

mecanism de notificare ar putea fi impuse 

în cazul în care drepturile de utilizare au 

fost alocate în temeiul unor proceduri 

competitive sau comparative. Procedurile 

inutile ar trebui evitate în cazul unor 

modificări minore ale drepturilor 

existente de instalare de infrastructuri sau 

de utilizare a spectrului, atunci când 

astfel de modificări nu afectează 

interesele părților terțe. Efectuarea unei 

modificări în ceea ce privește utilizarea 

spectrului ca urmare a aplicării 

principiilor neutralității tehnologice și a 

serviciului nu ar trebui să fie considerată o 

justificare suficientă pentru retragerea 

drepturilor, deoarece nu constituie 

acordarea unui drept nou. 

(53) După cum evidențiază Comisia, 

spectrul radio este o resursă limitată care 

aparține statelor membre și, în ceea ce 

privește gestionarea și alocarea, trebuie 

respectate caracteristicile și nevoile 

naționale. Instrumentele de dezvoltare 

menite să faciliteze diseminarea celor mai 

bune practici și experiențe în rândul 

statelor membre ar trebui să fie 

considerate dezirabile. 

Or. en 

 

Amendamentul   193 

Michał Boni 
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Propunere de directivă 

Considerentul 53 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(53) Statele membre pot fi nevoite să 

modifice drepturile, condițiile, procedurile, 

taxele și redevențele legate de autorizațiile 

generale și de drepturile de utilizare, în 

cazul în care acest lucru se justifică în mod 

obiectiv. Aceste modificări ar trebui să fie 

notificate în mod corespunzător în timp util 

tuturor părților interesate, acordându-le 

posibilitatea adecvată de a-și exprima 

opinia cu privire la orice astfel de 

modificări. Ținând seama de nevoia de a se 

asigura securitatea juridică și de a se 

promova previzibilitatea în materie de 

reglementare, orice limitare sau retragere a 

drepturilor existente de utilizare a 

spectrului radio sau de instalare de 

infrastructură ar trebui să facă obiectul 

unor proceduri previzibile și transparente; 

prin urmare, cerințe mai stricte sau un 

mecanism de notificare ar putea fi impuse 

în cazul în care drepturile de utilizare au 

fost alocate în temeiul unor proceduri 

competitive sau comparative. Procedurile 

inutile ar trebui evitate în cazul unor 

modificări minore ale drepturilor existente 

de instalare de infrastructuri sau de 

utilizare a spectrului, atunci când astfel de 

modificări nu afectează interesele părților 

terțe. Efectuarea unei modificări în ceea ce 

privește utilizarea spectrului ca urmare a 

aplicării principiilor neutralității 

tehnologice și a serviciului nu ar trebui să 

fie considerată o justificare suficientă 

pentru retragerea drepturilor, deoarece nu 

constituie acordarea unui drept nou. 

(53) Statele membre pot fi nevoite să 

modifice drepturile, condițiile, procedurile, 

taxele și redevențele legate de autorizațiile 

generale și de drepturile de utilizare, în 

cazul în care acest lucru se justifică în mod 

obiectiv. Aceste modificări ar trebui să fie 

notificate în mod corespunzător în timp util 

tuturor părților interesate, acordându-le 

posibilitatea adecvată de a-și exprima 

opinia cu privire la orice astfel de 

modificări. Ținând seama de nevoia de a se 

asigura securitatea juridică și de a se 

promova previzibilitatea în materie de 

reglementare, orice limitare sau retragere a 

drepturilor existente de utilizare a 

spectrului radio sau de instalare de 

infrastructură ar trebui să facă obiectul 

unor proceduri previzibile și transparente; 

prin urmare, cerințe mai stricte sau un 

mecanism de notificare ar putea fi impuse 

în cazul în care drepturile de utilizare au 

fost alocate în temeiul unor proceduri 

competitive sau comparative. În cazul 

dreptului de utilizare a spectrului, 

titularul dreptului are dreptul de a se 

opune oricărei modificări propuse pe baza 

planului său existent sau viitor de 

utilizare a spectrului și a necesității de a 

proteja investiția. Procedurile inutile ar 

trebui evitate în cazul unor modificări 

minore ale drepturilor existente de instalare 

de infrastructuri sau de utilizare a 

spectrului, atunci când astfel de modificări 

nu afectează interesele părților terțe. 

Efectuarea unei modificări în ceea ce 

privește utilizarea spectrului ca urmare a 

aplicării principiilor neutralității 

tehnologice și a serviciului nu ar trebui să 

fie considerată o justificare suficientă 

pentru retragerea drepturilor, deoarece nu 

constituie acordarea unui drept nou. 

Or. en 
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Justificare 

Securitatea juridica în ceea ce privește drepturile de utilizare a spectrului constituie cheia 

promovării investițiilor în rețelele mobile și, în special, în mobilele de generație următoare, 

5G. Se propune să se acorde operatorilor posibilitatea de a se opune modificărilor privind 

drepturile legate de spectru pe baza condițiilor limitate precum planurile viitoare de utilizare 

a rețelelor și nevoia protejării investițiilor încă neamortizate complet. 

 

Amendamentul   194 

Kaja Kallas 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 57 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(57) Pentru a ușura obligațiile 

furnizorilor de rețele și servicii de a raporta 

și de a comunica informații, autorității 

competente în cauză, astfel de obligații ar 

trebui să fie proporționale, să fie justificate 

în mod obiectiv și să se limiteze la strictul 

necesar. În special, ar trebui să se evite 

duplicarea cererilor de informații din partea 

autorității competente și a OAREC și 

prezentarea, în mod sistematic și periodic, 

de dovezi privind respectarea tuturor 

condițiilor din cadrul unei autorizații 

generale sau a unui drept de utilizare. 

Întreprinderile ar trebui să cunoască 

utilizarea preconizată a informațiilor 

solicitate. Accesul pe piață nu ar trebui să 

fie condiționat de furnizarea de informații. 

În scopuri statistice, furnizorilor de rețele 

sau servicii de comunicații electronice li se 

poate cere să transmită o notificare în 

momentul în care își încetează activitatea. 

(57) Pentru a ușura obligațiile 

furnizorilor de rețele și servicii de a raporta 

și de a comunica informații , autorității 

competente în cauză, astfel de obligații ar 

trebui să fie proporționale, să fie justificate 

în mod obiectiv și să se limiteze la strictul 

necesar. În special, ar trebui să se evite 

duplicarea cererilor de informații din partea 

autorității competente și a OAREC și 

prezentarea, în mod sistematic și periodic, 

de dovezi privind respectarea tuturor 

condițiilor din cadrul unei autorizații 

generale sau a unui drept de utilizare. 

Obligațiile de raportare și informare 

pentru furnizorii de servicii de 

comunicații electronice care operează în 

mai multe state membre sunt coordonate 

prin intermediul statului membru 

responsabil pentru acordarea autorizației 

generale unice, fără a aduce atingere 

cererii de informații legate de acordarea 

de drepturi de utilizare pentru numere, 

spectru radio sau pentru drepturile de 

instalare de infrastructuri. OAREC ar 

trebui să faciliteze libera circulație a 

informațiilor între statele membre în 

cauză. Astfel de informații ar trebui 

cerute într-un format comun și 

standardizat. Întreprinderile ar trebui să 

cunoască utilizarea preconizată a 
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informațiilor solicitate. Accesul pe piață nu 

ar trebui să fie condiționat de furnizarea de 

informații. În scopuri statistice, furnizorilor 

de rețele sau servicii de comunicații 

electronice li se poate cere să transmită o 

notificare în momentul în care își încetează 

activitatea. 

Or. en 

Justificare 

Pentru a facilita furnizarea de servicii transfrontaliere și pentru a asigura libera circulație a 

datelor, este necesar să se reducă sarcina administrativă cu care se confruntă 

întreprinderile, întrucât în prezent trebuie să facă față diferitelor cereri în diferite formate 

din 28 de administrații diferite, deși furnizează servicii care, din punct de vedere tehnologic, 

nu se bazează pe granițe. În conformitate cu articolul 104 din Regulamentul de procedură, 

prezentul amendament este necesar din motive imperioase ce țin de logica internă a textului. 

 

Amendamentul   195 

Angelika Niebler, Markus Pieper 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 60 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(60) Rețelele de comunicații electronice 

în bandă largă devin din ce în ce mai 

diverse din perspectiva tehnologiei, a 

topologiei, a mediului utilizat și al 

proprietății; prin urmare, intervenția în 

materie de reglementare trebuie să se 

bazeze pe informații și previziuni detaliate 

cu privire la implementarea rețelelor pentru 

a fi eficace și pentru a viza zonele în care 

este necesară. Aceste informații ar trebui să 

includă planuri privind atât implementarea 

rețelelor de foarte mare capacitate, cât și 

actualizările sau prelungirile semnificative 

ale rețelelor de cupru existente sau ale altor 

rețele existente care ar putea să nu 

corespundă caracteristicilor în materie de 

performanță ale rețelelor de foarte mare 

capacitate în toate privințele, cum ar fi 

instalarea de fibră optică până la cutiile de 

(60) Rețelele de comunicații electronice 

în bandă largă devin din ce în ce mai 

diverse din perspectiva tehnologiei, a 

topologiei, a mediului utilizat și al 

proprietății; prin urmare, intervenția în 

materie de reglementare trebuie să se 

bazeze pe informații și previziuni detaliate 

cu privire la implementarea rețelelor pentru 

a fi eficace și pentru a viza zonele în care 

este necesară. Aceste informații ar trebui să 

includă planuri privind atât implementarea 

rețelelor de foarte mare capacitate, cât și 

actualizările sau prelungirile semnificative 

ale rețelelor de cupru existente sau ale altor 

rețele existente care ar putea să nu 

corespundă caracteristicilor în materie de 

performanță ale rețelelor de foarte mare 

capacitate în toate privințele, cum ar fi 

instalarea de fibră optică până la cutiile de 
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distribuție, cuplată cu tehnologii active, 

cum ar fi vectorizarea. Nivelul de detaliere 

și granularitatea teritorială a informațiilor 

pe care autoritățile naționale de 

reglementare ar trebui să le colecteze ar 

trebui să țină seama de obiectivul specific 

în materie de reglementare și ar trebui să 

fie adecvate scopurilor în materie de 

reglementare pe care le servesc. Prin 

urmare, dimensiunea unității teritoriale va 

varia, de asemenea, de la un stat membru la 

altul, în funcție de nevoile în materie de 

reglementare aferente circumstanțelor 

naționale specifice și în funcție de 

disponibilitatea datelor locale. Este 

improbabil ca nivelul 3 din Nomenclatorul 

unităților teritoriale de statistică (NUTS) să 

fie o unitate teritorială suficient de mică în 

majoritatea cazurilor. Autoritățile naționale 

de reglementare ar trebui să țină seama de 

orientările OAREC privind cele mai bune 

practici pentru a îndeplini o astfel de 

sarcină și orientările respective se vor 

putea baza pe experiența dobândită de 

autoritățile naționale de reglementare în 

efectuarea anchetelor geografice referitoare 

la implementarea rețelelor. Autoritățile 

naționale de reglementare ar trebui să pună 

la dispoziția utilizatorilor finali instrumente 

în materie de calitate a serviciului pentru a 

contribui la îmbunătățirea gradului de 

informare a acestora cu privire la serviciile 

disponibile în materie de conectivitate. 

distribuție, cuplată cu tehnologii active, 

cum ar fi vectorizarea. Nivelul de detaliere 

și granularitatea teritorială a informațiilor 

pe care autoritățile naționale de 

reglementare ar trebui să le colecteze ar 

trebui să țină seama de obiectivul specific 

în materie de reglementare și ar trebui să 

fie adecvate scopurilor în materie de 

reglementare pe care le servesc. Prin 

urmare, dimensiunea unității teritoriale va 

varia, de asemenea, de la un stat membru la 

altul, în funcție de nevoile în materie de 

reglementare aferente circumstanțelor 

naționale specifice și în funcție de 

disponibilitatea datelor locale. Este 

improbabil ca nivelul 3 din Nomenclatorul 

unităților teritoriale de statistică (NUTS) să 

fie o unitate teritorială suficient de mică în 

majoritatea cazurilor. Autoritățile naționale 

de reglementare ar trebui să țină seama de 

orientările OAREC privind cele mai bune 

practici pentru a îndeplini o astfel de 

sarcină și orientările respective se vor 

putea baza pe experiența dobândită de 

autoritățile naționale de reglementare în 

efectuarea anchetelor geografice referitoare 

la implementarea rețelelor. Autoritățile 

naționale de reglementare ar trebui să pună 

la dispoziția utilizatorilor finali instrumente 

în materie de calitate a serviciului pentru a 

contribui la îmbunătățirea gradului de 

informare a acestora cu privire la serviciile 

disponibile în materie de conectivitate. În 

procesul de colectare a acestor informații, 

autoritățile naționale de reglementare, 

celelalte autorități competente și OAREC 

trebuie să respecte principiul 

proporționalității. În acest context, este 

important să se asigure în special faptul 

că întreprinderile care oferă rețele și 

servicii de comunicații electronice, 

instalații sau servicii conexe nu se 

confruntă cu dezavantaje concurențiale 

ca urmare a colectării informațiilor. 

Or. de 
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Justificare 

Activitățile concurențiale ale întreprinderilor nu trebuie să fie compromise de colectarea 

informațiilor solicitate. Trebuie depuse toate eforturile pentru a se asigura că procesul de 

colectare a informațiilor nu generează sarcini administrative și birocratice excesive. 

 

Amendamentul   196 

Eva Kaili 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 60 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(60) Rețelele de comunicații electronice 

în bandă largă devin din ce în ce mai 

diverse din perspectiva tehnologiei, a 

topologiei, a mediului utilizat și al 

proprietății; prin urmare, intervenția în 

materie de reglementare trebuie să se 

bazeze pe informații și previziuni detaliate 

cu privire la implementarea rețelelor pentru 

a fi eficace și pentru a viza zonele în care 

este necesară. Aceste informații ar trebui să 

includă planuri privind atât implementarea 

rețelelor de foarte mare capacitate, cât și 

actualizările sau prelungirile semnificative 

ale rețelelor de cupru existente sau ale altor 

rețele existente care ar putea să nu 

corespundă caracteristicilor în materie de 

performanță ale rețelelor de foarte mare 

capacitate în toate privințele, cum ar fi 

instalarea de fibră optică până la cutiile de 

distribuție, cuplată cu tehnologii active, 

cum ar fi vectorizarea. Nivelul de detaliere 

și granularitatea teritorială a informațiilor 

pe care autoritățile naționale de 

reglementare ar trebui să le colecteze ar 

trebui să țină seama de obiectivul specific 

în materie de reglementare și ar trebui să 

fie adecvate scopurilor în materie de 

reglementare pe care le servesc. Prin 

urmare, dimensiunea unității teritoriale va 

varia, de asemenea, de la un stat membru la 

altul, în funcție de nevoile în materie de 

reglementare aferente circumstanțelor 

(60) Rețelele de comunicații electronice 

în bandă largă devin din ce în ce mai 

diverse din perspectiva tehnologiei, a 

topologiei, a mediului utilizat și al 

proprietății; prin urmare, intervenția în 

materie de reglementare trebuie să se 

bazeze pe informații și previziuni detaliate 

cu privire la implementarea rețelelor pentru 

a fi eficace și pentru a viza zonele în care 

este necesară. Aceste informații sunt 

esențiale pentru promovarea investițiilor, 

creșterea conectivității la nivelul întregii 

UE, asigurarea vizibilității autorităților 

locale implicate și informarea cetățenilor 

europeni cu privire la conectivitatea lor 

viitoare. Aceste informații ar trebui să 

includă planuri privind atât implementarea 

rețelelor de foarte mare capacitate, cât și 

actualizările sau prelungirile semnificative 

ale rețelelor de cupru existente sau ale altor 

rețele existente care ar putea să nu 

corespundă caracteristicilor în materie de 

performanță ale rețelelor de foarte mare 

capacitate în toate privințele, cum ar fi 

instalarea de fibră optică până la cutiile de 

distribuție, cuplată cu tehnologii active, 

cum ar fi vectorizarea. 

Nivelul de detaliere și granularitatea 

teritorială a informațiilor pe care 

autoritățile naționale de reglementare ar 

trebui să le colecteze ar trebui să țină 

seama de obiectivul specific în materie de 
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naționale specifice și în funcție de 

disponibilitatea datelor locale. Este 

improbabil ca nivelul 3 din Nomenclatorul 

unităților teritoriale de statistică (NUTS) să 

fie o unitate teritorială suficient de mică în 

majoritatea cazurilor. Autoritățile naționale 

de reglementare ar trebui să țină seama de 

orientările OAREC privind cele mai bune 

practici pentru a îndeplini o astfel de 

sarcină și orientările respective se vor 

putea baza pe experiența dobândită de 

autoritățile naționale de reglementare în 

efectuarea anchetelor geografice referitoare 

la implementarea rețelelor. Autoritățile 

naționale de reglementare ar trebui să pună 

la dispoziția utilizatorilor finali instrumente 

în materie de calitate a serviciului pentru a 

contribui la îmbunătățirea gradului de 

informare a acestora cu privire la serviciile 

disponibile în materie de conectivitate. 

reglementare și ar trebui să fie adecvate 

scopurilor în materie de reglementare pe 

care le servesc. Prin urmare, dimensiunea 

unității teritoriale va varia, de asemenea, de 

la un stat membru la altul, în funcție de 

nevoile în materie de reglementare aferente 

circumstanțelor naționale specifice și în 

funcție de disponibilitatea datelor locale. 

Este improbabil ca nivelul 3 din 

Nomenclatorul unităților teritoriale de 

statistică (NUTS) să fie o unitate teritorială 

suficient de mică în majoritatea cazurilor. 

Autoritățile naționale de reglementare ar 

trebui să țină seama de orientările OAREC 

privind cele mai bune practici pentru a 

îndeplini o astfel de sarcină și orientările 

respective se vor putea baza pe experiența 

dobândită de autoritățile naționale de 

reglementare în efectuarea anchetelor 

geografice referitoare la implementarea 

rețelelor. Autoritățile naționale de 

reglementare ar trebui să pună la dispoziția 

utilizatorilor finali instrumente în materie 

de calitate a serviciului pentru a contribui 

la îmbunătățirea gradului de informare a 

acestora cu privire la serviciile disponibile 

în materie de conectivitate. 

Or. en 

 

Amendamentul   197 

Kathleen Van Brempt 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 60 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(60) Rețelele de comunicații electronice 

în bandă largă devin din ce în ce mai 

diverse din perspectiva tehnologiei, a 

topologiei, a mediului utilizat și al 

proprietății; prin urmare, intervenția în 

materie de reglementare trebuie să se 

bazeze pe informații și previziuni detaliate 

cu privire la implementarea rețelelor pentru 

(60) Rețelele de comunicații electronice 

în bandă largă devin din ce în ce mai 

diverse din perspectiva tehnologiei, a 

topologiei, a mediului utilizat și al 

proprietății; prin urmare, intervenția în 

materie de reglementare trebuie să se 

bazeze pe informații și previziuni detaliate 

cu privire la implementarea rețelelor pentru 
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a fi eficace și pentru a viza zonele în care 

este necesară. Acest informații ar trebui să 

includă planuri privind atât implementarea 

rețelelor de foarte mare capacitate, cât și 

actualizările sau prelungirile semnificative 

ale rețelelor de cupru existente sau ale altor 

rețele existente care ar putea să nu 

corespundă caracteristicilor în materie de 

performanță ale rețelelor de foarte mare 

capacitate în toate privințele, cum ar fi 

instalarea de fibră optică până la cutiile de 

distribuție, cuplată cu tehnologii active, 

cum ar fi vectorizarea. Nivelul de detaliere 

și granularitatea teritorială a informațiilor 

pe care autoritățile naționale de 

reglementare ar trebui să le colecteze ar 

trebui să țină seama de obiectivul specific 

în materie de reglementare și ar trebui să 

fie adecvate scopurilor în materie de 

reglementare pe care le servesc. Prin 

urmare, dimensiunea unității teritoriale va 

varia, de asemenea, de la un stat membru la 

altul, în funcție de nevoile în materie de 

reglementare aferente circumstanțelor 

naționale specifice și în funcție de 

disponibilitatea datelor locale. Este 

improbabil ca nivelul 3 din Nomenclatorul 

unităților teritoriale de statistică (NUTS) să 

fie o unitate teritorială suficient de mică în 

majoritatea cazurilor. Autoritățile naționale 

de reglementare ar trebui să țină seama de 

orientările OAREC privind cele mai bune 

practici pentru a îndeplini o astfel de 

sarcină și orientările respective se vor 

putea baza pe experiența dobândită de 

autoritățile naționale de reglementare în 

efectuarea anchetelor geografice referitoare 

la implementarea rețelelor. Autoritățile 

naționale de reglementare ar trebui să pună 

la dispoziția utilizatorilor finali instrumente 

în materie de calitate a serviciului pentru a 

contribui la îmbunătățirea gradului de 

informare a acestora cu privire la serviciile 

disponibile în materie de conectivitate. 

a fi eficace și pentru a viza zonele în care 

este necesară. Aceste informații ar trebui să 

includă planuri privind atât implementarea 

rețelelor de foarte mare capacitate, cât și 

actualizările sau prelungirile semnificative 

ale rețelelor de cupru existente sau ale altor 

rețele existente care ar putea să nu 

corespundă caracteristicilor în materie de 

performanță ale rețelelor de foarte mare 

capacitate în toate privințele, cum ar fi 

instalarea de fibră optică până la cutiile de 

distribuție, cuplată cu tehnologii active, 

cum ar fi vectorizarea. Nivelul de detaliere 

și granularitatea teritorială a informațiilor 

pe care autoritățile naționale de 

reglementare ar trebui să le colecteze ar 

trebui să țină seama de obiectivul specific 

în materie de reglementare și ar trebui să 

fie adecvate scopurilor în materie de 

reglementare pe care le servesc. Prin 

urmare, dimensiunea unității teritoriale va 

varia, de asemenea, de la un stat membru la 

altul, în funcție de nevoile în materie de 

reglementare aferente circumstanțelor 

naționale specifice și în funcție de 

disponibilitatea datelor locale. Este 

improbabil ca nivelul 3 din Nomenclatorul 

unităților teritoriale de statistică (NUTS) să 

fie o unitate teritorială suficient de mică în 

majoritatea cazurilor. Autoritățile naționale 

de reglementare ar trebui să țină seama de 

orientările OAREC privind cele mai bune 

practici pentru a îndeplini o astfel de 

sarcină și orientările respective se vor 

putea baza pe experiența dobândită de 

autoritățile naționale de reglementare în 

efectuarea anchetelor geografice referitoare 

la implementarea rețelelor. 

Autoritățile naționale de reglementare ar 

trebui să aplice un nivel adecvat de 

confidențialitate atunci când gestionează 

aceste date, pentru a proteja informațiile 

comerciale sensibile și pozițiile 

investiționale ale diferiților actori de pe 

piață. 
Autoritățile naționale de reglementare ar 

trebui să pună la dispoziția utilizatorilor 

finali instrumente în materie de calitate a 
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serviciului pentru a contribui la 

îmbunătățirea gradului de informare a 

acestora cu privire la serviciile disponibile 

în materie de conectivitate. 

Or. en 

 

Amendamentul   198 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, Carlos 

Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 60 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(60) Rețelele de comunicații electronice 

în bandă largă devin din ce în ce mai 

diverse din perspectiva tehnologiei, a 

topologiei, a mediului utilizat și al 

proprietății; prin urmare, intervenția în 

materie de reglementare trebuie să se 

bazeze pe informații și previziuni detaliate 

cu privire la implementarea rețelelor pentru 

a fi eficace și pentru a viza zonele în care 

este necesară. Aceste informații ar trebui să 

includă planuri privind atât implementarea 

rețelelor de foarte mare capacitate, cât și 

actualizările sau prelungirile semnificative 

ale rețelelor de cupru existente sau ale altor 

rețele existente care ar putea să nu 

corespundă caracteristicilor în materie de 

performanță ale rețelelor de foarte mare 

capacitate în toate privințele, cum ar fi 

instalarea de fibră optică până la cutiile de 

distribuție, cuplată cu tehnologii active, 

cum ar fi vectorizarea. Nivelul de detaliere 

și granularitatea teritorială a informațiilor 

pe care autoritățile naționale de 

reglementare ar trebui să le colecteze ar 

trebui să țină seama de obiectivul specific 

în materie de reglementare și ar trebui să 

fie adecvate scopurilor în materie de 

reglementare pe care le servesc. Prin 

urmare, dimensiunea unității teritoriale va 

varia, de asemenea, de la un stat membru la 

(60) Rețelele de comunicații electronice 

în bandă largă devin din ce în ce mai 

diverse din perspectiva tehnologiei, a 

topologiei, a mediului utilizat și al 

proprietății; prin urmare, intervenția în 

materie de reglementare trebuie să se 

bazeze pe informații și previziuni detaliate 

cu privire la implementarea rețelelor pentru 

a fi eficace și pentru a viza zonele în care 

este necesară. Aceste informații sunt 

esențiale pentru promovarea investițiilor, 

creșterea conectivității la nivelul întregii 

UE, asigurarea vizibilității autorităților 

locale implicate și informarea cetățenilor 

europeni cu privire la conectivitatea lor 

viitoare. Aceste informații ar trebui să 

includă planuri privind atât implementarea 

rețelelor de foarte mare capacitate, cât și 

actualizările sau prelungirile semnificative 

ale rețelelor de cupru existente sau ale altor 

rețele existente care ar putea să nu 

corespundă caracteristicilor în materie de 

performanță ale rețelelor de foarte mare 

capacitate în toate privințele, cum ar fi 

instalarea de fibră optică până la cutiile de 

distribuție, cuplată cu tehnologii active, 

cum ar fi vectorizarea. 

Nivelul de detaliere și granularitatea 

teritorială a informațiilor pe care 

autoritățile naționale de reglementare ar 
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altul, în funcție de nevoile în materie de 

reglementare aferente circumstanțelor 

naționale specifice și în funcție de 

disponibilitatea datelor locale. Este 

improbabil ca nivelul 3 din Nomenclatorul 

unităților teritoriale de statistică (NUTS) să 

fie o unitate teritorială suficient de mică în 

majoritatea cazurilor. Autoritățile naționale 

de reglementare ar trebui să țină seama de 

orientările OAREC privind cele mai bune 

practici pentru a îndeplini o astfel de 

sarcină și orientările respective se vor 

putea baza pe experiența dobândită de 

autoritățile naționale de reglementare în 

efectuarea anchetelor geografice referitoare 

la implementarea rețelelor. Autoritățile 

naționale de reglementare ar trebui să pună 

la dispoziția utilizatorilor finali instrumente 

în materie de calitate a serviciului pentru a 

contribui la îmbunătățirea gradului de 

informare a acestora cu privire la serviciile 

disponibile în materie de conectivitate. 

trebui să le colecteze ar trebui să țină 

seama de obiectivul specific în materie de 

reglementare și ar trebui să fie adecvate 

scopurilor în materie de reglementare pe 

care le servesc. Prin urmare, dimensiunea 

unității teritoriale va varia, de asemenea, de 

la un stat membru la altul, în funcție de 

nevoile în materie de reglementare aferente 

circumstanțelor naționale specifice și în 

funcție de disponibilitatea datelor locale. 

Este improbabil ca nivelul 3 din 

Nomenclatorul unităților teritoriale de 

statistică (NUTS) să fie o unitate teritorială 

suficient de mică în majoritatea cazurilor. 

Autoritățile naționale de reglementare ar 

trebui să țină seama de orientările OAREC 

privind cele mai bune practici pentru a 

îndeplini o astfel de sarcină și orientările 

respective se vor putea baza pe experiența 

dobândită de autoritățile naționale de 

reglementare în efectuarea anchetelor 

geografice referitoare la implementarea 

rețelelor. Autoritățile naționale de 

reglementare ar trebui să pună la dispoziția 

utilizatorilor finali instrumente în materie 

de calitate a serviciului pentru a contribui 

la îmbunătățirea gradului de informare a 

acestora cu privire la serviciile disponibile 

în materie de conectivitate. 

Or. en 

 

Amendamentul   199 

José Blanco López 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 60 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(60) Rețelele de comunicații electronice 

în bandă largă devin din ce în ce mai 

diverse din perspectiva tehnologiei, a 

topologiei, a mediului utilizat și al 

proprietății; prin urmare, intervenția în 

materie de reglementare trebuie să se 

(60) Rețelele de comunicații electronice 

în bandă largă devin din ce în ce mai 

diverse din perspectiva tehnologiei, a 

topologiei, a mediului utilizat și al 

proprietății; prin urmare, intervenția în 

materie de reglementare trebuie să se 
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bazeze pe informații și previziuni detaliate 

cu privire la implementarea rețelelor pentru 

a fi eficace și pentru a viza zonele în care 

este necesară. Aceste informații ar trebui să 

includă planuri privind atât implementarea 

rețelelor de foarte mare capacitate, cât și 

actualizările sau prelungirile semnificative 

ale rețelelor de cupru existente sau ale altor 

rețele existente care ar putea să nu 

corespundă caracteristicilor în materie de 

performanță ale rețelelor de foarte mare 

capacitate în toate privințele, cum ar fi 

instalarea de fibră optică până la cutiile de 

distribuție, cuplată cu tehnologii active, 

cum ar fi vectorizarea. Nivelul de detaliere 

și granularitatea teritorială a informațiilor 

pe care autoritățile naționale de 

reglementare ar trebui să le colecteze ar 

trebui să țină seama de obiectivul specific 

în materie de reglementare și ar trebui să 

fie adecvate scopurilor în materie de 

reglementare pe care le servesc. Prin 

urmare, dimensiunea unității teritoriale va 

varia, de asemenea, de la un stat membru la 

altul, în funcție de nevoile în materie de 

reglementare aferente circumstanțelor 

naționale specifice și în funcție de 

disponibilitatea datelor locale. Este 

improbabil ca nivelul 3 din Nomenclatorul 

unităților teritoriale de statistică (NUTS) să 

fie o unitate teritorială suficient de mică în 

majoritatea cazurilor. Autoritățile naționale 

de reglementare ar trebui să țină seama de 

orientările OAREC privind cele mai bune 

practici pentru a îndeplini o astfel de 

sarcină și orientările respective se vor 

putea baza pe experiența dobândită de 

autoritățile naționale de reglementare în 

efectuarea anchetelor geografice referitoare 

la implementarea rețelelor. Autoritățile 

naționale de reglementare ar trebui să pună 

la dispoziția utilizatorilor finali instrumente 

în materie de calitate a serviciului pentru a 

contribui la îmbunătățirea gradului de 

informare a acestora cu privire la serviciile 

disponibile în materie de conectivitate. 

bazeze pe informații și previziuni detaliate 

cu privire la implementarea rețelelor pentru 

a fi eficace și pentru a viza zonele în care 

este necesară. Aceste informații sunt 

esențiale pentru promovarea investițiilor, 

creșterea conectivității la nivelul întregii 

UE, asigurarea vizibilității autorităților 

locale implicate și informarea cetățenilor 

europeni cu privire la conectivitatea lor 

viitoare. Aceste informații ar trebui să 

includă planuri privind atât implementarea 

rețelelor de foarte mare capacitate, cât și 

actualizările sau prelungirile semnificative 

ale rețelelor de cupru existente sau ale altor 

rețele existente care ar putea să nu 

corespundă caracteristicilor în materie de 

performanță ale rețelelor de foarte mare 

capacitate în toate privințele, cum ar fi 

instalarea de fibră optică până la cutiile de 

distribuție, cuplată cu tehnologii active, 

cum ar fi vectorizarea. Nivelul de detaliere 

și granularitatea teritorială a informațiilor 

pe care autoritățile naționale de 

reglementare ar trebui să le colecteze ar 

trebui să țină seama de obiectivul specific 

în materie de reglementare și ar trebui să 

fie adecvate scopurilor în materie de 

reglementare pe care le servesc. Prin 

urmare, dimensiunea unității teritoriale va 

varia, de asemenea, de la un stat membru la 

altul, în funcție de nevoile în materie de 

reglementare aferente circumstanțelor 

naționale specifice și în funcție de 

disponibilitatea datelor locale. Este 

improbabil ca nivelul 3 din Nomenclatorul 

unităților teritoriale de statistică (NUTS) să 

fie o unitate teritorială suficient de mică în 

majoritatea cazurilor. Autoritățile naționale 

de reglementare ar trebui să țină seama de 

orientările OAREC privind cele mai bune 

practici pentru a îndeplini o astfel de 

sarcină și orientările respective se vor 

putea baza pe experiența dobândită de 

autoritățile naționale de reglementare în 

efectuarea anchetelor geografice referitoare 

la implementarea rețelelor. Autoritățile 

naționale de reglementare ar trebui să pună 

la dispoziția utilizatorilor finali instrumente 
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în materie de calitate a serviciului pentru a 

contribui la îmbunătățirea gradului de 

informare a acestora cu privire la serviciile 

disponibile în materie de conectivitate. 

Or. en 

 

Amendamentul   200 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 60 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(60) Rețelele de comunicații electronice 

în bandă largă devin din ce în ce mai 

diverse din perspectiva tehnologiei, a 

topologiei, a mediului utilizat și al 

proprietății; prin urmare, intervenția în 

materie de reglementare trebuie să se 

bazeze pe informații și previziuni detaliate 

cu privire la implementarea rețelelor pentru 

a fi eficace și pentru a viza zonele în care 

este necesară. Aceste informații ar trebui să 

includă planuri privind atât implementarea 

rețelelor de foarte mare capacitate, cât și 

actualizările sau prelungirile semnificative 

ale rețelelor de cupru existente sau ale 

altor rețele existente care ar putea să nu 

corespundă caracteristicilor în materie de 

performanță ale rețelelor de foarte mare 

capacitate în toate privințele, cum ar fi 

instalarea de fibră optică până la cutiile 

de distribuție, cuplată cu tehnologii active, 

cum ar fi vectorizarea. Nivelul de detaliere 

și granularitatea teritorială a informațiilor 

pe care autoritățile naționale de 

reglementare ar trebui să le colecteze ar 

trebui să țină seama de obiectivul specific 

în materie de reglementare și ar trebui să 

fie adecvate scopurilor în materie de 

reglementare pe care le servesc. Prin 

urmare, dimensiunea unității teritoriale va 

varia, de asemenea, de la un stat membru la 

altul, în funcție de nevoile în materie de 

(60) Rețelele de comunicații electronice 

în bandă largă devin din ce în ce mai 

diverse din perspectiva tehnologiei, a 

topologiei, a mediului utilizat și al 

proprietății; prin urmare, intervenția în 

materie de reglementare trebuie să se 

bazeze pe informații detaliate cu privire la 

implementarea rețelelor pentru a fi eficace 

și pentru a viza zonele în care este 

necesară. Aceste informații ar trebui să 

includă planuri privind atât implementarea 

rețelelor de foarte mare capacitate, cât și 

actualizările sau prelungirile semnificative 

ale rețelelor de cupru. Nivelul de detaliere 

și granularitatea teritorială a informațiilor 

pe care autoritățile naționale de 

reglementare ar trebui să le colecteze ar 

trebui să țină seama de obiectivul specific 

în materie de reglementare și ar trebui să 

fie adecvate scopurilor în materie de 

reglementare pe care le servesc. Prin 

urmare, dimensiunea unității teritoriale va 

varia, de asemenea, de la un stat membru la 

altul, în funcție de nevoile în materie de 

reglementare aferente circumstanțelor 

naționale specifice și în funcție de 

disponibilitatea datelor locale. Este 

improbabil ca nivelul 3 din Nomenclatorul 

unităților teritoriale de statistică (NUTS) să 

fie o unitate teritorială suficient de mică în 

majoritatea cazurilor. Autoritățile naționale 
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reglementare aferente circumstanțelor 

naționale specifice și în funcție de 

disponibilitatea datelor locale. Este 

improbabil ca nivelul 3 din Nomenclatorul 

unităților teritoriale de statistică (NUTS) să 

fie o unitate teritorială suficient de mică în 

majoritatea cazurilor. Autoritățile naționale 

de reglementare ar trebui să țină seama de 

orientările OAREC privind cele mai bune 

practici pentru a îndeplini o astfel de 

sarcină și orientările respective se vor 

putea baza pe experiența dobândită de 

autoritățile naționale de reglementare în 

efectuarea anchetelor geografice referitoare 

la implementarea rețelelor. Autoritățile 

naționale de reglementare ar trebui să pună 

la dispoziția utilizatorilor finali instrumente 

în materie de calitate a serviciului pentru a 

contribui la îmbunătățirea gradului de 

informare a acestora cu privire la serviciile 

disponibile în materie de conectivitate. 

de reglementare ar trebui să țină seama de 

orientările OAREC privind cele mai bune 

practici pentru a îndeplini o astfel de 

sarcină și orientările respective se vor 

putea baza pe experiența dobândită de 

autoritățile naționale de reglementare în 

efectuarea anchetelor geografice referitoare 

la implementarea rețelelor. Autoritățile 

naționale de reglementare ar trebui să pună 

la dispoziția utilizatorilor finali instrumente 

în materie de calitate a serviciului pentru a 

contribui la îmbunătățirea gradului de 

informare a acestora cu privire la serviciile 

disponibile în materie de conectivitate. 

Or. en 

 

Amendamentul   201 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 60 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(60) Rețelele de comunicații electronice 

în bandă largă devin din ce în ce mai 

diverse din perspectiva tehnologiei, a 

topologiei, a mediului utilizat și al 

proprietății; prin urmare, intervenția în 

materie de reglementare trebuie să se 

bazeze pe informații și previziuni detaliate 

cu privire la implementarea rețelelor pentru 

a fi eficace și pentru a viza zonele în care 

este necesară. Aceste informații ar trebui să 

includă planuri privind atât implementarea 

rețelelor de foarte mare capacitate, cât și 

actualizările sau prelungirile semnificative 

ale rețelelor de cupru existente sau ale altor 

(60) Rețelele de comunicații electronice 

în bandă largă devin din ce în ce mai 

diverse din perspectiva tehnologiei, a 

topologiei, a mediului utilizat și al 

proprietății; prin urmare, intervenția în 

materie de reglementare trebuie să se 

bazeze pe informații și previziuni detaliate 

cu privire la implementarea rețelelor pentru 

a fi eficace și pentru a viza zonele în care 

este necesară. Aceste informații ar trebui să 

includă planuri privind atât implementarea 

rețelelor de foarte mare capacitate, cât și 

actualizările sau prelungirile semnificative 

ale rețelelor de cupru existente sau ale altor 
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rețele existente care ar putea să nu 

corespundă caracteristicilor în materie de 

performanță ale rețelelor de foarte mare 

capacitate în toate privințele, cum ar fi 

instalarea de fibră optică până la cutiile de 

distribuție, cuplată cu tehnologii active, 

cum ar fi vectorizarea. Nivelul de detaliere 

și granularitatea teritorială a informațiilor 

pe care autoritățile naționale de 

reglementare ar trebui să le colecteze ar 

trebui să țină seama de obiectivul specific 

în materie de reglementare și ar trebui să 

fie adecvate scopurilor în materie de 

reglementare pe care le servesc. Prin 

urmare, dimensiunea unității teritoriale va 

varia, de asemenea, de la un stat membru la 

altul, în funcție de nevoile în materie de 

reglementare aferente circumstanțelor 

naționale specifice și în funcție de 

disponibilitatea datelor locale. Este 

improbabil ca nivelul 3 din Nomenclatorul 

unităților teritoriale de statistică (NUTS) să 

fie o unitate teritorială suficient de mică în 

majoritatea cazurilor. Autoritățile naționale 

de reglementare ar trebui să țină seama de 

orientările OAREC privind cele mai bune 

practici pentru a îndeplini o astfel de 

sarcină și orientările respective se vor 

putea baza pe experiența dobândită de 

autoritățile naționale de reglementare în 

efectuarea anchetelor geografice referitoare 

la implementarea rețelelor. Autoritățile 

naționale de reglementare ar trebui să pună 

la dispoziția utilizatorilor finali instrumente 

în materie de calitate a serviciului pentru a 

contribui la îmbunătățirea gradului de 

informare a acestora cu privire la serviciile 

disponibile în materie de conectivitate. 

rețele existente care ar putea să nu 

corespundă caracteristicilor în materie de 

performanță ale rețelelor de foarte mare 

capacitate în toate privințele, cum ar fi 

instalarea de fibră optică până la cutiile de 

distribuție, cuplată cu tehnologii active, 

cum ar fi vectorizarea. Nivelul de detaliere 

și granularitatea teritorială a informațiilor 

pe care autoritățile naționale de 

reglementare ar trebui să le colecteze ar 

trebui să țină seama de obiectivul specific 

în materie de reglementare și ar trebui să 

fie adecvate scopurilor în materie de 

reglementare pe care le servesc. Prin 

urmare, dimensiunea unității teritoriale va 

varia, de asemenea, de la un stat membru la 

altul, în funcție de nevoile în materie de 

reglementare aferente circumstanțelor 

naționale specifice și în funcție de 

disponibilitatea datelor locale. Este 

improbabil ca nivelul 3 din Nomenclatorul 

unităților teritoriale de statistică (NUTS) să 

fie o unitate teritorială suficient de mică în 

majoritatea cazurilor. Autoritățile naționale 

de reglementare ar trebui să țină seama de 

orientările OAREC privind cele mai bune 

practici pentru a îndeplini o astfel de 

sarcină și orientările respective se vor 

putea baza pe experiența dobândită de 

autoritățile naționale de reglementare în 

efectuarea anchetelor geografice referitoare 

la implementarea rețelelor. Fără a aduce 

atingere cerințelor în materie de 

confidențialitate și protecției secretelor 

comerciale, autoritățile naționale de 

reglementare ar trebui să pună la 

dispoziție aceste anchete într-un format de 

date deschis și fără restricții de reutilizare 

și ar trebui să pună la dispoziția 

utilizatorilor finali instrumente în materie 

de calitate a serviciului pentru a contribui 

la îmbunătățirea gradului de informare a 

acestora cu privire la serviciile disponibile 

în materie de conectivitate 

Or. en 
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Justificare 

În conformitate cu articolul 104 din Regulamentul de procedură, prezentul amendament este 

necesar din motive imperioase ce țin de logica internă a textului. 

 

Amendamentul   202 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 61 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(61) În cazul anumitor zone de 

excludere digitală bine definite, 

autoritățile naționale de reglementare ar 

trebui să aibă posibilitatea de a organiza o 

invitație de exprimare a interesului pentru 

a identifica întreprinderile care doresc să 

investească în rețelele de foarte mare 

capacitate. În vederea asigurării unor 

condiții previzibile în materie de investiții, 

autoritățile naționale de reglementare ar 

trebui să fie în măsură să facă schimb de 

informații cu întreprinderile care își 

exprimă interesul în ceea ce privește 

implementarea rețelelor de foarte mare 

viteză referitor la eventuala efectuare, în 

curs sau planificată, în zona respectivă, a 

unor actualizări ale altor tipuri de rețele, 

inclusiv ale celor cu o viteză de descărcare 

mai mică de 100 Mbps. 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul   203 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 61 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(61) În cazul anumitor zone de (61) În cazul anumitor zone de 
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excludere digitală bine definite, autoritățile 

naționale de reglementare ar trebui să aibă 

posibilitatea de a organiza o invitație de 

exprimare a interesului pentru a identifica 

întreprinderile care doresc să investească în 

rețelele de foarte mare capacitate. În 

vederea asigurării unor condiții previzibile 

în materie de investiții, autoritățile 

naționale de reglementare ar trebui să fie în 

măsură să facă schimb de informații cu 

întreprinderile care își exprimă interesul în 

ceea ce privește implementarea rețelelor de 

foarte mare viteză referitor la eventuala 

efectuare, în curs sau planificată, în zona 

respectivă, a unor actualizări ale altor tipuri 

de rețele, inclusiv ale celor cu o viteză de 

descărcare mai mică de 100 Mbps. 

excludere digitală bine definite, autoritățile 

naționale de reglementare ar trebui să aibă 

posibilitatea de a organiza o invitație de 

exprimare a interesului pentru a identifica 

întreprinderile care doresc să investească în 

rețelele de foarte mare capacitate. În 

vederea asigurării unor condiții previzibile 

în materie de investiții, autoritățile 

naționale de reglementare ar trebui să fie în 

măsură să facă schimb de informații cu 

întreprinderile care își exprimă interesul în 

ceea ce privește implementarea rețelelor de 

foarte mare viteză referitor la eventuala 

efectuare, în curs sau planificată, în zona 

respectivă, a unor actualizări ale altor tipuri 

de rețele, inclusiv ale celor cu o viteză de 

descărcare mai mică de 100 Mbps. Ținând 

seama de potențialul ridicat al 

tehnologiilor prin satelit de a aduce 

conectivitatea în zone de excludere 

digitală într-un mod eficient din punctul 

de vedere al costurilor, autoritățile 

naționale de reglementare ar trebui să 

informeze și operatorii prin satelit cu 

privire la aceste invitații, pentru a 

promova utilizarea celor mai bune 

tehnologii bazate pe caracteristici 

regionale. 

Or. en 

 

Amendamentul   204 

Eva Kaili 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 61 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(61) În cazul anumitor zone de 

excludere digitală bine definite, autoritățile 

naționale de reglementare ar trebui să aibă 

posibilitatea de a organiza o invitație de 

exprimare a interesului pentru a identifica 

întreprinderile care doresc să investească în 

rețelele de foarte mare capacitate. În 

(61) Reducerea decalajului digital din 

Europa reprezintă o condiție prealabilă 

esențială pentru realizarea unei societăți a 

gigabiților în care toți cetățenii europeni 

să aibă acces la internet și la serviciile 

digitale. În acest sens, în cazul anumitor 

zone de excludere digitală bine definite, 
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vederea asigurării unor condiții previzibile 

în materie de investiții, autoritățile 

naționale de reglementare ar trebui să fie în 

măsură să facă schimb de informații cu 

întreprinderile care își exprimă interesul în 

ceea ce privește implementarea rețelelor de 

foarte mare viteză referitor la eventuala 

efectuare, în curs sau planificată, în zona 

respectivă, a unor actualizări ale altor tipuri 

de rețele, inclusiv ale celor cu o viteză de 

descărcare mai mică de 100 Mbps. 

autoritățile naționale de reglementare ar 

trebui să aibă posibilitatea de a organiza o 

invitație de exprimare a interesului pentru a 

identifica întreprinderile care doresc să 

investească în rețelele de foarte mare 

capacitate. În vederea asigurării unor 

condiții previzibile în materie de investiții, 

autoritățile naționale de reglementare ar 

trebui să fie în măsură să facă schimb de 

informații cu întreprinderile care își 

exprimă interesul în ceea ce privește 

implementarea rețelelor de foarte mare 

viteză referitor la eventuala efectuare, în 

curs sau planificată, în zona respectivă, a 

unor actualizări ale altor tipuri de rețele, 

inclusiv ale celor cu o viteză de descărcare 

mai mică de 100 Mbps. 

Or. en 

 

Amendamentul   205 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Martina Werner, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 61 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(61) În cazul anumitor zone de 

excludere digitală bine definite, autoritățile 

naționale de reglementare ar trebui să aibă 

posibilitatea de a organiza o invitație de 

exprimare a interesului pentru a identifica 

întreprinderile care doresc să investească în 

rețelele de foarte mare capacitate. În 

vederea asigurării unor condiții previzibile 

în materie de investiții, autoritățile 

naționale de reglementare ar trebui să fie în 

măsură să facă schimb de informații cu 

întreprinderile care își exprimă interesul în 

ceea ce privește implementarea rețelelor de 

foarte mare viteză referitor la eventuala 

efectuare, în curs sau planificată, în zona 

respectivă, a unor actualizări ale altor tipuri 

de rețele, inclusiv ale celor cu o viteză de 

(61) Reducerea decalajului digital din 

Europa reprezintă o condiție prealabilă 

esențială pentru realizarea unei societăți a 

gigabiților în care toți cetățenii europeni 

să aibă acces la internet și la serviciile 

digitale. În acest sens, în cazul anumitor 

zone de excludere digitală bine definite, 

autoritățile naționale de reglementare ar 

trebui să aibă posibilitatea de a organiza o 

invitație de exprimare a interesului pentru a 

identifica întreprinderile care doresc să 

investească în rețelele de foarte mare 

capacitate. În vederea asigurării unor 

condiții previzibile în materie de investiții, 

autoritățile naționale de reglementare ar 

trebui să fie în măsură să facă schimb de 

informații cu întreprinderile care își 
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descărcare mai mică de 100 Mbps. exprimă interesul în ceea ce privește 

implementarea rețelelor de foarte mare 

viteză referitor la eventuala efectuare, în 

curs sau planificată, în zona respectivă, a 

unor actualizări ale altor tipuri de rețele, 

inclusiv ale celor cu o viteză de descărcare 

mai mică de 100 Mbps. 

Or. en 

Justificare 

O societate a gigabiților nu poate fi realizată decât dacă toți europenii au acces la internet la 

un preț accesibil. 

 

Amendamentul   206 

José Blanco López 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 61 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(61) În cazul anumitor zone de 

excludere digitală bine definite, autoritățile 

naționale de reglementare ar trebui să aibă 

posibilitatea de a organiza o invitație de 

exprimare a interesului pentru a identifica 

întreprinderile care doresc să investească în 

rețelele de foarte mare capacitate. În 

vederea asigurării unor condiții previzibile 

în materie de investiții, autoritățile 

naționale de reglementare ar trebui să fie în 

măsură să facă schimb de informații cu 

întreprinderile care își exprimă interesul în 

ceea ce privește implementarea rețelelor de 

foarte mare viteză referitor la eventuala 

efectuare, în curs sau planificată, în zona 

respectivă, a unor actualizări ale altor tipuri 

de rețele, inclusiv ale celor cu o viteză de 

descărcare mai mică de 100 Mbps. 

(61) Reducerea decalajului digital din 

Europa reprezintă o condiție prealabilă 

esențială pentru realizarea unei societăți a 

gigabiților în care toți cetățenii europeni 

să aibă acces la internet și la serviciile 

digitale. În acest sens, în cazul anumitor 

zone de excludere digitală bine definite, 

autoritățile naționale de reglementare ar 

trebui să aibă posibilitatea de a organiza o 

invitație de exprimare a interesului pentru a 

identifica întreprinderile care doresc să 

investească în rețelele de foarte mare 

capacitate. În vederea asigurării unor 

condiții previzibile în materie de investiții, 

autoritățile naționale de reglementare ar 

trebui să fie în măsură să facă schimb de 

informații cu întreprinderile care își 

exprimă interesul în ceea ce privește 

implementarea rețelelor de foarte mare 

viteză referitor la eventuala efectuare, în 

curs sau planificată, în zona respectivă, a 

unor actualizări ale altor tipuri de rețele, 

inclusiv ale celor cu o viteză de descărcare 
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mai mică de 100 Mbps. 

Or. en 

 

Amendamentul   207 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 61 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(61) În cazul anumitor zone de 

excludere digitală bine definite, autoritățile 

naționale de reglementare ar trebui să aibă 

posibilitatea de a organiza o invitație de 

exprimare a interesului pentru a identifica 

întreprinderile care doresc să investească în 

rețelele de foarte mare capacitate. În 

vederea asigurării unor condiții previzibile 

în materie de investiții, autoritățile 

naționale de reglementare ar trebui să fie în 

măsură să facă schimb de informații cu 

întreprinderile care își exprimă interesul în 

ceea ce privește implementarea rețelelor de 

foarte mare viteză referitor la eventuala 

efectuare, în curs sau planificată, în zona 

respectivă, a unor actualizări ale altor tipuri 

de rețele, inclusiv ale celor cu o viteză de 

descărcare mai mică de 100 Mbps. 

(61) În cazul anumitor zone de 

excludere digitală bine definite, autoritățile 

naționale de reglementare ar trebui să aibă 

posibilitatea de a organiza o invitație de 

exprimare a interesului pentru a identifica 

întreprinderile care doresc să investească în 

rețelele de foarte mare capacitate. În 

vederea asigurării unor condiții previzibile 

în materie de investiții și ținând seama de 

inovarea tehnologică progresivă, 

autoritățile naționale de reglementare ar 

trebui să fie în măsură să facă schimb de 

informații cu întreprinderile care își 

exprimă interesul în ceea ce privește 

implementarea rețelelor de foarte mare 

viteză referitor la eventuala efectuare, în 

curs sau planificată, în zona respectivă, a 

unor actualizări ale altor tipuri de rețele, 

inclusiv ale celor cu o viteză de descărcare 

mai mică de 100 Mbps. 

Or. en 

 

Amendamentul   208 

Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 61 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (61a) În zonele subdezvoltate, 
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autoritățile naționale de reglementare ar 

trebui să aibă posibilitatea de a organiza o 

invitație de exprimare a interesului pentru 

a identifica întreprinderile care doresc să 

investească în rețele de mare capacitate în 

măsură să asigure o viteză de descărcare 

între 30 și 100 Mbps începând cu 2020. 

Or. en 

 

Amendamentul   209 

Kaja Kallas 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 66 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(66) O sarcină importantă care revine 

OAREC este adoptarea de avize privind 

litigiile transfrontaliere, după caz. 

Autoritățile naționale de reglementare ar 

trebui, prin urmare, să reflecte pe deplin 

orice aviz adoptat de OAREC în măsurile 

lor de impunere a oricărei obligații asupra 

unei întreprinderi sau care soluționează în 

alt mod litigiul în astfel de cazuri. 

(66) O sarcină importantă care revine 

OAREC este adoptarea de decizii privind 

litigiile transfrontaliere, acolo unde este 

cazul. Autoritățile naționale de 

reglementare ar trebui, prin urmare, să 

aplice decizia luată de OAREC în măsurile 

lor de impunere a oricărei obligații asupra 

unei întreprinderi sau care soluționează în 

alt mod litigiul în astfel de cazuri. 

Or. en 

Justificare 

În conformitate cu articolul 104 din Regulamentul de procedură, prezentul amendament este 

necesar din motive imperioase ce țin de logica internă a textului. 

 

Amendamentul   210 

Michał Boni 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 84 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(84) În temeiul expertizei lor economice (84) În temeiul expertizei lor economice 
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globale și al cunoștințelor lor globale 

despre piață, precum și al caracterului 

obiectiv și tehnic al evaluărilor lor, și 

pentru a se asigura coerența cu celelalte 

sarcini de reglementare a pieței care le 

revin, autoritățile naționale de reglementare 

ar trebui să stabilească elementele 

procedurilor de selecție și condițiile 

aferente drepturilor de utilizare a spectrului 

care au cel mai mare impact asupra 

condițiilor de piață și a situației 

concurențiale, inclusiv condițiile de intrare 

pe piață și de extindere. Printre acestea se 

numără, de exemplu, parametrii de 

evaluare economică a spectrului în 

conformitate cu prezenta directivă, 

specificarea măsurilor de reglementare și a 

măsurilor de modelare a pieței, cum ar fi 

utilizarea de plafoane în materie de spectru 

sau rezervarea spectrului ori impunerea de 

obligații în materie de acces la nivel angro 

sau mijloacele de definire a condițiilor în 

materie de acoperire aferente drepturilor de 

utilizare. O utilizare și o definire mai 

convergente ale acestor elemente ar fi 

favorizate de un mecanism de coordonare 

în cadrul căruia OAREC, Comisia și 

autoritățile naționale de reglementare ale 

celorlalte state membre ar analiza 

proiectele de măsuri înainte ca un stat 

membru să acorde drepturile de utilizare, în 

paralel cu consultarea publică națională. 

Măsura stabilită de autoritatea națională de 

reglementare poate fi doar un subset al unei 

măsuri naționale mai ample, care poate 

include, la un nivel mai general, acordarea, 

comercializarea și cedarea prin leasing, 

stabilirea duratei, reînnoirea sau 

modificarea drepturilor de utilizare a 

spectrului radio, precum și procedura de 

selecție sau condițiile aferente drepturilor 

de utilizare. Prin urmare, atunci când 

notifică un proiect de măsură, autoritățile 

naționale de reglementare pot furniza 

informații cu privire la alte proiecte de 

măsuri naționale referitoare la procedura de 

selecție relevantă pentru limitarea 

drepturilor de utilizare a spectrului radio 

globale și al cunoștințelor lor globale 

despre piață, precum și al caracterului 

obiectiv și tehnic al evaluărilor lor, și 

pentru a se asigura coerența cu celelalte 

sarcini de reglementare a pieței care le 

revin, autoritățile naționale de reglementare 

ar trebui să stabilească elementele 

procedurilor de selecție și condițiile 

aferente drepturilor de utilizare a spectrului 

care au cel mai mare impact asupra 

condițiilor de piață și a situației 

concurențiale, inclusiv condițiile de intrare 

pe piață și de extindere. Printre acestea se 

numără, de exemplu, parametrii de 

evaluare economică a spectrului în 

conformitate cu prezenta directivă, 

specificarea măsurilor de reglementare și a 

măsurilor de modelare a pieței, cum ar fi 

utilizarea de plafoane în materie de spectru 

sau rezervarea spectrului ori impunerea de 

obligații în materie de acces la nivel angro 

sau mijloacele de definire a condițiilor în 

materie de acoperire aferente drepturilor de 

utilizare. O utilizare și o definire mai 

convergente ale acestor elemente ar fi 

favorizate de un mecanism de coordonare 

în cadrul căruia OAREC, Comisia și 

autoritățile naționale de reglementare ale 

celorlalte state membre ar analiza 

proiectele de măsuri înainte ca un stat 

membru să acorde drepturile de utilizare, în 

paralel cu consultarea publică națională. 

De asemenea, înainte de a defini politica 

națională în domeniul spectrului în 

legătură cu acordarea de licențe pentru 

spectru, este important ca autoritatea 

națională de reglementare să fie în 

măsură să se bazeze pe un set comun de 

principii de asignare a spectrului în UE. 

OAREC va fi responsabil pentru 

elaborarea și actualizarea acestor 

orientări imediat ce acest lucru este 

posibil după adoptarea codului. Statele 

membre ar trebui să țină seama în cea 

mai mare măsură de orientările OAREC. 
Măsura stabilită de autoritatea națională de 

reglementare poate fi doar un subset al unei 

măsuri naționale mai ample, care poate 
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care nu intră sub incidența mecanismului 

de evaluare inter pares. 

include, la un nivel mai general, acordarea, 

comercializarea și cedarea prin leasing, 

stabilirea duratei, reînnoirea sau 

modificarea drepturilor de utilizare a 

spectrului radio, precum și procedura de 

selecție sau condițiile aferente drepturilor 

de utilizare. Prin urmare, atunci când 

notifică un proiect de măsură, autoritățile 

naționale de reglementare pot furniza 

informații cu privire la alte proiecte de 

măsuri naționale referitoare la procedura de 

selecție relevantă pentru limitarea 

drepturilor de utilizare a spectrului radio 

care nu intră sub incidența mecanismului 

de evaluare inter pares. 

Or. en 

Justificare 

Deși intenția Comisiei este ca gestionarea spectrului să rămână în responsabilitatea 

principală a fiecărui stat membru, există probabilitatea ca piețele europene să continue să fie 

segmentate pe baza granițelor naționale, atât timp cât nu există o aplicare uniformă a 

politicii în domeniul spectrului. Deși procesul de evaluare inter pares va conduce la un 

anumit grad de coordonare ex post între statele membre, un astfel de proces va fi lipsit de 

predictibilitate și va întârzia mai mulți ani elaborarea de politici de coordonare între 

autoritățile naționale de reglementare și, în cele din urmă, statele membre. 

 

Amendamentul   211 

Kaja Kallas 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 86 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(86) Statele membre ar trebui să fie 

încurajate să ia în considerare autorizările 

comune ca o opțiune atunci când emit 

drepturi de utilizare în cazul în care 

utilizarea preconizată vizează situații 

transfrontaliere. 

(86) Statele membre ar trebui să fie 

obligate să ia în considerare autorizările 

comune ca o opțiune atunci când emit 

drepturi de utilizare în cazul în care 

utilizarea preconizată vizează situații 

transfrontaliere și există un risc ridicat de 

interferențe transfrontaliere dăunătoare. 

În plus, acestea ar trebui să fie încurajate 

să ia în considerare astfel de autorizări 

comune, în special la cererea 
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participanților pe piață care oferă dovezi 

ale unei cereri transfrontaliere pentru 

furnizarea de servicii paneuropene. 

Or. en 

Justificare 

În conformitate cu articolul 104 din Regulamentul de procedură, prezentul amendament este 

necesar din motive imperioase ce țin de logica internă a textului. 

 

Amendamentul   212 

Michał Boni 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 86 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(86) Statele membre ar trebui să fie 

încurajate să ia în considerare autorizările 

comune ca o opțiune atunci când emit 

drepturi de utilizare în cazul în care 

utilizarea preconizată vizează situații 

transfrontaliere. 

(86) Statele membre ar trebui să fie 

încurajate să ia în considerare autorizările 

comune ca o opțiune atunci când emit 

drepturi de utilizare în cazul în care 

utilizarea preconizată vizează situații 

transfrontaliere. De asemenea, statele 

membre ar trebui să aibă opțiunea de a 

transfera OAREC, RSPG sau Comisiei 

responsabilitatea de a realiza procesul de 

selecție. 

Or. en 

Justificare 

Instituirea unei proceduri comune de acordare de licențe va facilita emergența politicilor de 

acordare de licențe la nivel paneuropean. Deși statele membre vor juca în continuare un rol 

important în acest proces, ar trebui să aibă posibilitatea de a transfera OAREC, RSPG sau 

Comisiei responsabilitatea de a realiza procesul de selecție. 

 

Amendamentul   213 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 91 a (nou) 



 

PE602.947v01-00 80/174 AM\1122801RO.docx 

RO 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (91a) Furnizorii de rețele publice de 

comunicații sau de servicii de comunicații 

electronice accesibile publicului ar trebui 

să informeze utilizatorii finali cu privire 

la măsurile pe care le pot lua pentru a-și 

proteja securitatea comunicațiilor, de 

exemplu, prin folosirea unor anumite 

tipuri de software sau de tehnologii de 

criptare. Cerința de a informa utilizatorii 

finali despre un anumit risc legat de 

securitate nu ar trebui să îl scutească pe 

furnizorul serviciilor de obligația de a lua, 

pe cheltuială proprie, măsurile necesare 

imediate pentru a combate orice risc nou 

și neprevăzut privind securitatea și de a 

restabili nivelul normal de securitate al 

serviciului. Informarea abonaților cu 

privire la riscurile privind securitatea ar 

trebui să fie gratuită. 

Or. en 

 

Amendamentul   214 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 91 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (91a) Pentru a garanta protejarea 

securității și integrității rețelelor și a 

serviciilor, ar trebui promovată utilizarea 

criptării de la un capăt la altul și, dacă 

este cazul, aceasta ar trebui să fie 

obligatorie în conformitate cu principiul 

protecției datelor începând cu momentul 

conceperii și cu cel al luării în 

considerare a vieții private începând cu 

momentul conceperii; în special, statele 

membre nu ar trebui să le impună nicio 

obligație furnizorilor de criptare, 

furnizorilor de servicii de comunicații 
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electronice și tuturor celorlalte organizații 

(la toate nivelurile lanțului de 

aprovizionare), care ar avea ca rezultat 

scăderea nivelului de securitate a rețelelor 

și serviciilor lor, cum ar fi permiterea sau 

facilitarea „ușilor secrete”; 

Or. en 

Justificare 

În conformitate cu articolul 104 din Regulamentul de procedură, prezentul amendament este 

necesar din motive imperioase ce țin de logica internă a textului. 

 

Amendamentul   215 

Michał Boni, Françoise Grossetête, Anne Sander 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 93 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(93) În cazul în care furnizarea de 

comunicații electronice se bazează pe 

resurse publice a căror utilizare este supusă 

autorizării specifice, statele membre pot 

acorda autorității competente pentru 

emiterea respectivei autorizări dreptul de a 

impune o taxă în scopul de a asigura 

utilizarea optimă a resurselor respective, în 

conformitate cu procedurile prevăzute în 

prezenta directivă. În conformitate cu 

jurisprudența Curții de Justiție, statele 

membre nu pot impune alte tarife sau taxe 

în legătură cu furnizarea de rețele și 

servicii de comunicații electronice decât 

cele prevăzute în prezenta directivă. În 

această privință, statele membre ar trebui 

să aibă o abordare coerentă în stabilirea 

respectivelor tarife sau taxe pentru a nu 

impune întreprinderilor care furnizează 

rețele și servicii de comunicații electronice 

o sarcină financiară nejustificată conexă 

procedurii de autorizare generală sau 

drepturilor de utilizare. 

(93) În cazul în care furnizarea de 

comunicații electronice se bazează pe 

resurse publice a căror utilizare este supusă 

autorizării specifice, statele membre pot 

acorda autorității competente pentru 

emiterea respectivei autorizări dreptul de a 

impune o taxă în scopul de a asigura 

utilizarea optimă a resurselor respective, în 

conformitate cu procedurile prevăzute în 

prezenta directivă. O astfel de utilizare se 

poate asigura prin stabilirea taxelor la un 

nivel care să reflecte valoarea spectrului 

la următoarea cea mai bună utilizare a 

acestuia. În conformitate cu jurisprudența 

Curții de Justiție, statele membre nu pot 

impune alte tarife sau taxe în legătură cu 

furnizarea de rețele și servicii de 

comunicații electronice decât cele 

prevăzute în prezenta directivă. În această 

privință, statele membre ar trebui să aibă o 

abordare coerentă în stabilirea 

respectivelor tarife sau taxe pentru a nu 

impune întreprinderilor care furnizează 

rețele și servicii de comunicații electronice 
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o sarcină financiară nejustificată conexă 

procedurii de autorizare generală sau 

drepturilor de utilizare. 

Or. en 

Justificare 

Codul precizează câteva criterii de care trebuie să se țină cont în ceea ce privește taxele, 

însă, în fond, nu stabilește orientări clare cu privire la bunele practici pentru stabilirea 

taxelor pentru spectrele de frecvențe. Codul ar trebui să prevadă faptul că este necesar ca 

taxele să reflecte valoarea spectrului la următoarea cea mai bună utilizare (respectiv 

costurile de oportunitate). 

 

Amendamentul   216 

Michał Boni, Françoise Grossetête, Anne Sander 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 95 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(95) În concordanță cu rolul lor de a 

asigura utilizarea optimă a spectrului radio, 

taxele aferente drepturilor de utilizare a 

spectrului radio pot influența deciziile de a 

solicita sau nu astfel de drepturi și de a 

utiliza sau nu resursele spectrului radio. 

Atunci când stabilesc prețurile rezervate ca 

mijloc de determinare a valorii minime 

care garantează utilizarea optimă, statele 

membre ar trebui, prin urmare, să se 

asigure că prețurile respective, indiferent 

de tipul de procedură de selecție utilizat, 

reflectă, de asemenea, costurile 

suplimentare aferente îndeplinirii 

condițiilor de autorizare impuse pentru alte 

obiective în materie de politică în privința 

cărora nu s-ar putea aștepta în mod 

rezonabil să fie îndeplinite în temeiul 

standardelor comerciale obișnuite, cum ar 

fi condițiile în materie de acoperire 

teritorială. În acest sens, ar trebui avută în 

vedere și situația concurențială de pe piața 

în cauză. 

(95) În concordanță cu rolul lor de a 

asigura utilizarea optimă a spectrului radio, 

taxele aferente drepturilor de utilizare a 

spectrului radio pot influența deciziile de a 

solicita sau nu astfel de drepturi și de a 

utiliza sau nu resursele spectrului radio. 

Atunci când stabilesc prețurile rezervate ca 

mijloc de determinare a valorii minime 

care garantează utilizarea optimă, statele 

membre ar trebui, prin urmare, să se 

asigure că prețurile respective, indiferent 

de tipul de procedură de selecție utilizat, 

reflectă și sunt proporționale cu costurile 

suplimentare aferente îndeplinirii 

condițiilor de autorizare impuse pentru alte 

obiective în materie de politică în privința 

cărora nu s-ar putea aștepta în mod 

rezonabil să fie îndeplinite în temeiul 

standardelor comerciale obișnuite, cum ar 

fi condițiile în materie de acoperire 

teritorială. În acest sens, ar trebui avută în 

vedere și situația concurențială de pe piața 

în cauză. 
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Or. en 

Justificare 

Furnizarea unor astfel de orientări clare ar avea avantajul de a reduce diferențele de preț de 

la un stat membru la altul. 

 

Amendamentul   217 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 103 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(103) Asigurarea unei conectivități 

omniprezente în fiecare stat membru este 

esențială pentru dezvoltarea economică și 

socială, pentru participarea la viața publică, 

precum și pentru coeziunea socială și 

teritorială. Întrucât conectivitatea devine un 

element integrant al societății europene și 

al bunăstării europene, acoperirea la 

nivelul întregii UE ar trebui realizată pe 

baza impunerii de către statele membre a 

unor cerințe corespunzătoare în materie de 

acoperire care ar trebui să fie adaptate 

fiecărei zone deservite și limitate la sarcini 

proporționale pentru a nu împiedica 

implementarea de către furnizorii de 

servicii. Acoperirea teritoriului, precum și 

conectivitatea între statele membre ar 

trebui să fie maximizate și fiabile, în 

vederea promovării serviciilor și 

aplicațiilor naționale și transfrontaliere, 

cum ar fi automobilele conectate și e-

sănătatea. Prin urmare, în scopul de a spori 

securitatea juridică și previzibilitatea 

nevoilor de investiții și de a garanta 

conectivitatea proporțională și echitabilă 

pentru toți cetățenii, aplicarea de către 

autoritățile competente a obligațiile în 

materie de acoperire ar trebui să fie 

coordonată la nivelul Uniunii. Având în 

vedere specificitățile naționale, o astfel de 

coordonare ar trebui să se limiteze la 

(103) Asigurarea unei conectivități 

omniprezente în fiecare stat membru este 

esențială pentru dezvoltarea economică și 

socială, pentru participarea la viața publică, 

precum și pentru coeziunea socială și 

teritorială. Întrucât conectivitatea devine un 

element integrant al societății europene și 

al bunăstării europene, acoperirea la 

nivelul întregii UE ar trebui realizată pe 

baza impunerii de către statele membre a 

unor cerințe corespunzătoare în materie de 

acoperire care ar trebui să fie adaptate 

fiecărei zone deservite și limitate la sarcini 

proporționale pentru a nu împiedica 

implementarea de către furnizorii de 

servicii. Acoperirea teritoriului, precum și 

conectivitatea între statele membre ar 

trebui să fie maximizate și fiabile, în 

vederea promovării serviciilor și 

aplicațiilor naționale și transfrontaliere, 

cum ar fi automobilele conectate și e-

sănătatea. Prin urmare, în scopul de a spori 

securitatea juridică și previzibilitatea 

nevoilor de investiții și de a garanta 

conectivitatea proporțională și echitabilă 

pentru toți cetățenii, aplicarea de către 

autoritățile competente a obligațiile în 

materie de acoperire ar trebui să fie 

coordonată la nivelul Uniunii. Având în 

vedere specificitățile naționale, o astfel de 

coordonare ar trebui să se limiteze la 
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criteriile generale care urmează să fie 

utilizate pentru definirea și măsurarea 

obligațiilor în materie de acoperire, cum ar 

fi densitatea populației sau caracteristicile 

topografice și topologice. 

criteriile generale care urmează să fie 

utilizate pentru definirea și măsurarea 

obligațiilor în materie de acoperire, cum ar 

fi densitatea populației sau caracteristicile 

topografice și topologice, ținând cont, în 

același timp, de principiul neutralității 

tehnologice, pentru a stimula o 

combinație a celor mai bune tehnologii la 

nivel de regiune. 

Or. en 

 

Amendamentul   218 

Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 103 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(103) Asigurarea unei conectivități 

omniprezente în fiecare stat membru este 

esențială pentru dezvoltarea economică și 

socială, pentru participarea la viața publică, 

precum și pentru coeziunea socială și 

teritorială. Întrucât conectivitatea devine un 

element integrant al societății europene și 

al bunăstării europene, acoperirea la 

nivelul întregii UE ar trebui realizată pe 

baza impunerii de către statele membre a 

unor cerințe corespunzătoare în materie de 

acoperire care ar trebui să fie adaptate 

fiecărei zone deservite și limitate la sarcini 

proporționale pentru a nu împiedica 

implementarea de către furnizorii de 

servicii. Acoperirea teritoriului, precum și 

conectivitatea între statele membre ar 

trebui să fie maximizate și fiabile, în 

vederea promovării serviciilor și 

aplicațiilor naționale și transfrontaliere, 

cum ar fi automobilele conectate și e-

sănătatea. Prin urmare, în scopul de a spori 

securitatea juridică și previzibilitatea 

nevoilor de investiții și de a garanta 

conectivitatea proporțională și echitabilă 

pentru toți cetățenii, aplicarea de către 

(103) Asigurarea unei conectivități 

omniprezente în fiecare stat membru este 

esențială pentru dezvoltarea economică și 

socială, pentru participarea la viața publică, 

precum și pentru coeziunea socială și 

teritorială. Întrucât conectivitatea devine un 

element integrant al societății europene și 

al bunăstării europene, acoperirea la 

nivelul întregii UE ar trebui realizată pe 

baza impunerii de către statele membre a 

unor cerințe corespunzătoare în materie de 

acoperire care ar trebui să fie adaptate 

fiecărei zone deservite și limitate la sarcini 

proporționale pentru a nu împiedica 

implementarea de către furnizorii de 

servicii. Acoperirea teritoriului, precum și 

conectivitatea între statele membre ar 

trebui să fie maximizate și fiabile, în 

vederea promovării serviciilor și 

aplicațiilor naționale și transfrontaliere, 

cum ar fi automobilele conectate și e-

sănătatea. Prin urmare, în scopul de a spori 

securitatea juridică și previzibilitatea 

nevoilor de investiții și de a garanta 

conectivitatea proporțională și echitabilă 

pentru toți cetățenii, aplicarea de către 
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autoritățile competente a obligațiile în 

materie de acoperire ar trebui să fie 

coordonată la nivelul Uniunii. Având în 

vedere specificitățile naționale, o astfel de 

coordonare ar trebui să se limiteze la 

criteriile generale care urmează să fie 

utilizate pentru definirea și măsurarea 

obligațiilor în materie de acoperire, cum ar 

fi densitatea populației sau caracteristicile 

topografice și topologice. 

autoritățile competente a obligațiile în 

materie de acoperire ar trebui să fie 

coordonată la nivelul Uniunii. Având în 

vedere specificitățile naționale, o astfel de 

coordonare ar trebui să se limiteze la 

criteriile generale care urmează să fie 

utilizate pentru definirea și măsurarea 

obligațiilor în materie de acoperire, cum ar 

fi densitatea populației sau caracteristicile 

topografice și topologice, în conformitate 

cu principiul neutralității tehnologice. 

Or. en 

 

Amendamentul   219 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Martina Werner, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 103 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(103) Asigurarea unei conectivități 

omniprezente în fiecare stat membru este 

esențială pentru dezvoltarea economică și 

socială, pentru participarea la viața publică, 

precum și pentru coeziunea socială și 

teritorială. Întrucât conectivitatea devine un 

element integrant al societății europene și 

al bunăstării europene, acoperirea la 

nivelul întregii UE ar trebui realizată pe 

baza impunerii de către statele membre a 

unor cerințe corespunzătoare în materie de 

acoperire care ar trebui să fie adaptate 

fiecărei zone deservite și limitate la sarcini 

proporționale pentru a nu împiedica 

implementarea de către furnizorii de 

servicii. Acoperirea teritoriului, precum și 

conectivitatea între statele membre ar 

trebui să fie maximizate și fiabile, în 

vederea promovării serviciilor și 

aplicațiilor naționale și transfrontaliere, 

cum ar fi automobilele conectate și e-

sănătatea. Prin urmare, în scopul de a spori 

securitatea juridică și previzibilitatea 

(103) Asigurarea unei conectivități 

omniprezente în fiecare stat membru este 

esențială pentru dezvoltarea economică și 

socială, pentru participarea la viața publică, 

precum și pentru coeziunea socială și 

teritorială. Întrucât conectivitatea devine un 

element integrant al societății europene și 

al bunăstării europene, acoperirea la 

nivelul întregii UE pentru a include 

aproape 100 % din cetățenii europeni ar 

trebui realizată pe baza impunerii de către 

statele membre a unor cerințe 

corespunzătoare în materie de acoperire 

care ar trebui să fie adaptate fiecărei zone 

deservite și limitate la sarcini proporționale 

pentru a nu împiedica implementarea de 

către furnizorii de servicii. Acoperirea 

teritoriului, precum și conectivitatea între 

statele membre ar trebui să fie maximizate 

și fiabile, în vederea promovării serviciilor 

și aplicațiilor naționale și transfrontaliere, 

cum ar fi automobilele conectate și e-

sănătatea. Prin urmare, în scopul de a spori 
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nevoilor de investiții și de a garanta 

conectivitatea proporțională și echitabilă 

pentru toți cetățenii, aplicarea de către 

autoritățile competente a obligațiile în 

materie de acoperire ar trebui să fie 

coordonată la nivelul Uniunii. Având în 

vedere specificitățile naționale, o astfel de 

coordonare ar trebui să se limiteze la 

criteriile generale care urmează să fie 

utilizate pentru definirea și măsurarea 

obligațiilor în materie de acoperire, cum ar 

fi densitatea populației sau caracteristicile 

topografice și topologice. 

securitatea juridică și previzibilitatea 

nevoilor de investiții și de a garanta 

conectivitatea proporțională și echitabilă 

pentru toți cetățenii, aplicarea de către 

autoritățile competente a obligațiile în 

materie de acoperire ar trebui să fie 

coordonată la nivelul Uniunii. Având în 

vedere specificitățile naționale, o astfel de 

coordonare ar trebui să se limiteze la 

criteriile generale care urmează să fie 

utilizate pentru definirea și măsurarea 

obligațiilor în materie de acoperire, cum ar 

fi densitatea populației sau caracteristicile 

topografice și topologice. 

Or. en 

Justificare 

Obligațiile privind acoperirea sunt un instrument important de realizare a societății 

gigabiților pentru toți cetățenii europeni. 

 

Amendamentul   220 

Eva Kaili 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 103 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(103) Asigurarea unei conectivități 

omniprezente în fiecare stat membru este 

esențială pentru dezvoltarea economică și 

socială, pentru participarea la viața publică, 

precum și pentru coeziunea socială și 

teritorială. Întrucât conectivitatea devine un 

element integrant al societății europene și 

al bunăstării europene, acoperirea la 

nivelul întregii UE ar trebui realizată pe 

baza impunerii de către statele membre a 

unor cerințe corespunzătoare în materie de 

acoperire care ar trebui să fie adaptate 

fiecărei zone deservite și limitate la sarcini 

proporționale pentru a nu împiedica 

implementarea de către furnizorii de 

servicii. Acoperirea teritoriului, precum și 

(103) Asigurarea unei conectivități 

omniprezente în fiecare stat membru este 

esențială pentru dezvoltarea economică și 

socială, pentru participarea la viața publică, 

precum și pentru coeziunea socială și 

teritorială. Întrucât conectivitatea devine un 

element integrant al societății europene și 

al bunăstării europene, acoperirea la 

nivelul întregii UE pentru a include 

aproape 100 % din cetățenii europeni ar 

trebui realizată pe baza impunerii de către 

statele membre a unor cerințe 

corespunzătoare în materie de acoperire 

care ar trebui să fie adaptate fiecărei zone 

deservite și limitate la sarcini proporționale 

pentru a nu împiedica implementarea de 
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conectivitatea între statele membre ar 

trebui să fie maximizate și fiabile, în 

vederea promovării serviciilor și 

aplicațiilor naționale și transfrontaliere, 

cum ar fi automobilele conectate și e-

sănătatea. Prin urmare, în scopul de a spori 

securitatea juridică și previzibilitatea 

nevoilor de investiții și de a garanta 

conectivitatea proporțională și echitabilă 

pentru toți cetățenii, aplicarea de către 

autoritățile competente a obligațiile în 

materie de acoperire ar trebui să fie 

coordonată la nivelul Uniunii. Având în 

vedere specificitățile naționale, o astfel de 

coordonare ar trebui să se limiteze la 

criteriile generale care urmează să fie 

utilizate pentru definirea și măsurarea 

obligațiilor în materie de acoperire, cum ar 

fi densitatea populației sau caracteristicile 

topografice și topologice. 

către furnizorii de servicii. Acoperirea 

teritoriului, precum și conectivitatea între 

statele membre ar trebui să fie maximizate 

și fiabile, în vederea promovării serviciilor 

și aplicațiilor naționale și transfrontaliere, 

cum ar fi automobilele conectate și e-

sănătatea. Prin urmare, în scopul de a spori 

securitatea juridică și previzibilitatea 

nevoilor de investiții și de a garanta 

conectivitatea proporțională și echitabilă 

pentru toți cetățenii, aplicarea de către 

autoritățile competente a obligațiile în 

materie de acoperire ar trebui să fie 

coordonată la nivelul Uniunii. Având în 

vedere specificitățile naționale, o astfel de 

coordonare ar trebui să se limiteze la 

criteriile generale care urmează să fie 

utilizate pentru definirea și măsurarea 

obligațiilor în materie de acoperire, cum ar 

fi densitatea populației sau caracteristicile 

topografice și topologice. 

Or. en 

 

Amendamentul   221 

Pilar del Castillo Vera 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 105 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(105) Armonizarea și coordonarea 

spectrului și reglementarea echipamentelor 

susținute de standardizare sunt 

complementare și trebuie să fie coordonate 

îndeaproape pentru a-și îndeplini în mod 

eficace obiectivele comune, cu sprijinul 

RSPG. Coordonarea dintre conținutul și 

calendarul mandatelor acordate CEAPT în 

temeiul Deciziei privind spectrul de 

frecvențe radio și cererile de standardizare 

adresate organismelor de standardizare, 

cum ar fi Institutul European de 

Standardizare în Telecomunicații, inclusiv 

în ceea ce privește parametrii 

(105) Armonizarea și coordonarea 

spectrului și reglementarea echipamentelor 

susținute de standardizare sunt 

complementare și trebuie să fie coordonate 

îndeaproape pentru a-și îndeplini în mod 

eficace obiectivele comune, cu sprijinul 

RSPG. Coordonarea dintre conținutul și 

calendarul mandatelor acordate CEAPT în 

temeiul Deciziei privind spectrul de 

frecvențe radio și cererile de standardizare 

adresate organismelor de standardizare, 

cum ar fi Institutul European de 

Standardizare în Telecomunicații, inclusiv 

în ceea ce privește parametrii 
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echipamentelor de radiorecepție, ar trebui 

să faciliteze introducerea unor sisteme 

viitoare, să sprijine oportunitățile de 

utilizare în comun a spectrului și să asigure 

gestionarea eficientă a spectrului. 

echipamentelor de radiorecepție, ar trebui 

să faciliteze introducerea unor sisteme 

viitoare, să sprijine oportunitățile de 

utilizare în comun a spectrului și să asigure 

gestionarea eficientă a spectrului. Orice 

standarde, specificații sau recomandări 

referitoare la elementele de rețea și la 

infrastructurile conexe fixe sau mobile ar 

trebui, dacă este posibil, să țină cont de 

orice obligații în materie de acces care ar 

putea fi impuse conform prezentei 

directive. 

Or. en 

Justificare 

Indisolubil legat de celălalt amendament 

 

Amendamentul   222 

Kaja Kallas 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 106 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(106) Cererea de spectru radio armonizat 

nu este uniformă în întreaga Uniune. În 

cazurile în care nu există cerere pentru o 

bandă armonizată la nivel regional sau 

național, statele membre ar putea, în mod 

excepțional, să fie în măsură să permită o 

utilizare alternativă a benzii atât timp cât 

persistă această lipsă a cererii și cu 

condiția ca utilizarea alternativă să nu 

afecteze utilizarea armonizată a benzii 

respective de către alte state membre și să 

înceteze atunci când apare cererea de 

utilizare armonizată. 

(106) Cererea de spectru radio armonizat 

nu este uniformă în întreaga Uniune. În 

cazurile în care nu există cerere pentru o 

bandă armonizată la nivel regional sau 

național, statele membre ar putea, în mod 

excepțional, să fie în măsură să permită o 

utilizare alternativă a benzii atât timp cât 

această lipsă a cererii persistă, se bazează 

pe o evaluare prospectivă a evoluției pieței 
și cu condiția ca utilizarea alternativă să nu 

afecteze utilizarea armonizată a benzii 

respective de către alte state membre și să 

înceteze atunci când apare cererea de 

utilizare armonizată. 

Or. en 
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Justificare 

În conformitate cu articolul 104 din Regulamentul de procedură, prezentul amendament este 

necesar din motive imperioase ce țin de logica internă a textului. 

 

Amendamentul   223 

Morten Helveg Petersen 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 111 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(111) În cazurile excepționale când 

statele membre decid să limiteze libertatea 

de a furniza rețele și servicii de comunicații 

electronice din motive de ordine publică, 

siguranță publică sau sănătate publică, 

statele membre ar trebui să explice 

motivele limitării respective. 

(111) În cazurile excepționale când 

statele membre decid să limiteze libertatea 

de a furniza rețele și servicii de comunicații 

electronice din motive de ordine publică, 

siguranță publică sau sănătate publică, 

aceste limitări ar trebui să fie justificate 

corespunzător, să fie prevăzute de lege, să 

respecte substanța drepturilor și 

libertăților recunoscute de cartă și ar 

trebui să fie supuse principiului 

proporționalității, în conformitate cu 

articolul 52 alineatul (1) din cartă. Mai 

mult decât atât, orice legislație națională 

care permite autorităților publice să 

obțină acces la rețele sau la conținutul 

comunicațiilor electronice în mod 

generalizat ar trebui să fie considerată 

drept compromițătoare pentru esența 

dreptului fundamental la respectarea 

vieții private, astfel cum este garantat de 

articolul 7 din cartă. 

Or. en 

 

Amendamentul   224 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 113 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(113) Odată cu creșterea cererii în materie 

de spectru și cu noile aplicații și tehnologii 

diversificate care necesită un acces mai 

flexibil la spectru și o utilizare mai 

flexibilă a acestuia, statele membre ar 

trebui să promoveze utilizarea în comun a 

spectrului prin stabilirea celor mai adecvate 

regimuri de autorizare pentru fiecare 

scenariu și prin definirea unor norme și 

condiții transparente și adecvate aplicabile 

acestora. Utilizarea în comun a spectrului 

asigură tot mai mult utilizarea eficace și 

eficientă a acestuia, permițând mai multor 

utilizatori independenți sau mai multor 

dispozitive independente să aibă acces la 

aceeași bandă de frecvență în temeiul unor 

tipuri diverse de regimuri juridice în scopul 

de a se pune la dispoziție resurse 

suplimentare de spectru, de a spori 

eficiența utilizării spectrului și de a facilita 

accesul la spectru pentru noii utilizatori. 

Utilizarea în comun se poate baza pe 

autorizații generale sau pe o utilizare fără 

licență care să permită, în condiții specifice 

de utilizare în comun, ca mai mulți 

utilizatori să aibă acces la același spectru și 

să îl utilizeze în zone geografice diferite 

sau la momente diferite. Utilizarea în 

comun se poate baza, de asemenea, pe 

drepturi individuale de utilizare în cadrul 

unor acorduri, cum ar fi accesul comun cu 

licență, în baza cărora toți utilizatorii (și 

anume, un utilizator existent și noii 

utilizatori) convin cu privire la termenii și 

condițiile privind accesul comun, sub 

supravegherea autorităților competente, 

astfel încât să se asigure o calitate minimă 

garantată a transmisiei radio. Atunci când 

permit utilizarea în comun în temeiul unor 

regimuri de autorizare diferite, statele 

membre nu ar trebui să stabilească pentru 

această utilizare durate foarte divergente în 

cadrul diferitelor regimuri de autorizare. 

(113) Odată cu creșterea cererii în materie 

de spectru și cu noile aplicații și tehnologii 

diversificate care necesită un acces mai 

flexibil la spectru și o utilizare mai 

flexibilă a acestuia, statele membre ar 

trebui să promoveze utilizarea în comun a 

spectrului prin stabilirea celor mai adecvate 

regimuri de autorizare pentru fiecare 

scenariu și prin definirea unor norme și 

condiții transparente și adecvate aplicabile 

acestora. În acest proces, statele membre 

ar trebui să garanteze continuarea 

nestingherită a serviciilor existente care 

utilizează spectrul, precum conectivitatea 

prin satelit de altă natură, în special 

comunicațiile, observarea pământului și 

geo-navigația. Utilizarea în comun a 

spectrului asigură tot mai mult utilizarea 

eficace și eficientă a acestuia, permițând 

mai multor utilizatori independenți sau mai 

multor dispozitive independente să aibă 

acces la aceeași bandă de frecvență în 

temeiul unor tipuri diverse de regimuri 

juridice în scopul de a se pune la dispoziție 

resurse suplimentare de spectru, de a spori 

eficiența utilizării spectrului și de a facilita 

accesul la spectru pentru noii utilizatori. 

Utilizarea în comun se poate baza pe 

autorizații generale sau pe o utilizare fără 

licență care să permită, în condiții specifice 

de utilizare în comun, ca mai mulți 

utilizatori să aibă acces la același spectru și 

să îl utilizeze în zone geografice diferite 

sau la momente diferite. Utilizarea în 

comun se poate baza, de asemenea, pe 

drepturi individuale de utilizare în cadrul 

unor acorduri, cum ar fi accesul comun cu 

licență, în baza cărora toți utilizatorii (și 

anume, un utilizator existent și noii 

utilizatori) convin cu privire la termenii și 

condițiile privind accesul comun, sub 

supravegherea autorităților competente, 

astfel încât să se asigure o calitate minimă 

garantată a transmisiei radio. Atunci când 

permit utilizarea în comun în temeiul unor 

regimuri de autorizare diferite, statele 
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membre nu ar trebui să stabilească pentru 

această utilizare durate foarte divergente în 

cadrul diferitelor regimuri de autorizare. 

Or. en 

 

Amendamentul   225 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 119 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(119) Înainte de acordarea dreptului, 

statele membre ar trebui să impună doar 

verificarea elementelor care pot fi 

demonstrate în mod rezonabil de către un 

solicitant care acționează cu o diligență 

obișnuită, ținând seama în mod 

corespunzător de valoarea publică și de 

piață importantă a spectrului radio, care 

constituie o resursă publică limitată. Acest 

fapt nu aduce atingere posibilității de 

verificare ulterioară a îndeplinirii criteriilor 

de eligibilitate, de exemplu, prin 

intermediul unor obiective de etapă, în 

cazul în care criteriile nu ar fi putut fi 

îndeplinite în mod rezonabil inițial. Pentru 

a se menține o utilizare eficace și eficientă 

a spectrului radio, statele membre nu ar 

trebui să acorde drepturi în cazul în care 

analizele pe care le-au efectuat evidențiază 

incapacitatea solicitanților de a se 

conforma condițiilor, fără a aduce atingere 

posibilității de a facilita utilizarea 

experimentală pe o perioadă limitată. O 

durată suficient de lungă a autorizațiilor 

pentru utilizarea spectrului radio ar trebui 

să sporească previzibilitatea în materie de 

investiții pentru a contribui la accelerarea 

implementării rețelei și la îmbunătățirea 

serviciilor, precum și stabilitatea pentru a 

sprijini comercializarea și concesionarea în 

leasing a spectrului. Cu excepția cazului în 

care utilizarea spectrului este autorizată 

(119) Înainte de acordarea dreptului, 

statele membre ar trebui să impună doar 

verificarea elementelor care pot fi 

demonstrate în mod rezonabil de către un 

solicitant care acționează cu o diligență 

obișnuită, ținând seama în mod 

corespunzător de valoarea publică și de 

piață importantă a spectrului radio, care 

constituie o resursă publică limitată. Acest 

fapt nu aduce atingere posibilității de 

verificare ulterioară a îndeplinirii criteriilor 

de eligibilitate, de exemplu, prin 

intermediul unor obiective de etapă, în 

cazul în care criteriile nu ar fi putut fi 

îndeplinite în mod rezonabil inițial. Pentru 

a se menține o utilizare eficace și eficientă 

a spectrului radio, statele membre nu ar 

trebui să acorde drepturi în cazul în care 

analizele pe care le-au efectuat evidențiază 

incapacitatea solicitanților de a se 

conforma condițiilor, fără a aduce atingere 

posibilității de a facilita utilizarea 

experimentală pe o perioadă limitată. O 

durată maximă suficient de lungă a 

autorizațiilor pentru utilizarea spectrului 

radio ar trebui să sporească previzibilitatea 

în materie de investiții pentru a contribui la 

accelerarea implementării rețelei și la 

îmbunătățirea serviciilor, precum și 

stabilitatea pentru a sprijini 

comercializarea și concesionarea în leasing 

a spectrului, cu condiția realizării de 
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pentru o perioadă de timp nelimitată, 

durata respectivă ar trebui, în egală măsură, 

să țină seama de obiectivele urmărite și să 

fie suficientă pentru a facilita recuperarea 

investițiilor efectuate. În timp ce o durată 

mai lungă poate asigura previzibilitatea 

investițiilor, măsurile menite să garanteze 

utilizarea eficace și eficientă a spectrului 

radio, cum ar fi competența autorității 

competente de a modifica sau de a retrage 

dreptul în cazul nerespectării condițiilor 

aferente drepturilor de utilizare, sau 

facilitarea comercializării și a cedării în 

leasing a spectrului radio vor servi la 

prevenirea acumulării necorespunzătoare a 

spectrului radio și la sprijinirea unei 

flexibilități sporite în ceea ce privește 

distribuirea resurselor spectrului. 

Recurgerea în mai mare măsură la taxe 

anualizate este, de asemenea, un mijloc de 

a asigura o evaluare continuă a utilizării 

spectrului de către titularul dreptului. 

analize regulate pentru a se evalua dacă 

evoluția pieței și inovațiile tehnologice 

permit o utilizare mai eficientă a 

spectrului. Cu excepția cazului în care 

utilizarea spectrului este autorizată pentru o 

perioadă de timp nelimitată, durata 

respectivă ar trebui, în egală măsură, să 

țină seama de obiectivele urmărite și să fie 

suficientă pentru a facilita recuperarea 

investițiilor efectuate. În timp ce o durată 

mai lungă poate asigura previzibilitatea 

investițiilor, măsurile menite să garanteze 

utilizarea eficace și eficientă a spectrului 

radio, cum ar fi competența autorității 

competente de a modifica sau de a retrage 

dreptul în cazul nerespectării condițiilor 

aferente drepturilor de utilizare, sau 

facilitarea comercializării și a cedării în 

leasing a spectrului radio vor servi la 

prevenirea acumulării necorespunzătoare a 

spectrului radio și la sprijinirea unei 

flexibilități sporite în ceea ce privește 

distribuirea resurselor spectrului. 

Recurgerea în mai mare măsură la taxe 

anualizate este, de asemenea, un mijloc de 

a asigura o evaluare continuă a utilizării 

spectrului de către titularul dreptului. 

Or. en 

Justificare 

În conformitate cu articolul 104 din Regulamentul de procedură, prezentul amendament este 

necesar din motive imperioase ce țin de logica internă a textului. 

 

Amendamentul   226 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 119 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(119) Înainte de acordarea dreptului, 

statele membre ar trebui să impună doar 

verificarea elementelor care pot fi 

(119) Înainte de acordarea dreptului, 

statele membre ar trebui să impună doar 

verificarea elementelor care pot fi 
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demonstrate în mod rezonabil de către un 

solicitant care acționează cu o diligență 

obișnuită, ținând seama în mod 

corespunzător de valoarea publică și de 

piață importantă a spectrului radio, care 

constituie o resursă publică limitată. Acest 

fapt nu aduce atingere posibilității de 

verificare ulterioară a îndeplinirii criteriilor 

de eligibilitate, de exemplu, prin 

intermediul unor obiective de etapă, în 

cazul în care criteriile nu ar fi putut fi 

îndeplinite în mod rezonabil inițial. Pentru 

a se menține o utilizare eficace și eficientă 

a spectrului radio, statele membre nu ar 

trebui să acorde drepturi în cazul în care 

analizele pe care le-au efectuat evidențiază 

incapacitatea solicitanților de a se 

conforma condițiilor, fără a aduce atingere 

posibilității de a facilita utilizarea 

experimentală pe o perioadă limitată. O 

durată suficient de lungă a autorizațiilor 

pentru utilizarea spectrului radio ar trebui 

să sporească previzibilitatea în materie de 

investiții pentru a contribui la accelerarea 

implementării rețelei și la îmbunătățirea 

serviciilor, precum și stabilitatea pentru a 

sprijini comercializarea și concesionarea în 

leasing a spectrului. Cu excepția cazului în 

care utilizarea spectrului este autorizată 

pentru o perioadă de timp nelimitată, 

durata respectivă ar trebui, în egală măsură, 

să țină seama de obiectivele urmărite și să 

fie suficientă pentru a facilita recuperarea 

investițiilor efectuate. În timp ce o durată 

mai lungă poate asigura previzibilitatea 

investițiilor, măsurile menite să garanteze 

utilizarea eficace și eficientă a spectrului 

radio, cum ar fi competența autorității 

competente de a modifica sau de a retrage 

dreptul în cazul nerespectării condițiilor 

aferente drepturilor de utilizare, sau 

facilitarea comercializării și a cedării în 

leasing a spectrului radio vor servi la 

prevenirea acumulării necorespunzătoare a 

spectrului radio și la sprijinirea unei 

flexibilități sporite în ceea ce privește 

distribuirea resurselor spectrului. 

Recurgerea în mai mare măsură la taxe 

demonstrate în mod rezonabil de către un 

solicitant care acționează cu o diligență 

obișnuită, ținând seama în mod 

corespunzător de valoarea publică și de 

piață importantă a spectrului radio, care 

constituie o resursă publică limitată. Acest 

fapt nu aduce atingere posibilității de 

verificare ulterioară a îndeplinirii criteriilor 

de eligibilitate, de exemplu, prin 

intermediul unor obiective de etapă, în 

cazul în care criteriile nu ar fi putut fi 

îndeplinite în mod rezonabil inițial. Pentru 

a se menține o utilizare eficace și eficientă 

a spectrului radio, statele membre nu ar 

trebui să acorde drepturi în cazul în care 

analizele pe care le-au efectuat evidențiază 

incapacitatea solicitanților de a se 

conforma condițiilor, fără a aduce atingere 

posibilității de a facilita utilizarea 

experimentală pe o perioadă limitată. O 

durată suficient de lungă a autorizațiilor 

pentru utilizarea spectrului radio ar trebui 

să sporească previzibilitatea în materie de 

investiții pentru a contribui la accelerarea 

implementării rețelei și la îmbunătățirea 

serviciilor, precum și stabilitatea pentru a 

sprijini comercializarea și concesionarea în 

leasing a spectrului. Cu excepția cazului în 

care utilizarea spectrului este autorizată 

pentru o perioadă de timp nelimitată, 

durata respectivă ar trebui, în egală măsură, 

să țină seama de obiectivele urmărite și să 

fie suficientă pentru a facilita recuperarea 

investițiilor efectuate. În timp ce o durată 

mai lungă poate asigura previzibilitatea 

investițiilor, la fel de imprtante sunt 

măsurile menite să garanteze utilizarea 

eficace și eficientă a spectrului radio, cum 

ar fi competența autorității competente de a 

realiza o evaluare la jumătatea perioadei 

ca urmare a acordării drepturilor de 

utilizare, și de a modifica sau de a retrage 

dreptul în cazul nerespectării condițiilor 

aferente drepturilor de utilizare, sau 

facilitarea comercializării și a cedării în 

leasing a spectrului radio și vor servi la 

prevenirea acumulării necorespunzătoare a 

spectrului radio și la sprijinirea unei 
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anualizate este, de asemenea, un mijloc de 

a asigura o evaluare continuă a utilizării 

spectrului de către titularul dreptului. 

flexibilități sporite în ceea ce privește 

distribuirea resurselor spectrului. 

Recurgerea în mai mare măsură la taxe 

anualizate este, de asemenea, un mijloc de 

a asigura o evaluare continuă a utilizării 

spectrului de către titularul dreptului. 

Or. en 

 

Amendamentul   227 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 124 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(124) Măsurile luate în mod specific 

pentru a promova concurența atunci când 

se acordă sau se reînnoiesc drepturile de 

utilizare a spectrului radio ar trebui să fie 

decise de către autoritățile naționale de 

reglementare, care au cunoștințele 

economice, tehnice și despre piață 

necesare. Condițiile de asignare a 

spectrului pot influența situația 

concurențială pe piețele comunicațiilor 

electronice și condițiile de intrare pe piață. 

Accesul limitat la spectru, în special atunci 

când resursele în materie de spectru sunt 

limitate, poate să creeze o barieră la 

intrarea pe piață sau să împiedice 

investițiile, implementarea rețelelor, 

furnizarea de noi servicii sau aplicații, 

inovarea și concurența. Noile drepturi de 

utilizare, inclusiv cele dobândite prin 

transfer sau leasing, și introducerea unor 

noi criterii flexibile pentru utilizarea 

spectrului pot influența, de asemenea, 

concurența existentă. În cazul în care sunt 

aplicate în mod nejustificat, anumite 

condiții utilizate pentru a promova 

concurența pot avea alte efecte; de 

exemplu, plafoanele și rezervările 

spectrului pot crea o penurie artificială, 

obligațiile în materie de acces la nivel 

(124) Măsurile luate în mod specific 

pentru a promova concurența atunci când 

se acordă sau se reînnoiesc drepturile de 

utilizare a spectrului radio ar trebui să fie 

decise de către autoritățile naționale de 

reglementare, care au cunoștințele 

economice, tehnice și despre piață 

necesare. Condițiile de asignare a 

spectrului pot influența situația 

concurențială pe piețele comunicațiilor 

electronice și condițiile de intrare pe piață. 

Accesul limitat la spectru, în special atunci 

când resursele în materie de spectru sunt 

limitate, poate să creeze o barieră la 

intrarea pe piață sau să împiedice 

investițiile, implementarea rețelelor, 

furnizarea de noi servicii sau aplicații, 

inovarea și concurența. Noile drepturi de 

utilizare, inclusiv cele dobândite prin 

transfer sau leasing, și introducerea unor 

noi criterii flexibile pentru utilizarea 

spectrului pot influența, de asemenea, 

concurența existentă. În cazul în care sunt 

aplicate în mod nejustificat, anumite 

condiții utilizate pentru a promova 

concurența pot avea alte efecte; de 

exemplu, plafoanele și rezervările 

spectrului pot crea o penurie artificială, 

obligațiile în materie de acces la nivel 
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angro pot restrânge în mod nejustificat 

modele de afaceri în absența puterii de 

piață și limitele privind transferurile pot 

împiedica dezvoltarea piețelor secundare. 

Prin urmare, pentru impunerea unor astfel 

de condiții este necesar un test în materie 

de concurență coerent și obiectiv și acest 

test ar trebui aplicat în mod consecvent. 

Utilizarea unor astfel de măsuri ar trebui, 

prin urmare, să se bazeze pe o evaluare 

aprofundată și obiectivă, de către 

autoritățile naționale de reglementare, a 

pieței și a condițiilor concurențiale de pe 

piață. 

angro pot restrânge în mod nejustificat 

modele de afaceri în absența puterii de 

piață și limitele privind transferurile pot 

împiedica dezvoltarea piețelor secundare. 

Prin urmare, pentru impunerea unor astfel 

de condiții este necesar un test în materie 

de concurență coerent și obiectiv și acest 

test ar trebui aplicat în mod consecvent. 

Utilizarea unor astfel de măsuri ar trebui, 

prin urmare, să se bazeze pe o evaluare 

aprofundată și obiectivă, de către 

autoritățile naționale de reglementare, a 

pieței și a condițiilor concurențiale de pe 

piață. Cu toate acestea, autoritățile 

naționale de reglementare ar trebui să se 

asigure că spectrul este utilizat într-un 

mod eficace și eficient, facilitând 

concurența, și că nu este utilizat doar de 

un număr limitat de actori pentru a limita 

concurența. 

Or. en 

 

Amendamentul   228 

Kaja Kallas 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 127 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(127) Creșterea masivă a cererii de 

spectru radio și a cererii utilizatorilor finali 

de capacitate în bandă largă fără fir impune 

găsirea unor răspunsuri care să permită 

soluții de acces alternative, complementare 

și eficiente din punctul de vedere al 

spectrului, inclusiv sisteme de acces fără fir 

de mică putere în zone restrânse, cum ar fi 

rețelele radio locale (radio local area 

networks - RLAN) și rețelele de puncte de 

acces celulare de mică putere și de mici 

dimensiuni. Astfel de sisteme de acces fără 

fir complementare, în special punctele de 

acces RLAN disponibile publicului, 

sporesc accesul utilizatorilor finali la 

(127) Creșterea masivă a cererii de 

spectru radio și a cererii utilizatorilor finali 

de capacitate în bandă largă fără fir impune 

găsirea unor răspunsuri care să permită 

soluții de acces alternative, complementare 

și eficiente din punctul de vedere al 

spectrului, inclusiv sisteme de acces fără fir 

de mică putere în zone restrânse, cum ar fi 

rețelele radio locale (radio local area 

networks - RLAN) și rețelele de puncte de 

acces celulare de mică putere și de mici 

dimensiuni. Astfel de sisteme de acces fără 

fir complementare, în special punctele de 

acces RLAN disponibile publicului, 

sporesc accesul utilizatorilor finali la 
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internet și descongestionează traficul mobil 

pentru operatorii mobili. RLAN-urile 

utilizează spectrul radio armonizat fără a 

avea nevoie de o autorizație individuală 

sau de un drept de utilizare a spectrului. 

Majoritatea punctelor de acces RLAN sunt 

folosite până acum de utilizatori privați ca 

o prelungire locală fără fir a conexiunii lor 

fixe în bandă largă. Utilizatorii finali, în 

limitele propriului abonament la internet, 

nu ar trebui împiedicați să partajeze 

accesul la RLAN-ul lor cu alți utilizatori, 

astfel încât să crească numărul de puncte 

de acces disponibile, mai ales în zonele cu 

o densitate mare a populației, să se 

maximizeze capacitatea de transmisie de 

date fără fir prin reutilizarea spectrului 

radio și să se creeze o infrastructură de 

bandă largă fără fir complementară 

eficientă din punctul de vedere al costurilor 

accesibilă altor utilizatori finali. Prin 

urmare, ar trebui, de asemenea, să se 

elimine restricțiile inutile care împiedică 

implementarea și interconectarea punctelor 

de acces RLAN. Autoritățile publice sau 

furnizorii de servicii publice care utilizează 

RLAN-uri în sediile lor pentru personalul, 

vizitatorii sau clienții lor, de exemplu 

pentru a facilita accesul la serviciile de e-

guvernare sau pentru a pune la dispoziție 

informații privind transportul public sau 

gestionarea traficului rutier, ar putea, de 

asemenea, să acorde acces la astfel de 

puncte de acces în vederea unei utilizări 

generale de către cetățeni ca serviciu 

auxiliar celor pe care le oferă publicului în 

sediile respective, în măsura permisă de 

normele în materie de concurență și 

achiziții publice. În plus, furnizorul unui 

astfel de acces local la rețelele de 

comunicații electronice în interiorul sau în 

jurul unei proprietăți private ori zone 

publice limitate în condiții necomerciale 

sau ca serviciu auxiliar unei alte activități 

care nu depinde de respectivul acces (cum 

ar fi hotspoturile RLAN puse la dispoziția 

clienților altor activități comerciale sau 

publicului larg în zona respectivă) poate fi 

internet și descongestionează traficul mobil 

pentru operatorii mobili. RLAN-urile 

utilizează spectrul radio armonizat fără a 

avea nevoie de o autorizație individuală 

sau de un drept de utilizare a spectrului. 

Majoritatea punctelor de acces RLAN sunt 

folosite până acum de utilizatori privați ca 

o prelungire locală fără fir a conexiunii lor 

fixe în bandă largă. Utilizatorii finali, în 

limitele propriului abonament la internet, 

nu ar trebui împiedicați să partajeze 

accesul la RLAN-ul lor cu alți utilizatori, 

astfel încât să crească numărul de puncte 

de acces disponibile, mai ales în zonele cu 

o densitate mare a populației, să se 

maximizeze capacitatea de transmisie de 

date fără fir prin reutilizarea spectrului 

radio și să se creeze o infrastructură de 

bandă largă fără fir complementară 

eficientă din punctul de vedere al costurilor 

accesibilă altor utilizatori finali. Prin 

urmare, ar trebui, de asemenea, să se 

elimine restricțiile inutile care împiedică 

implementarea și interconectarea punctelor 

de acces RLAN. Autoritățile publice sau 

furnizorii de servicii publice care utilizează 

RLAN-uri în sediile lor pentru personalul, 

vizitatorii sau clienții lor, de exemplu 

pentru a facilita accesul la serviciile de e-

guvernare sau pentru a pune la dispoziție 

informații privind transportul public sau 

gestionarea traficului rutier, ar putea, de 

asemenea, să acorde acces la astfel de 

puncte de acces în vederea unei utilizări 

generale de către cetățeni ca serviciu 

auxiliar celor pe care le oferă publicului în 

sediile respective, în măsura permisă de 

normele în materie de concurență și 

achiziții publice. În plus, furnizorul unui 

astfel de acces local la rețelele de 

comunicații electronice în interiorul sau în 

jurul unei proprietăți private ori zone 

publice limitate în condiții necomerciale 

sau ca serviciu auxiliar unei alte activități 

care nu depinde de respectivul acces (cum 

ar fi hotspoturile RLAN puse la dispoziția 

clienților altor activități comerciale sau 

publicului larg în zona respectivă) poate fi 
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supus obligației de a se conforma 

autorizațiilor generale pentru drepturile de 

utilizare a spectrului radio, dar nu ar trebui 

să facă obiectul niciunor condiții sau 

cerințe aferente autorizațiilor generale 

aplicabile furnizorilor de rețele sau servicii 

publice de comunicații ori obligațiilor 

privind utilizatorii finali sau 

interconectarea. Cu toate acestea, 

furnizorul respectiv ar trebui să aibă în 

continuare obligația de a respecta normele 

privind răspunderea prevăzute la articolul 

12 din Directiva 2000/31/CE privind 

comerțul electronic35. Apar noi tehnologii, 

cum ar fi LiFi-ul, care vor completa 

capacitățile actuale în materie de spectru 

radio pe care le oferă RLAN-urile și 

punctele de acces fără fir pentru a include 

punctele de acces optic bazate pe utilizarea 

luminii vizibile și a ajunge la rețele locale 

hibride care permit comunicațiile fără fir 

optice. 

supus obligației de a se conforma 

autorizațiilor generale pentru drepturile de 

utilizare a spectrului radio, dar nu ar trebui 

să facă obiectul niciunor condiții sau 

cerințe aferente autorizațiilor generale 

aplicabile furnizorilor de rețele sau servicii 

publice de comunicații ori obligațiilor 

privind utilizatorii finali sau 

interconectarea. Cu toate acestea, 

furnizorul respectiv nu ar trebui să aibă în 

continuare obligația de a respecta normele 

privind răspunderea prevăzute la articolul 

12 din Directiva 2000/31/CE privind 

comerțul electronic35, deoarece 

răspunderea persoanelor care acordă 

acces local unei terțe părți în scop 

necomercial pentru conținutul transmis 

prin rețeaua acestora, pe care nu o 

controlează, le-ar descuraja să procedeze 

în acest mod. Apar noi tehnologii, cum ar 

fi LiFi-ul, care vor completa capacitățile 

actuale în materie de spectru radio pe care 

le oferă RLAN-urile și punctele de acces 

fără fir pentru a include punctele de acces 

optic bazate pe utilizarea luminii vizibile și 

a ajunge la rețele locale hibride care permit 

comunicațiile fără fir optice. 

_________________ _________________ 

35Directiva 2000/31/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 8 iunie 2000 

privind anumite aspecte juridice ale 

serviciilor societății informaționale, în 

special ale comerțului electronic, pe piața 

internă (Directiva privind comerțul 

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

35Directiva 2000/31/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 8 iunie 2000 

privind anumite aspecte juridice ale 

serviciilor societății informaționale, în 

special ale comerțului electronic, pe piața 

internă (Directiva privind comerțul 

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

Or. en 

Justificare 

În conformitate cu articolul 104 din Regulamentul de procedură, prezentul amendament este 

necesar din motive imperioase ce țin de logica internă a textului. 

 

Amendamentul   229 

Michel Reimon 
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în numele Grupului Verts/ALE 

Julia Reda 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 127 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(127) Creșterea masivă a cererii de 

spectru radio și a cererii utilizatorilor finali 

de capacitate în bandă largă fără fir impune 

găsirea unor răspunsuri care să permită 

soluții de acces alternative, complementare 

și eficiente din punctul de vedere al 

spectrului, inclusiv sisteme de acces fără fir 

de mică putere în zone restrânse, cum ar fi 

rețelele radio locale (radio local area 

networks - RLAN) și rețelele de puncte de 

acces celulare de mică putere și de mici 

dimensiuni. Astfel de sisteme de acces fără 

fir complementare, în special punctele de 

acces RLAN disponibile publicului, 

sporesc accesul utilizatorilor finali la 

internet și descongestionează traficul mobil 

pentru operatorii mobili. RLAN-urile 

utilizează spectrul radio armonizat fără a 

avea nevoie de o autorizație individuală 

sau de un drept de utilizare a spectrului. 

Majoritatea punctelor de acces RLAN sunt 

folosite până acum de utilizatori privați ca 

o prelungire locală fără fir a conexiunii lor 

fixe în bandă largă. Utilizatorii finali, în 

limitele propriului abonament la internet, 

nu ar trebui împiedicați să partajeze 

accesul la RLAN-ul lor cu alți utilizatori, 

astfel încât să crească numărul de puncte 

de acces disponibile, mai ales în zonele cu 

o densitate mare a populației, să se 

maximizeze capacitatea de transmisie de 

date fără fir prin reutilizarea spectrului 

radio și să se creeze o infrastructură de 

bandă largă fără fir complementară 

eficientă din punctul de vedere al costurilor 

accesibilă altor utilizatori finali. Prin 

urmare, ar trebui, de asemenea, să se 

elimine restricțiile inutile care împiedică 

implementarea și interconectarea punctelor 

de acces RLAN. Autoritățile publice sau 

(127) Creșterea masivă a cererii de 

spectru radio și a cererii utilizatorilor finali 

de capacitate în bandă largă fără fir impune 

găsirea unor răspunsuri care să permită 

soluții de acces alternative, complementare 

și eficiente din punctul de vedere al 

spectrului, inclusiv sisteme de acces fără fir 

de mică putere în zone restrânse, cum ar fi 

rețelele radio locale (radio local area 

networks - RLAN) și rețelele de puncte de 

acces celulare de mică putere și de mici 

dimensiuni. Astfel de sisteme de acces fără 

fir complementare, în special punctele de 

acces RLAN disponibile publicului, 

sporesc accesul utilizatorilor finali la 

internet și descongestionează traficul mobil 

pentru operatorii mobili. RLAN-urile 

utilizează spectrul radio armonizat fără a 

avea nevoie de o autorizație individuală 

sau de un drept de utilizare a spectrului. 

Majoritatea punctelor de acces RLAN sunt 

folosite până acum de utilizatori privați ca 

o prelungire locală fără fir a conexiunii lor 

fixe în bandă largă. Utilizatorii finali, în 

limitele propriului abonament la internet, 

ar trebui încurajați să partajeze accesul la 

RLAN-ul lor cu alți utilizatori, astfel încât 

să crească numărul de puncte de acces 

disponibile, mai ales în zonele cu o 

densitate mare a populației, să se 

maximizeze capacitatea de transmisie de 

date fără fir prin reutilizarea spectrului 

radio și să se creeze o infrastructură de 

bandă largă fără fir complementară 

eficientă din punctul de vedere al costurilor 

accesibilă altor utilizatori finali. Prin 

urmare, ar trebui, de asemenea, să se 

elimine restricțiile inutile care împiedică 

implementarea și interconectarea punctelor 

de acces RLAN. Autoritățile publice sau 
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furnizorii de servicii publice care utilizează 

RLAN-uri în sediile lor pentru personalul, 

vizitatorii sau clienții lor, de exemplu 

pentru a facilita accesul la serviciile de e-

guvernare sau pentru a pune la dispoziție 

informații privind transportul public sau 

gestionarea traficului rutier, ar putea, de 

asemenea, să acorde acces la astfel de 

puncte de acces în vederea unei utilizări 

generale de către cetățeni ca serviciu 

auxiliar celor pe care le oferă publicului în 

sediile respective, în măsura permisă de 

normele în materie de concurență și 

achiziții publice. În plus, furnizorul unui 

astfel de acces local la rețelele de 

comunicații electronice în interiorul sau în 

jurul unei proprietăți private ori zone 

publice limitate în condiții necomerciale 

sau ca serviciu auxiliar unei alte activități 

care nu depinde de respectivul acces (cum 

ar fi hotspoturile RLAN puse la dispoziția 

clienților altor activități comerciale sau 

publicului larg în zona respectivă) poate fi 

supus obligației de a se conforma 

autorizațiilor generale pentru drepturile de 

utilizare a spectrului radio, dar nu ar trebui 

să facă obiectul niciunor condiții sau 

cerințe aferente autorizațiilor generale 

aplicabile furnizorilor de rețele sau servicii 

publice de comunicații ori obligațiilor 

privind utilizatorii finali sau 

interconectarea. Cu toate acestea, 

furnizorul respectiv ar trebui să aibă în 

continuare obligația de a respecta normele 

privind răspunderea prevăzute la articolul 

12 din Directiva 2000/31/CE privind 

comerțul electronic35. Apar noi tehnologii, 

cum ar fi LiFi-ul, care vor completa 

capacitățile actuale în materie de spectru 

radio pe care le oferă RLAN-urile și 

punctele de acces fără fir pentru a include 

punctele de acces optic bazate pe utilizarea 

luminii vizibile și a ajunge la rețele locale 

hibride care permit comunicațiile fără fir 

optice. 

furnizorii de servicii publice care utilizează 

RLAN-uri în sediile lor pentru personalul, 

vizitatorii sau clienții lor, de exemplu 

pentru a facilita accesul la serviciile de e-

guvernare sau pentru a pune la dispoziție 

informații privind transportul public sau 

gestionarea traficului rutier, ar putea, de 

asemenea, să acorde acces la astfel de 

puncte de acces în vederea unei utilizări 

generale de către cetățeni ca serviciu 

auxiliar celor pe care le oferă publicului în 

sediile respective, în măsura permisă de 

normele în materie de concurență și 

achiziții publice. În plus, furnizorul unui 

astfel de acces local la rețelele de 

comunicații electronice în interiorul sau în 

jurul unei proprietăți private ori zone 

publice limitate în condiții necomerciale 

sau ca serviciu auxiliar unei alte activități 

care nu depinde de respectivul acces (cum 

ar fi hotspoturile RLAN puse la dispoziția 

clienților altor activități comerciale sau 

publicului larg în zona respectivă) poate fi 

supus obligației de a se conforma 

autorizațiilor generale pentru drepturile de 

utilizare a spectrului radio, dar nu ar trebui 

să facă obiectul niciunor condiții sau 

cerințe aferente autorizațiilor generale 

aplicabile furnizorilor de rețele sau servicii 

publice de comunicații ori obligațiilor 

privind utilizatorii finali sau 

interconectarea. Cu toate acestea, 

furnizorul respectiv, precum și utilizatorii 

finali sau consumatorii care partajează 

accesul ar trebui să aibă în continuare 

obligația de a respecta normele privind 

răspunderea prevăzute la articolul 12 din 

Directiva 2000/31/CE privind comerțul 

electronic35. Apar noi tehnologii, cum ar fi 

LiFi-ul, care vor completa capacitățile 

actuale în materie de spectru radio pe care 

le oferă RLAN-urile și punctele de acces 

fără fir pentru a include punctele de acces 

optic bazate pe utilizarea luminii vizibile și 

a ajunge la rețele locale hibride care permit 

comunicațiile fără fir optice. 

_________________ _________________ 
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35Directiva 2000/31/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 8 iunie 2000 

privind anumite aspecte juridice ale 

serviciilor societății informaționale, în 

special ale comerțului electronic, pe piața 

internă (Directiva privind comerțul 

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

35Directiva 2000/31/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 8 iunie 2000 

privind anumite aspecte juridice ale 

serviciilor societății informaționale, în 

special ale comerțului electronic, pe piața 

internă (Directiva privind comerțul 

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

Or. en 

 

Amendamentul   230 

Kaja Kallas 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 138 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(138) În cazul în care apar astfel de 

probleme de interoperabilitate, Comisia 

poate solicita OAREC să prezinte un raport 

care ar trebui să conțină o evaluare factuală 

a situației pieței la nivelul Uniunii și al 

statelor membre. Pe baza raportului 

OAREC și a altor elemente de probă 

disponibile și ținând seama de efectele 

asupra pieței interne, Comisia ar trebui să 

decidă dacă este necesară o intervenție în 

materie de reglementare a autorităților 

naționale de reglementare. În cazul în care 

consideră că o astfel de intervenție în 

materie de reglementare ar trebui să fie 

avută în vedere de către autoritățile 

naționale de reglementare, Comisia poate 

adopta măsuri de punere în aplicare care să 

precizeze natura și domeniul de aplicare al 

eventualelor intervenții în materie de 

reglementare ale ANR-urilor, în special 

măsuri menite să impună tuturor 

furnizorilor sau anumitor furnizori 

utilizarea obligatorie a standardelor sau a 

specificațiilor. Termenii „standarde 

europene” și „standarde internaționale” 

sunt definiți la articolul 2 din 

Regulamentul (UE) nr. 

1025/201236Autoritățile naționale de 

(138) În cazul în care apar astfel de 

probleme de interoperabilitate, Comisia 

poate solicita OAREC să prezinte un raport 

care ar trebui să conțină o evaluare factuală 

a situației pieței la nivelul Uniunii și al 

statelor membre. Pe baza raportului 

OAREC și a altor elemente de probă 

disponibile și ținând seama de efectele 

asupra pieței interne, Comisia ar trebui să 

decidă dacă este necesară o intervenție în 

materie de reglementare a autorităților 

naționale de reglementare. În cazul în care 

consideră că o astfel de intervenție în 

materie de reglementare ar trebui să fie 

avută în vedere de către autoritățile 

naționale de reglementare, Comisia poate 

adopta măsuri de punere în aplicare care să 

precizeze natura și domeniul de aplicare al 

eventualelor intervenții în materie de 

reglementare ale ANR-urilor, în special 

măsuri menite să impună tuturor 

furnizorilor sau anumitor furnizori 

utilizarea obligatorie a standardelor sau a 

specificațiilor. Termenii „standarde 

europene” și „standarde internaționale” 

sunt definiți la articolul 2 din 

Regulamentul (UE) nr. 

1025/201236Autoritățile naționale de 
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reglementare ar trebui să evalueze, în 

funcție de circumstanțele naționale 

specifice, dacă orice intervenție este 

necesară și justificată pentru a se asigura 

conectivitatea cap la cap sau accesul la 

serviciile de urgență și, dacă da, să impună 

obligații proporționale în conformitate cu 

măsurile de punere în aplicare ale Comisie. 

reglementare ar trebui să evalueze, în 

funcție de circumstanțele naționale 

specifice, dacă orice intervenție este 

necesară și justificată pentru a se asigura 

conectivitatea cap la cap sau accesul la 

serviciile de urgență și, dacă da, să impună 

obligații proporționale în conformitate cu 

măsurile de punere în aplicare ale Comisie. 

Autoritățile naționale de reglementare nu 

ar trebui să introducă cerințe 

suplimentare măsurilor de punere în 

aplicare ale Comisiei, deoarece aceasta ar 

crea bariere pentru piața internă. 

_________________ _________________ 

36Regulamentul 1025/2012 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 25 octombrie 2012 privind 

standardizarea europeană, de modificare a 

Directivelor 89/686/CEE și 93/15/CEE ale 

Consiliului și a Directivelor 94/9/CE, 

94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 

2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE și 

2009/105/CE ale Parlamentului European 

și ale Consiliului și de abrogare a Deciziei 

87/95/CEE a Consiliului și a Deciziei nr. 

1673/2006/CE a Parlamentului European și 

a Consiliului (JO L 364 din 14.11.2012, p. 

12). 

36Regulamentul 1025/2012 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 25 octombrie 2012 privind 

standardizarea europeană, de modificare a 

Directivelor 89/686/CEE și 93/15/CEE ale 

Consiliului și a Directivelor 94/9/CE, 

94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 

2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE și 

2009/105/CE ale Parlamentului European 

și ale Consiliului și de abrogare a Deciziei 

87/95/CEE a Consiliului și a Deciziei nr. 

1673/2006/CE a Parlamentului European și 

a Consiliului (JO L 364 din 14.11.2012, p. 

12). 

Or. en 

Justificare 

În conformitate cu articolul 104 din Regulamentul de procedură, prezentul amendament este 

necesar din motive imperioase ce țin de logica internă a textului. 

 

Amendamentul   231 

Olle Ludvigsson 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 139 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(139) În situațiile în care întreprinderile (139) În situațiile în care întreprinderile 
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nu au acces la alternative viabile la activele 

care nu pot fi multiplicate până la primul 

punct de distribuție, autoritățile naționale 

de reglementare ar trebui să fie 

împuternicite să impună obligații în 

materie de acces tuturor operatorilor, fără a 

afecta puterea de piață a acestora. În acest 

sens, autoritățile naționale de reglementare 

ar trebui să țină seama de toate barierele 

tehnice și economice din calea viitoarelor 

multiplicări ale rețelelor. Simplul fapt că 

există deja mai mult de o astfel de 

infrastructură nu ar trebui în mod necesar 

să fie interpretat ca indicând faptul că 

activele sale pot fi multiplicate. Primul 

punct de distribuție ar trebui să fie 

identificat pe baza unor criterii obiective. 

nu au acces la alternative viabile la activele 

care nu pot fi multiplicate până la primul 

punct de distribuție, autoritățile naționale 

de reglementare ar trebui să fie 

împuternicite să impună obligații în 

materie de acces tuturor operatorilor, fără a 

afecta puterea de piață a acestora. În acest 

sens, autoritățile naționale de reglementare 

ar trebui să țină seama de toate barierele 

tehnice și economice din calea viitoarelor 

multiplicări ale rețelelor. Simplul fapt că 

există deja mai mult de o astfel de 

infrastructură nu ar trebui în mod necesar 

să fie interpretat ca indicând faptul că 

activele sale pot fi multiplicate. Primul 

punct de distribuție ar trebui să fie 

identificat pe baza unor criterii obiective. 

În situații speciale, autoritățile naționale 

de reglementare ar trebui să poată 

impune accesul la componentele active 

ale rețelelor, folosite pentru furnizarea de 

servicii pe o asemenea infrastructură. 

Astfel de situații pot apărea atunci când 

accesul la elementele pasive ar fi 

ineficient din punct de vedere economic 

sau nerealizabil din punct de vedere fizic. 

Autoritățile naționale de reglementare nu 

ar trebui să impună obligații dincolo de 

primul punct de concentrare sau de 

distribuție, atunci când la nivel tehnic s-a 

acordat deja accesul care îi permite 

solicitantului de acces aceeași 

funcționalitate și capacitate de a-și 

controla și adapta serviciile și costurile ca 

în situația în care ar fi beneficiat de acces 

prin reglementare simetrică. Pentru a 

garanta rezultate competitive sustenabile 

pentru utilizatorii finali, trebuie să se 

asigure faptul că cea mai mare cotă 

posibilă din lanțul valoric al oricărui 

produs al utilizatorului final face obiectul 

concurenței. 

Or. en 

 

Amendamentul   232 
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Eva Kaili 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 139 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(139) În situațiile în care întreprinderile 

nu au acces la alternative viabile la activele 

care nu pot fi multiplicate până la primul 

punct de distribuție, autoritățile naționale 

de reglementare ar trebui să fie 

împuternicite să impună obligații în 

materie de acces tuturor operatorilor, fără a 

afecta puterea de piață a acestora. În acest 

sens, autoritățile naționale de reglementare 

ar trebui să țină seama de toate barierele 

tehnice și economice din calea viitoarelor 

multiplicări ale rețelelor. Simplul fapt că 

există deja mai mult de o astfel de 

infrastructură nu ar trebui în mod necesar 

să fie interpretat ca indicând faptul că 

activele sale pot fi multiplicate. Primul 

punct de distribuție ar trebui să fie 

identificat pe baza unor criterii obiective. 

(139) În situațiile în care întreprinderile 

nu au acces la alternative viabile la activele 

care nu pot fi multiplicate până la primul 

punct de distribuție, autoritățile naționale 

de reglementare ar trebui să fie 

împuternicite să impună obligații în 

materie de acces tuturor operatorilor, fără a 

afecta puterea de piață a acestora. În acest 

sens, autoritățile naționale de reglementare 

ar trebui să țină seama de toate barierele 

tehnice și economice din calea viitoarelor 

multiplicări ale rețelelor. Simplul fapt că 

există deja mai mult de o astfel de 

infrastructură nu ar trebui în mod necesar 

să fie interpretat ca indicând faptul că 

activele sale pot fi multiplicate. Primul 

punct de distribuție ar trebui să fie 

identificat pe baza unor criterii obiective. 

În situații speciale, în conformitate cu 

obiectivele prezentei directive, autoritățile 

naționale de reglementare ar trebui să 

poată impune accesul la componentele 

active ale rețelelor, folosite pentru 

furnizarea de servicii pe o asemenea 

infrastructură. Astfel de situații pot 

apărea atunci când accesul la elementele 

pasive ar fi ineficient din punct de vedere 

economic sau nerealizabil din punct de 

vedere fizic. Pentru a garanta rezultate 

competitive sustenabile pentru utilizatorii 

finali, trebuie să se asigure faptul că cea 

mai mare cotă posibilă din lanțul valoric 

al oricărui produs al utilizatorului final 

face obiectul concurenței. 

Or. en 

 

Amendamentul   233 
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Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 139 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(139) În situațiile în care întreprinderile 

nu au acces la alternative viabile la activele 

care nu pot fi multiplicate până la primul 

punct de distribuție, autoritățile naționale 

de reglementare ar trebui să fie 

împuternicite să impună obligații în 

materie de acces tuturor operatorilor, fără a 

afecta puterea de piață a acestora. În acest 

sens, autoritățile naționale de reglementare 

ar trebui să țină seama de toate barierele 

tehnice și economice din calea viitoarelor 

multiplicări ale rețelelor. Simplul fapt că 

există deja mai mult de o astfel de 

infrastructură nu ar trebui în mod necesar 

să fie interpretat ca indicând faptul că 

activele sale pot fi multiplicate. Primul 

punct de distribuție ar trebui să fie 

identificat pe baza unor criterii obiective. 

(139) În situațiile în care întreprinderile 

nu au acces la alternative viabile la activele 

care nu pot fi multiplicate până la primul 

punct de distribuție, autoritățile naționale 

de reglementare ar trebui să fie 

împuternicite să impună obligații în 

materie de acces tuturor operatorilor, fără a 

afecta puterea de piață a acestora. În acest 

sens, autoritățile naționale de reglementare 

ar trebui să țină seama de toate barierele 

tehnice și economice din calea viitoarelor 

multiplicări ale rețelelor. Simplul fapt că 

există deja mai mult de o astfel de 

infrastructură nu ar trebui în mod necesar 

să fie interpretat ca indicând faptul că 

activele sale pot fi multiplicate. Primul 

punct de distribuție ar trebui să fie 

identificat pe baza unor criterii obiective. 

În situații speciale, în conformitate cu 

obiectivele prezentei directive, autoritățile 

naționale de reglementare ar trebui să 

poată impune accesul la componentele 

active ale rețelelor, folosite pentru 

furnizarea de servicii pe o asemenea 

infrastructură. Astfel de situații pot 

apărea atunci când accesul la elementele 

pasive ar fi ineficient din punct de vedere 

economic sau nerealizabil din punct de 

vedere fizic. Pentru a garanta rezultate 

competitive sustenabile pentru utilizatorii 

finali, trebuie să se asigure faptul că cea 

mai mare cotă posibilă din lanțul valoric 

al oricărui produs al utilizatorului final 

face obiectul concurenței. 

Or. en 
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Justificare 

Statele membre trebuie să aibă dreptul de a-și abilita autoritățile naționale de reglementare 

să se ocupe de structurile de piață oligopoliste. Instrumentele care sunt puse la dispoziția 

autorităților naționale de reglementare prin reglementările din domeniul telecomunicațiilor 

se axează în principal pe situațiile în care se poate demonstra puterea semnificativă pe piață. 

Aceasta este o barieră semnificativă pentru intervenția prin reglementare, peste care 

autoritățile naționale de reglementare nu pot trece cu ușurință. De asemenea, structurile 

oligopoliste, în care piața este dominată de mai mult de un jucător, pot fi problematice. 

 

Amendamentul   234 

Michel Reimon 

în numele Grupului Verts/ALE 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 139 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(139) În situațiile în care întreprinderile 

nu au acces la alternative viabile la activele 

care nu pot fi multiplicate până la primul 

punct de distribuție, autoritățile naționale 

de reglementare ar trebui să fie 

împuternicite să impună obligații în 

materie de acces tuturor operatorilor, fără a 

afecta puterea de piață a acestora. În acest 

sens, autoritățile naționale de reglementare 

ar trebui să țină seama de toate barierele 

tehnice și economice din calea viitoarelor 

multiplicări ale rețelelor. Simplul fapt că 

există deja mai mult de o astfel de 

infrastructură nu ar trebui în mod necesar 

să fie interpretat ca indicând faptul că 

activele sale pot fi multiplicate. Primul 

punct de distribuție ar trebui să fie 

identificat pe baza unor criterii obiective. 

(139) În situațiile în care întreprinderile 

nu au acces la alternative viabile la activele 

care nu pot fi multiplicate până la primul 

punct de distribuție, autoritățile naționale 

de reglementare ar trebui să fie 

împuternicite să impună obligații în 

materie de acces tuturor operatorilor, fără a 

afecta puterea de piață a acestora. În acest 

sens, autoritățile naționale de reglementare 

ar trebui să țină seama de toate barierele 

tehnice și economice din calea viitoarelor 

multiplicări ale rețelelor. Simplul fapt că 

există deja mai mult de o astfel de 

infrastructură nu ar trebui în mod necesar 

să fie interpretat ca indicând faptul că 

activele sale pot fi multiplicate. Primul 

punct de distribuție ar trebui să fie 

identificat pe baza unor criterii obiective. 

În situații speciale, în conformitate cu 

obiectivele prezentei directive, autoritățile 

naționale de reglementare ar trebui să 

poată impune accesul la componentele 

active ale rețelelor, folosite pentru 

furnizarea de servicii pe o asemenea 

infrastructură. Astfel de situații pot 

apărea atunci când accesul la elementele 
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pasive ar fi ineficient din punct de vedere 

economic sau nerealizabil din punct de 

vedere fizic. Pentru a garanta rezultate 

competitive sustenabile pentru utilizatorii 

finali, trebuie să se asigure faptul că cea 

mai mare cotă posibilă din lanțul valoric 

al oricărui produs al utilizatorului final 

face obiectul concurenței. 

Or. en 

Justificare 

Instrumentele care sunt puse la dispoziția autorităților naționale de reglementare prin 

reglementările din domeniul telecomunicațiilor se axează în principal pe situațiile în care se 

poate demonstra puterea semnificativă pe piață. Aceasta este o barieră semnificativă pentru 

intervenția în reglementare, peste care autoritățile naționale de reglementare nu pot trece cu 

ușurință. Este important faptul că situațiile de putere semnificativă pe piață nu constituie 

singurele amenințări la adresa concurenței. Structurile oligopoliste, în care piața este 

dominată nu de unul, ci de un număr redus de jucători, sunt, de asemenea, problematice și 

din ce în ce mai obișnuite, ca urmare a consolidării pieței. Statele membre trebuie să aibă 

dreptul de a-și abilita autoritățile naționale de reglementare să se ocupe de structurile de 

piață oligopoliste. 

 

Amendamentul   235 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 139 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(139) În situațiile în care întreprinderile 

nu au acces la alternative viabile la activele 

care nu pot fi multiplicate până la primul 

punct de distribuție, autoritățile naționale 

de reglementare ar trebui să fie 

împuternicite să impună obligații în 

materie de acces tuturor operatorilor, fără a 

afecta puterea de piață a acestora. În acest 

sens, autoritățile naționale de reglementare 

ar trebui să țină seama de toate barierele 

tehnice și economice din calea viitoarelor 

multiplicări ale rețelelor. Simplul fapt că 

există deja mai mult de o astfel de 

infrastructură nu ar trebui în mod necesar 

(139) În situațiile în care întreprinderile 

nu au acces la alternative viabile la activele 

care nu pot fi multiplicate până la primul 

punct de distribuție, autoritățile naționale 

de reglementare ar trebui să fie 

împuternicite să impună obligații în 

materie de acces tuturor operatorilor, fără a 

afecta puterea de piață a acestora. În acest 

sens, autoritățile naționale de reglementare 

ar trebui să țină seama de toate barierele 

tehnice și economice din calea viitoarelor 

multiplicări ale rețelelor. Cu toate acestea, 

dat fiind faptul că astfel de obligații pot să 

fie intruzive, să submineze stimulentele 
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să fie interpretat ca indicând faptul că 

activele sale pot fi multiplicate. Primul 

punct de distribuție ar trebui să fie 

identificat pe baza unor criterii obiective. 

pentru investiții și să aibă efectul 

contraproductiv de a întări poziția 

actorilor dominanți, acestea ar trebui să 

fie impuse doar atunci când acest lucru 

este justificat și proporțional pentru a 

realiza o concurență durabilă pe termen 

lung pe piețele relevante. Simplul fapt că 

există deja mai mult de o astfel de 

infrastructură nu ar trebui în mod necesar 

să fie interpretat ca indicând faptul că 

activele sale pot fi multiplicate. Primul 

punct de distribuție ar trebui să fie 

identificat pe baza unor criterii obiective. 

Or. en 

Justificare 

În conformitate cu articolul 104 din Regulamentul de procedură, prezentul amendament este 

necesar din motive imperioase ce țin de logica internă a textului. 

 

Amendamentul   236 

Kathleen Van Brempt 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 139 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(139) În situațiile în care întreprinderile 

nu au acces la alternative viabile la activele 

care nu pot fi multiplicate până la primul 

punct de distribuție, autoritățile naționale 

de reglementare ar trebui să fie 

împuternicite să impună obligații în 

materie de acces tuturor operatorilor, fără a 

afecta puterea de piață a acestora. În acest 

sens, autoritățile naționale de reglementare 

ar trebui să țină seama de toate barierele 

tehnice și economice din calea viitoarelor 

multiplicări ale rețelelor. Simplul fapt că 

există deja mai mult de o astfel de 

infrastructură nu ar trebui în mod necesar 

să fie interpretat ca indicând faptul că 

activele sale pot fi multiplicate. Primul 

punct de distribuție ar trebui să fie 

(139) În situațiile în care întreprinderile 

nu au acces la alternative viabile la activele 

care nu pot fi multiplicate până la primul 

punct de distribuție, autoritățile naționale 

de reglementare ar trebui să fie 

împuternicite să impună obligații în 

materie de acces tuturor operatorilor, fără a 

afecta puterea de piață a acestora. În acest 

sens, autoritățile naționale de reglementare 

ar trebui să țină seama de toate barierele 

tehnice și economice din calea viitoarelor 

multiplicări ale rețelelor. Simplul fapt că 

există deja mai mult de o astfel de 

infrastructură nu ar trebui în mod necesar 

să fie interpretat ca indicând faptul că 

activele sale pot fi multiplicate. Primul 

punct de distribuție ar trebui să fie 



 

PE602.947v01-00 108/174 AM\1122801RO.docx 

RO 

identificat pe baza unor criterii obiective. identificat pe baza unor criterii obiective. 

Autoritățile naționale de reglementare ar 

trebui să dispună de mijloacele care să le 

permită să intervină atunci când 

circumstanțele impun acest lucru, pentru 

a asigura întotdeauna cele mai bune 

rezultate pentru utilizatorii finali în ceea 

ce privește calitatea și disponibilitatea 

opțiunilor competitive la prețuri 

echitabile; 

Or. en 

 

Amendamentul   237 

Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 139 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(139) În situațiile în care întreprinderile 

nu au acces la alternative viabile la 

activele care nu pot fi multiplicate până la 

primul punct de distribuție, autoritățile 

naționale de reglementare ar trebui să fie 

împuternicite să impună obligații în 

materie de acces tuturor operatorilor, fără 

a afecta puterea de piață a acestora. În 

acest sens, autoritățile naționale de 

reglementare ar trebui să țină seama de 

toate barierele tehnice și economice din 

calea viitoarelor multiplicări ale rețelelor. 

Simplul fapt că există deja mai mult de o 

astfel de infrastructură nu ar trebui în 

mod necesar să fie interpretat ca indicând 

faptul că activele sale pot fi multiplicate. 

Primul punct de distribuție ar trebui să fie 

identificat pe baza unor criterii obiective. 

(139) Directiva 2014/61/UE privind 

măsuri de reducere a costului instalării 

rețelelor de comunicații electronice de 

mare viteză conține elemente 

suplimentare de reglementare simetrică. 

Aceasta stabilește că, până la 1 iulie 2018, 

Comisia prezintă un raport Parlamentului 

European și Consiliului privind punerea 

în aplicare a directivei în cauză. Ar trebui, 

în primul rând, să fie așteptate 

constatările raportului de punere în 

aplicare, pentru a se putea decide pe 

această bază dacă sunt necesare elemente 

suplimentare de reglementare simetrică. 

Or. de 

Justificare 

Raportul privind punerea în aplicare a Directivei 2014/61/UE privind măsuri de reducere a 

costului, care urmează să fie prezentat cel târziu la 1 iulie 2018, va oferi o analiză precisă a 
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elementelor suplimentare ale reglementării simetrice și a impactului acesteia asupra pieței. 

În această etapă, trebuie așteptat mai întâi raportul. 

 

Amendamentul   238 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 139 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(139) În situațiile în care întreprinderile 

nu au acces la alternative viabile la activele 

care nu pot fi multiplicate până la primul 

punct de distribuție, autoritățile naționale 

de reglementare ar trebui să fie 

împuternicite să impună obligații în 

materie de acces tuturor operatorilor, fără a 

afecta puterea de piață a acestora. În acest 

sens, autoritățile naționale de reglementare 

ar trebui să țină seama de toate barierele 

tehnice și economice din calea viitoarelor 

multiplicări ale rețelelor. Simplul fapt că 

există deja mai mult de o astfel de 

infrastructură nu ar trebui în mod necesar 

să fie interpretat ca indicând faptul că 

activele sale pot fi multiplicate. Primul 

punct de distribuție ar trebui să fie 

identificat pe baza unor criterii obiective. 

(139) În situațiile în care întreprinderile 

nu au acces la alternative viabile la activele 

care nu pot fi multiplicate până la un punct 

de distribuție, autoritățile naționale de 

reglementare ar trebui să fie împuternicite 

să impună obligații în materie de acces 

tuturor operatorilor, fără a afecta puterea de 

piață a acestora. În acest sens, autoritățile 

naționale de reglementare ar trebui să țină 

seama de toate barierele tehnice și 

economice din calea viitoarelor 

multiplicări ale rețelelor. Simplul fapt că 

există deja mai mult de o astfel de 

infrastructură nu ar trebui în mod necesar 

să fie interpretat ca indicând faptul că 

activele sale pot fi multiplicate. Punctul de 

distribuție este stabilit de autoritatea 

națională de reglementare. Pentru a 

stabili locul în care se află acest punct, 

autoritățile naționale de reglementare 

evaluează beneficiile rezultate din 

concurența la nivelul infrastructurii și 

necesitatea de a evita multiplicarea 

ineficientă a elementelor de rețea. 

Or. en 

 

Amendamentul   239 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 139 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(139) În situațiile în care întreprinderile 

nu au acces la alternative viabile la activele 

care nu pot fi multiplicate până la primul 

punct de distribuție, autoritățile naționale 

de reglementare ar trebui să fie 

împuternicite să impună obligații în 

materie de acces tuturor operatorilor, fără 

a afecta puterea de piață a acestora. În acest 

sens, autoritățile naționale de reglementare 

ar trebui să țină seama de toate barierele 

tehnice și economice din calea viitoarelor 

multiplicări ale rețelelor. Simplul fapt că 

există deja mai mult de o astfel de 

infrastructură nu ar trebui în mod necesar 

să fie interpretat ca indicând faptul că 

activele sale pot fi multiplicate. Primul 

punct de distribuție ar trebui să fie 

identificat pe baza unor criterii obiective. 

(139) În situațiile în care întreprinderile 

nu au acces la alternative viabile la activele 

care nu pot fi multiplicate până la primul 

punct de distribuție, autoritățile naționale 

de reglementare ar trebui să fie 

împuternicite să impună obligații în 

materie de acces tuturor proprietarilor de 

cablaje și cabluri sau de întreprinderi 

care au dreptul de a utiliza respectivele 

cablaje și cabluri, fără a afecta puterea de 

piață a acestora. În acest sens, autoritățile 

naționale de reglementare ar trebui să țină 

seama de toate barierele tehnice și 

economice din calea viitoarelor 

multiplicări ale rețelelor. Simplul fapt că 

există deja mai mult de o astfel de 

infrastructură nu ar trebui în mod necesar 

să fie interpretat ca indicând faptul că 

activele sale pot fi multiplicate. Primul 

punct de distribuție ar trebui să fie 

identificat pe baza unor criterii obiective. 

Or. en 

 

Amendamentul   240 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 139 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (139a) În zonele geografice unde, în baza 

unor investiții potențiale sau a unor 

contracte comerciale, inclusiv a unor 

contracte de coinvestiții, piețele sunt sau 

se poate estima, dintr-o perspectivă 

prospectivă, că reprezintă oligopoluri, 

promovarea concurenței și protejarea 

beneficiilor utilizatorilor finali pot fi 

compromise. Atunci când pot identifica o 

putere unilaterală pe piață, autoritățile 

naționale de reglementare trebuie să fie 
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active și să desfășoare o monitorizare 

specifică ex ante, necesitatea de a impune 

sau a menține obligații ex ante fiind 

foarte probabilă. În cazul în care este 

vorba de o piață angro, acest lucru se 

aplică a fortiori. 

Or. en 

Justificare 

Situațiile de putere semnificativă pe piață nu sunt singurele amenințări la adresa concurenței. 

Structurile oligopoliste, în care piața este dominată nu de unul, ci de un număr redus de 

jucători, sunt, de asemenea, problematice și din ce în ce mai obișnuite. Este important ca 

autoritățile naționale de reglementare să dețină mijloacele de abordare a structurilor de 

piață oligopoliste. 

 

Amendamentul   241 

Michel Reimon 

în numele Grupului Verts/ALE 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 139 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (139a) În zonele geografice unde, în baza 

unor investiții potențiale sau a unor 

contracte comerciale, inclusiv a unor 

contracte de coinvestiții, piețele sunt sau 

se poate estima, dintr-o perspectivă 

prospectivă, că reprezintă oligopoluri, 

promovarea concurenței și protejarea 

beneficiilor utilizatorilor finali pot fi 

compromise. În astfel de cazuri, 

autoritățile naționale de reglementare 

trebuie să fie vigilente și să desfășoare o 

monitorizare specifică ex ante, necesitatea 

de a impune sau a menține obligații ex 

ante fiind foarte probabilă. În cazul în 

care este vorba de o piață angro, acest 

lucru se aplică a fortiori. 

Or. en 
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Justificare 

The tools that NRAs are given by telecom regulation are mainly focused on situations where 

Significant Market Power (SMP) is demonstrable. This is an important barrier for regulatory 

intervention that is not easy for NRAs to overcome. Importantly, as BEREC rightly points out, 

situations of Significant Market Power are not the only threats to competition. Oligopolistic 

structures where the market is dominated by not one but a reduced number of players are 

also problematic and increasingly commonplace as a result of market consolidation. Member 

States must be entitled to empower their NRAs to deal with oligopolistic market structures. 

 

Amendamentul   242 

Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 140 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(140) Ar putea fi justificat să se extindă 

obligațiile în materie de acces la cablaje și 

cabluri dincolo de primul punct de 

concentrare în zonele cu o densitate mai 

mică a populației, limitând totodată aceste 

obligații la puncte cât mai aproape posibil 

de utilizatorii finali în cazul în care se 

demonstrează că multiplicarea ar fi, de 

asemenea, imposibilă dincolo de 

respectivul prim punct de concentrare. 

eliminat 

Or. de 

Justificare 

Raportul privind punerea în aplicare a Directivei 2014/61/UE privind măsuri de reducere a 

costului, care urmează să fie prezentat cel târziu la 1 iulie 2018, va oferi o analiză precisă a 

elementelor suplimentare ale reglementării simetrice și a impactului acesteia asupra pieței. 

În această etapă, trebuie așteptat mai întâi raportul. 

 

Amendamentul   243 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 140 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(140) Ar putea fi justificat să se extindă 

obligațiile în materie de acces la cablaje și 

cabluri dincolo de primul punct de 

concentrare în zonele cu o densitate mai 

mică a populației, limitând totodată aceste 

obligații la puncte cât mai aproape posibil 

de utilizatorii finali în cazul în care se 

demonstrează că multiplicarea ar fi, de 

asemenea, imposibilă dincolo de 

respectivul prim punct de concentrare. 

(140) Ar putea fi justificat să se extindă 

obligațiile în materie de acces la cablaje și 

cabluri dincolo de primul punct de 

concentrare, în special în zonele cu o 

densitate mai mică a populației, limitând 

totodată aceste obligații la puncte cât mai 

aproape posibil de utilizatorii finali în 

cazul în care se demonstrează că 

multiplicarea ar fi, de asemenea, imposibilă 

dincolo de respectivul prim punct de 

concentrare. 

Or. en 

 

Amendamentul   244 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 140 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(140) Ar putea fi justificat să se extindă 

obligațiile în materie de acces la cablaje și 

cabluri dincolo de primul punct de 

concentrare în zonele cu o densitate mai 

mică a populației, limitând totodată aceste 

obligații la puncte cât mai aproape posibil 

de utilizatorii finali în cazul în care se 

demonstrează că multiplicarea ar fi, de 

asemenea, imposibilă dincolo de 

respectivul prim punct de concentrare. 

(140) Ar putea fi justificat să se extindă 

obligațiile în materie de acces la cablaje și 

cabluri dincolo de un punct de concentrare 

stabilit de autoritatea națională de 

reglementare în zonele cu o densitate mai 

mică a populației, în cazul în care se 

demonstrează că multiplicarea ar fi, de 

asemenea, neviabilă din punct de vedere 

economic sau imposibilă din punct de 

vedere fizic dincolo de respectivul punct de 

concentrare. 

Or. en 

 

Amendamentul   245 

Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 141 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(141) În astfel de cazuri, pentru a se 

respecta principiul proporționalității, 

poate fi oportun ca autoritățile naționale 

de reglementare să scutească anumite 

categorii de proprietari sau de 

întreprinderi sau ambele de obligații care 

merg dincolo de primul punct de 

distribuție, pe motiv că o obligație în 

materie de acces care nu se bazează pe o 

putere semnificativă pe piață ar risca să 

afecteze justificarea comercială a 

planului lor de afaceri pentru elementele 

de rețea recent implementate. 

Întreprinderile separate din punct de 

vedere structural nu ar trebui să facă 

obiectul unor astfel obligații în materie de 

acces dacă acestea oferă un acces 

alternativ eficace în condiții comerciale la 

o rețea de foarte mare capacitate. 

eliminat 

Or. de 

Justificare 

Raportul privind punerea în aplicare a Directivei 2014/61/UE privind măsuri de reducere a 

costului, care urmează să fie prezentat cel târziu la 1 iulie 2018, va oferi o analiză precisă a 

elementelor suplimentare ale reglementării simetrice și a impactului acesteia asupra pieței. 

În această etapă, trebuie așteptat mai întâi raportul. 

 

Amendamentul   246 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 141 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(141) În astfel de cazuri, pentru a se 

respecta principiul proporționalității, 

poate fi oportun ca autoritățile naționale 

de reglementare să scutească anumite 

categorii de proprietari sau de 

întreprinderi sau ambele de obligații care 

merg dincolo de primul punct de 

eliminat 
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distribuție, pe motiv că o obligație în 

materie de acces care nu se bazează pe o 

putere semnificativă pe piață ar risca să 

afecteze justificarea comercială a 

planului lor de afaceri pentru elementele 

de rețea recent implementate. 

Întreprinderile separate din punct de 

vedere structural nu ar trebui să facă 

obiectul unor astfel obligații în materie de 

acces dacă acestea oferă un acces 

alternativ eficace în condiții comerciale la 

o rețea de foarte mare capacitate. 

Or. en 

 

Amendamentul   247 

Michał Boni 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 142 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(142) Utilizarea în comun a infrastructurii 

pasive sau active folosite în furnizarea de 

servicii de comunicații electronice fără fir 

sau implementarea în comun a unor 

astfel de infrastructuri, în conformitate cu 

principiile dreptului concurenței, poate fi 

deosebit de utilă pentru a maximiza 

conectivitatea de foarte mare capacitate în 

întreaga Uniune, în special în zonele cu o 

densitate mai mică a populației unde 

multiplicarea nu este posibilă și utilizatorii 

finali riscă să fie lipsiți de o astfel de 

conectivitate. Autoritățile naționale de 

reglementare ar trebui, în mod excepțional, 

să fie în măsură să impună o astfel de 

utilizare sau implementare în comun ori 

un acces localizat la roaming în 

conformitate cu dreptul Uniunii, dacă 

demonstrează beneficiile aferente unei 

astfel de utilizări sau unui astfel de acces în 

comun în ceea ce privește depășirea unor 

bariere foarte semnificative în calea 

multiplicării și remedierea altor restricții 

(142) Utilizarea în comun a infrastructurii 

pasive folosite în furnizarea de servicii de 

comunicații electronice fără fir, în 

conformitate cu principiile dreptului 

concurenței, poate fi deosebit de utilă 

pentru a maximiza conectivitatea de foarte 

mare capacitate în întreaga Uniune, în 

special în zonele cu o densitate mai mică a 

populației unde multiplicarea nu este 

posibilă și utilizatorii finali riscă să fie 

lipsiți de o astfel de conectivitate. 

Autoritățile naționale de reglementare ar 

trebui, în mod excepțional, să fie în măsură 

să impună o astfel de utilizare ori un acces 

localizat la roaming în conformitate cu 

dreptul Uniunii, dacă demonstrează 

beneficiile aferente unei astfel de utilizări 

sau unui astfel de acces în comun în ceea 

ce privește depășirea unor bariere foarte 

semnificative în calea multiplicării și 

remedierea altor restricții severe ale 

posibilității de alegere a utilizatorului final 

sau ale calității serviciului ori ambele sau 
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severe ale posibilității de alegere a 

utilizatorului final sau ale calității 

serviciului ori ambele sau ale ariei de 

acoperire teritorială și ținând seama de mai 

multe elemente, în special de nevoia de a 

menține stimulentele pentru implementarea 

infrastructurii. 

ale ariei de acoperire teritorială și ținând 

seama de mai multe elemente, în special de 

nevoia de a menține stimulentele pentru 

implementarea infrastructurii. Accesul la 

cablajele și cablurile din interiorul 

clădirilor rămâne un obstacol important 

pentru concurență. Este important să se 

asigure că orice terță parte interesată 

primește acces la informațiile reținute de 

proprietarii sau utilizatorii unei astfel de 

infrastructuri din interiorul clădirilor și 

să se dea curs tuturor cererilor de acces 

rezonabile. 

Or. en 

Justificare 

Conectivitatea din orice punct în orice punct este o cerință importantă care ar trebui 

aplicată. Cu toate acestea, conceptual reprezintă o deviere de la principiul fundamental al 

reglementării serviciilor de comunicații electronice care se bazează pe principiul puterii 

semnificative pe piață și pe cel al legii concurenței. Astfel, obligațiile de tip „din orice punct 

în orice punct” ar trebui impuse în situații excepționale, justificate corespunzător, și atunci 

când nu sunt prezente sau funcționale reglementări privind puterea semnificativă pe piață. 

Accesul la cablajele și cablurile din interiorul clădirilor constituie o astfel de excepție. 

 

Amendamentul   248 

Lieve Wierinck, Hilde Vautmans 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 143 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(143) Deși este oportun ca, în unele 

circumstanțe, o autoritate națională de 

reglementare să impună obligații 

operatorilor care nu au o putere 

semnificativă pe piață în scopul îndeplinirii 

unor obiective precum conectivitatea cap la 

cap sau interoperabilitatea serviciilor, este 

totuși necesară garantarea faptului că 

aceste obligații se impun în conformitate 

cu cadrul de reglementare și, în special, cu 

procedurile sale de notificare. 

(143) Deși este oportun ca, în unele 

circumstanțe, o autoritate națională de 

reglementare să impună obligații 

operatorilor care nu au o putere 

semnificativă pe piață în scopul îndeplinirii 

unor obiective precum conectivitatea cap la 

cap sau interoperabilitatea serviciilor, este 

totuși necesară garantarea faptului că 

aceste obligații se impun în conformitate 

cu cadrul de reglementare și, în special, cu 

procedurile sale de notificare. Astfel de 

obligații trebuie impuse doar în cazurile 
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justificate pentru a asigura obiectivele 

prezentei directive și dacă acestea sunt 

justificate în mod obiectiv, transparente, 

proporționale și nediscriminatorii în 

scopul promovării eficienței, a 

concurenței sustenabile, a investițiilor și 

inovării eficiente și dacă oferă beneficii 

maxime utilizatorilor finali și sunt impuse 

în conformitate cu procedurile relevante 

de notificare. 

Or. en 

 

Amendamentul   249 

Michał Boni 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 143 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(143) Deși este oportun ca, în unele 

circumstanțe, o autoritate națională de 

reglementare să impună obligații 

operatorilor care nu au o putere 

semnificativă pe piață în scopul îndeplinirii 

unor obiective precum conectivitatea cap la 

cap sau interoperabilitatea serviciilor, este 

totuși necesară garantarea faptului că 

aceste obligații se impun în conformitate 

cu cadrul de reglementare și, în special, cu 

procedurile sale de notificare. 

(143) Deși este oportun ca, în unele 

circumstanțe, o autoritate națională de 

reglementare să impună obligații 

operatorilor care nu au o putere 

semnificativă pe piață în scopul îndeplinirii 

unor obiective precum conectivitatea cap la 

cap sau interoperabilitatea serviciilor, este 

totuși necesară garantarea faptului că 

aceste obligații se impun în conformitate 

cu cadrul de reglementare și, în special, cu 

procedurile sale de notificare și în situațiile 

în care obligațiile privind puterea 

semnificativă sunt ineficiente sau este 

puțin probabil să își demonstreze 

eficiența. 

Or. en 

Justificare 

Obligațiile de tip „din orice punct în orice punct” ar trebui impuse în situații excepționale, 

justificate corespunzător, și atunci când nu sunt prezente sau funcționale reglementări 

privind puterea semnificativă pe piață. 
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Amendamentul   250 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 147 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(147) Două sau mai multe întreprinderi 

pot fi considerate a se bucura de o poziție 

dominantă comună nu numai în cazul în 

care există legături structurale sau de alt tip 

între ele, dar și în cazul în care structura 

pieței relevante este favorabilă unor efecte 

coordonate, și anume încurajează 

comportamentul anticoncurențial paralel 

sau aliniat pe piață. 

(147) Două sau mai multe întreprinderi 

pot fi considerate a se bucura de o poziție 

dominantă comună nu numai în cazul în 

care există legături structurale sau de alt tip 

între ele, dar și în cazul în care structura 

pieței relevante este favorabilă unor efecte 

coordonate, și anume încurajează 

comportamentul anticoncurențial paralel 

sau aliniat pe piață. În contextul 

convergenței și a consolidării sporite de 

pe piețele de comunicații electronice, 

inclusiv, în unele cazuri, piețe legate de 

conținut, tot mai multe piețe fiind 

alcătuite din oligopoluri sau duopoluri, 

care ar putea conduce la o ineficiență a 

cadrului curent privind puterea 

semnificativă pe piață, este necesar să se 

analizeze dacă două sau mai întreprinderi 

pot fi considerate a avea o poziție 

echivalentă cu deținerea unei puteri 

semnificative pe piață în cazul în care ar 

putea afecta în mod semnificativ 

concurența eficientă. Evaluarea ar trebui 

să țină cont de piețele relevante, inclusiv, 

dar fără a se limita la cotele de piață ale 

altor participanți pe piață, puterea de pe 

piață a unei întreprinderi pe piețe strâns 

legate, bariere la intrare, concentrarea 

pieței, diferențierea produselor, 

constrângerile legate de capacitate și 

costurile de transfer. 

Or. en 

Justificare 

În conformitate cu articolul 104 din Regulamentul de procedură, prezentul amendament este 

necesar din motive imperioase ce țin de logica internă a textului. 
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Amendamentul   251 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 155 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(155) Pentru autoritățile naționale de 

reglementare, punctul de plecare în 

vederea identificării piețelor angro care 

pot face obiectul reglementării ex ante este 

analiza piețelor cu amănuntul 

corespunzătoare. Analiza unei concurențe 

efective la nivelul cu amănuntul și la nivel 

angro este efectuată dintr-o perspectivă 

orientată spre viitor pentru un orizont de 

timp dat și este ghidată de dreptul 

concurenței, inclusiv de jurisprudența 

relevantă a Curții de Justiție, după caz. În 

cazul în care se ajunge la concluzia că 

piețele cu amănuntul ar fi efectiv 

concurențiale în absența reglementării ex 

ante la nivel angro pe piața (piețele) 

relevantă (relevante) corespunzătoare, 

acest fapt ar trebui să determine autoritatea 

națională de reglementare să concluzioneze 

că reglementarea nu mai este necesară la 

nivelul angro relevant. 

(155) Pentru ca autoritățile naționale de 

reglementare să faciliteze identificarea 

piețelor angro care pot face obiectul 

reglementării ex ante, ar putea fi adecvată 

analiza piețelor cu amănuntul relevante. 

Cu toate acestea, nu este necesar să se 

definească formal piețele cu amănuntul 

atunci când procedura de analiză a pieței 

pune accentul pe o piață angro, deoarece 

o piață angro ar putea să corespundă mai 

multor piețe cu amănuntul. Analiza unei 

concurențe efective la nivelul cu amănuntul 

și la nivel angro este efectuată dintr-o 

perspectivă orientată spre viitor pentru un 

orizont de timp dat și este ghidată de 

dreptul concurenței, inclusiv de 

jurisprudența relevantă a Curții de Justiție, 

după caz. În cazul în care se ajunge la 

concluzia că piețele cu amănuntul ar fi 

efectiv concurențiale în absența 

reglementării ex ante la nivel angro pe 

piața (piețele) relevantă (relevante) 

corespunzătoare, acest fapt ar putea să 

determine autoritatea națională de 

reglementare să concluzioneze că 

reglementarea nu mai este necesară la 

nivelul angro relevant. 

Or. en 

Justificare 

În conformitate cu articolul 104 din Regulamentul de procedură, prezentul amendament este 

necesar din motive imperioase ce țin de logica internă a textului. 

 

Amendamentul   252 

Kaja Kallas 
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Propunere de directivă 

Considerentul 157 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(157) În vederea garantării faptului că se 

acordă o atenție corespunzătoare 

impactului reglementării impuse pe piețele 

conexe atunci când se stabilește dacă pe o 

piață dată se justifică reglementarea ex 

ante, autoritățile naționale de reglementare 

ar trebui să se asigure că piețele sunt 

analizate în mod coerent și, în cazul în care 

acest lucru este posibil, în același timp sau 

la un interval de timp cât mai apropiat 

posibil. În plus, dinamica concurenței de pe 

o anumită piață poate fi influențată de piețe 

care sunt contigue, dar nu sunt într-o relație 

verticală, cum ar putea fi cazul anumitor 

piețe fixe și mobile. Autoritățile naționale 

de reglementare ar trebui să efectueze 

această evaluare pentru fiecare piață angro 

avută în vedere pentru a face obiectul 

reglementării, începând cu măsuri 

corective pentru accesul la infrastructura 

civilă, deoarece astfel de măsuri corective 

sunt, de obicei, favorabile unei concurențe 

mai durabile, inclusiv concurenței la 

nivelul infrastructurii, iar apoi să analizeze 

orice piețe angro considerate ca fiind 

susceptibile să facă obiectul reglementării 

ex ante, dat fiind probabilul lor caracter 

adecvat pentru soluționarea problemelor în 

materie de concurență identificate la 

nivelul cu amănuntul. Atunci când decid cu 

privire la măsura corectivă specifică ce 

urmează să fie impusă, autoritățile 

naționale de reglementare ar trebui să 

evalueze fezabilitatea acesteia din punct de 

vedere tehnic și să efectueze o analiză cost-

beneficiu, având în vedere gradul său de 

adecvare pentru a soluționa problemele în 

materie de concurență identificate la 

nivelul cu amănuntul. Autoritățile naționale 

de reglementare ar trebui să ia în 

considerare consecințele impunerii oricărei 

măsuri corective specifice care, dacă este 

fezabilă numai în cazul anumitor topologii 

(157) În vederea garantării faptului că se 

acordă o atenție corespunzătoare 

impactului reglementării impuse pe piețele 

conexe atunci când se stabilește dacă pe o 

piață dată se justifică reglementarea ex 

ante, autoritățile naționale de reglementare 

ar trebui să se asigure că piețele sunt 

analizate în mod coerent și, în cazul în care 

acest lucru este posibil, în același timp sau 

la un interval de timp cât mai apropiat 

posibil. Atunci când evaluează 

reglementarea de la nivelul angro pentru a 

soluționa problemele de la nivelul cu 

amănuntul, autoritățile naționale de 

reglementare ar trebui să țină seama de 

faptul că mai multe piețe angro pot furniza 

inputuri angro în amonte pentru o anumită 

piață cu amănuntul și, invers, o piață angro 

poate furniza inputuri angro în amonte 

pentru o gamă variată de piețe cu 

amănuntul. Autoritățile naționale de 

reglementare ar trebui să efectueze această 

evaluare pentru fiecare piață angro avută în 

vedere pentru a face obiectul reglementării, 

evaluând dacă măsurile corective pentru 

accesul la infrastructura civilă, astfel de 

măsuri corective fiind, de obicei, 

favorabile unei concurențe mai durabile, 

inclusiv concurenței la nivelul 

infrastructurii, dar în același timp supuse 

disponibilității sau limitărilor de natură 

fizică sau măsurile corective pentru 

accesul la infrastructuri conexe sunt cele 

mai adecvate, iar apoi să analizeze orice 

piețe angro considerate ca fiind 

susceptibile să facă obiectul reglementării 

ex ante, dat fiind probabilul lor caracter 

adecvat pentru soluționarea problemelor în 

materie de concurență identificate la 

nivelul cu amănuntul. Atunci când decid cu 

privire la măsura corectivă specifică ce 

urmează să fie impusă, autoritățile 

naționale de reglementare ar trebui să 
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de rețea, ar putea constitui un factor de 

descurajare pentru implementarea rețelelor 

de foarte mare capacitate în interesul 

utilizatorilor finali. În fiecare etapă a 

evaluării, înainte ca autoritatea națională de 

reglementare să stabilească dacă orice alte 

măsuri corective ar trebui impuse unui 

operator cu putere semnificativă pe piață, 

aceasta ar trebui să încerce să determine 

dacă piața cu amănuntul în cauză ar fi 

efectiv concurențială în lumina oricăror 

acorduri comerciale relevante sau a altor 

circumstanțe de pe piața angro, inclusiv a 

altor tipuri de reglementări care sunt deja 

în vigoare, cum ar fi, de exemplu, 

obligațiile în materie de acces general la 

activele care nu pot fi multiplicate sau 

obligațiile impuse în temeiul Directivei 

2014/61/UE, și a oricărei reglementări 

considerate deja ca fiind adecvată de către 

autoritatea națională de reglementare 

pentru un operator cu putere semnificativă 

pe piață. Chiar dacă astfel de diferențe nu 

duc la definirea unor piețe geografice 

distincte, acestea pot justifica diferențierea 

în ceea ce privește măsurile corective 

adecvate impuse în funcție de intensitatea 

diferită a constrângerilor concurențiale. 

evalueze fezabilitatea acesteia din punct de 

vedere tehnic și să efectueze o analiză cost-

beneficiu, având în vedere gradul său de 

adecvare pentru a soluționa problemele în 

materie de concurență identificate la 

nivelul cu amănuntul și pentru a permite o 

concurență durabilă bazată pe 

diferențiere și neutralitate tehnologică. 

Autoritățile naționale de reglementare ar 

trebui să ia în considerare consecințele 

impunerii oricărei măsuri corective 

specifice care, dacă este fezabilă numai în 

cazul anumitor topologii de rețea, ar putea 

constitui un factor de descurajare pentru 

implementarea rețelelor de foarte mare 

capacitate în interesul utilizatorilor finali. 

În plus, autoritățile naționale de 

reglementare ar trebui să ofere stimulente 

prin măsurile corective impuse și, în cazul 

în care este posibil, înainte de 

implementarea infrastructurii, pentru 

dezvoltarea unei arhitecturi flexibile și 

deschise a rețelei, ceea ce ar reduce în 

cele din urmă sarcina și complexitatea 

măsurilor corective impuse într-o etapă 

ulterioară. În fiecare etapă a evaluării, 

înainte ca autoritatea națională de 

reglementare să stabilească dacă orice alte 

măsuri corective ar trebui impuse unui 

operator cu putere semnificativă pe piață, 

aceasta ar trebui să încerce să determine 

dacă piețele relevante în cauză ar fi efectiv 

concurențială în lumina oricăror acorduri 

comerciale relevante sau a altor 

circumstanțe de pe piața angro, inclusiv a 

altor tipuri de reglementări care sunt deja 

în vigoare, cum ar fi, de exemplu, 

obligațiile în materie de acces general la 

activele care nu pot fi multiplicate sau 

obligațiile impuse în temeiul Directivei 

2014/61/UE, și a oricărei reglementări 

considerate deja ca fiind adecvată de către 

autoritatea națională de reglementare 

pentru un operator cu putere semnificativă 

pe piață. Chiar dacă astfel de diferențe nu 

duc la definirea unor piețe geografice 

distincte, acestea pot justifica diferențierea 

în ceea ce privește măsurile corective 
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adecvate impuse în funcție de intensitatea 

diferită a constrângerilor concurențiale. 

Or. en 

Justificare 

În conformitate cu articolul 104 din Regulamentul de procedură, prezentul amendament este 

necesar din motive imperioase ce țin de logica internă a textului 

 

Amendamentul   253 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 164 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(164) Atunci când evaluează 

proporționalitatea obligațiilor și a 

condițiilor care urmează să fie impuse, 

autoritățile naționale de reglementare ar 

trebui să ia în considerare condițiile 

concurențiale diferite existente în diferitele 

zone din cadrul statelor lor membre , 

ținând seama, în special, de rezultatele 

anchetei geografice efectuate în 

conformitate cu prezenta directivă. 

(164) Atunci când evaluează 

proporționalitatea obligațiilor și a 

condițiilor care urmează să fie impuse, 

autoritățile naționale de reglementare ar 

trebui să ia în considerare condițiile 

concurențiale diferite existente în diferitele 

zone din cadrul statelor lor membre , 

ținând seama, în special, de rezultatele 

anchetei geografice efectuate în 

conformitate cu prezenta directivă. 

Autoritățile naționale de reglementare se 

asigură că obligațiile pe care le impun 

operatorilor desemnați ca având putere 

semnificativă pe piață sunt eficiente. 

Autoritățile naționale de reglementare pot 

stabili în avans scheme de sancționare 

care să fie aplicate în cazul încălcării 

acestor obligații. 

Or. en 

 

Amendamentul   254 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins, Markus Pieper 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 164 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(164) Atunci când evaluează 

proporționalitatea obligațiilor și a 

condițiilor care urmează să fie impuse, 

autoritățile naționale de reglementare ar 

trebui să ia în considerare condițiile 

concurențiale diferite existente în diferitele 

zone din cadrul statelor lor membre , 

ținând seama, în special, de rezultatele 

anchetei geografice efectuate în 

conformitate cu prezenta directivă . 

(164) Atunci când evaluează 

proporționalitatea obligațiilor și a 

condițiilor care urmează să fie impuse, 

autoritățile naționale de reglementare ar 

trebui să ia în considerare condițiile 

concurențiale diferite existente în diferitele 

zone din cadrul statelor lor membre , 

ținând seama, în special, de rezultatele 

anchetei geografice efectuate în 

conformitate cu prezenta directivă . Pentru 

a se asigura că operatorii cu putere 

semnificativă pe piață respectă cu 

adevărat obligațiile, autoritățile naționale 

de reglementare pot prevedea sancțiuni 

pentru încălcări. 

Or. de 

 

Amendamentul   255 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 172 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(172) Activele de inginerie civilă care pot 

găzdui o rețea de comunicații electronice 

sunt esențiale pentru implementarea cu 

succes a unor noi rețele de foarte mare 

capacitate din cauza costurilor ridicate de 

multiplicare a acestora și se pot face 

economii semnificative atunci când 

activele respective pot fi reutilizate. Prin 

urmare, pe lângă normele privind 

infrastructura fizică prevăzute în 

Directiva 2014/61/UE, o măsură corectivă 

specifică este necesară în situațiile în care 

activele de inginerie civilă sunt deținute 

de un operator desemnat ca având putere 

semnificativă pe piață. În cazul în care 

există active de inginerie civilă și acestea 

pot fi reutilizate, efectul pozitiv al 

eliminat 
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realizării accesului efectiv la activele 

respective în implementarea unei 

infrastructuri concurente este foarte 

ridicat și, în consecință, este necesar să se 

asigure faptul că accesul la activele 

respective poate fi folosit ca o măsură 

corectivă autonomă pentru îmbunătățirea 

dinamicii concurențiale și în materie de 

implementare pe orice piață din aval, care 

trebuie luată în considerare înainte de 

evaluarea nevoii de a impune orice alte 

eventuale măsuri corective, și nu doar ca 

o măsură corectivă auxiliară aplicată 

pentru alte produse sau servicii angro ori 

ca o măsură corectivă limitată la 

întreprinderile care beneficiază de 

respectivele alte produse sau servicii 

angro. Autoritățile naționale de 

reglementare ar trebui să evalueze 

activele de inginerie civilă tradiționale 

reutilizabile pe baza valorii contabile 

reglementare din care se scade 

amortizarea cumulată la data calculării, 

indexată cu un indice de preț 

corespunzător, cum ar fi indicele prețului 

cu amănuntul, și excluzând activele care 

sunt complet amortizate, pe o perioadă de 

cel puțin 40 de ani, dar care sunt utilizate 

în continuare. 

Or. en 

 

Amendamentul   256 

Kaja Kallas 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 172 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(172) Activele de inginerie civilă care pot 

găzdui o rețea de comunicații electronice 

sunt esențiale pentru implementarea cu 

succes a unor noi rețele de foarte mare 

capacitate din cauza costurilor ridicate de 

multiplicare a acestora și se pot face 

(172) Activele de inginerie civilă care pot 

găzdui o rețea de comunicații electronice 

sunt esențiale pentru implementarea cu 

succes a unor noi rețele de foarte mare 

capacitate din cauza costurilor ridicate de 

multiplicare a acestora și se pot face 
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economii semnificative atunci când 

activele respective pot fi reutilizate. Prin 

urmare, pe lângă normele privind 

infrastructura fizică prevăzute în Directiva 

2014/61/UE, o măsură corectivă specifică 

este necesară în situațiile în care activele de 

inginerie civilă sunt deținute de un operator 

desemnat ca având putere semnificativă pe 

piață. În cazul în care există active de 

inginerie civilă și acestea pot fi reutilizate, 

efectul pozitiv al realizării accesului efectiv 

la activele respective în implementarea 

unei infrastructuri concurente este foarte 

ridicat și, în consecință, este necesar să se 

asigure faptul că accesul la activele 

respective poate fi folosit ca o măsură 

corectivă autonomă pentru îmbunătățirea 

dinamicii concurențiale și în materie de 

implementare pe orice piață din aval, care 

trebuie luată în considerare înainte de 

evaluarea nevoii de a impune orice alte 

eventuale măsuri corective, și nu doar ca o 

măsură corectivă auxiliară aplicată pentru 

alte produse sau servicii angro ori ca o 

măsură corectivă limitată la întreprinderile 

care beneficiază de respectivele alte 

produse sau servicii angro. Autoritățile 

naționale de reglementare ar trebui să 

evalueze activele de inginerie civilă 

tradiționale reutilizabile pe baza valorii 

contabile reglementare din care se scade 

amortizarea cumulată la data calculării, 

indexată cu un indice de preț 

corespunzător, cum ar fi indicele prețului 

cu amănuntul, și excluzând activele care 

sunt complet amortizate, pe o perioadă de 

cel puțin 40 de ani, dar care sunt utilizate 

în continuare. 

economii semnificative atunci când 

activele respective pot fi reutilizate. Prin 

urmare, pe lângă normele privind 

infrastructura fizică prevăzute în Directiva 

2014/61/UE, o măsură corectivă specifică 

este necesară în situațiile în care activele de 

inginerie civilă sunt deținute de un operator 

desemnat ca având putere semnificativă pe 

piață. În cazul în care există active de 

inginerie civilă și acestea pot fi reutilizate, 

efectul pozitiv al realizării accesului efectiv 

la activele respective în implementarea 

unei infrastructuri concurente este foarte 

ridicat și, în consecință, este necesar să se 

asigure faptul că accesul la activele 

respective poate fi folosit ca o măsură 

corectivă autonomă pentru îmbunătățirea 

dinamicii concurențiale și în materie de 

implementare pe orice piață din aval, care 

trebuie luată în considerare înainte de 

evaluarea nevoii de a impune orice alte 

eventuale măsuri corective, și nu doar ca o 

măsură corectivă auxiliară aplicată pentru 

alte produse sau servicii angro ori ca o 

măsură corectivă limitată la întreprinderile 

care beneficiază de respectivele alte 

produse sau servicii angro. Cu toate 

acestea, accesul la astfel de active poate fi 

limitat de constrângeri de natură fizică 

sau de disponibilitatea limitată, prin 

urmare, ar trebui luate în considerare și 

mijloace alternative de acces, cum ar fi 

accesul la fibră optică neagră. Autoritățile 

naționale de reglementare ar trebui să 

evalueze activele de inginerie civilă 

tradiționale reutilizabile pe baza valorii 

contabile reglementare din care se scade 

amortizarea cumulată la data calculării, 

indexată cu un indice de preț 

corespunzător, cum ar fi indicele prețului 

cu amănuntul, și excluzând activele care 

sunt complet amortizate, pe o perioadă de 

cel puțin 40 de ani, dar care sunt utilizate 

în continuare. 

Or. en 
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Justificare 

În conformitate cu articolul 104 din Regulamentul de procedură, prezentul amendament este 

necesar din motive imperioase ce țin de logica internă a textului 

 

Amendamentul   257 

Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 172 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(172) Activele de inginerie civilă care pot 

găzdui o rețea de comunicații electronice 

sunt esențiale pentru implementarea cu 

succes a unor noi rețele de foarte mare 

capacitate din cauza costurilor ridicate de 

multiplicare a acestora și se pot face 

economii semnificative atunci când 

activele respective pot fi reutilizate. Prin 

urmare, pe lângă normele privind 

infrastructura fizică prevăzute în Directiva 

2014/61/UE, o măsură corectivă specifică 

este necesară în situațiile în care activele de 

inginerie civilă sunt deținute de un operator 

desemnat ca având putere semnificativă pe 

piață. În cazul în care există active de 

inginerie civilă și acestea pot fi reutilizate, 

efectul pozitiv al realizării accesului efectiv 

la activele respective în implementarea 

unei infrastructuri concurente este foarte 

ridicat și, în consecință, este necesar să se 

asigure faptul că accesul la activele 

respective poate fi folosit ca o măsură 

corectivă autonomă pentru îmbunătățirea 

dinamicii concurențiale și în materie de 

implementare pe orice piață din aval, care 

trebuie luată în considerare înainte de 

evaluarea nevoii de a impune orice alte 

eventuale măsuri corective, și nu doar ca o 

măsură corectivă auxiliară aplicată pentru 

alte produse sau servicii angro ori ca o 

măsură corectivă limitată la întreprinderile 

care beneficiază de respectivele alte 

produse sau servicii angro. Autoritățile 

(172) Activele de inginerie civilă care pot 

găzdui o rețea de comunicații electronice 

sau infrastructuri pasive, cum ar fi 

cablurile inactive, sunt esențiale pentru 

implementarea cu succes a unor noi rețele 

de foarte mare capacitate din cauza 

costurilor ridicate de multiplicare a 

acestora și se pot face economii 

semnificative atunci când activele 

respective pot fi reutilizate. Prin urmare, pe 

lângă normele privind infrastructura fizică 

prevăzute în Directiva 2014/61/UE, o 

măsură corectivă specifică este necesară în 

situațiile în care activele de inginerie civilă 

sunt deținute de un operator desemnat ca 

având putere semnificativă pe piață. În 

cazul în care există active de inginerie 

civilă sau infrastructuri pasive și acestea 

pot fi reutilizate, efectul pozitiv al realizării 

accesului efectiv la activele respective în 

implementarea unei infrastructuri 

concurente este foarte ridicat și, în 

consecință, este necesar să se asigure faptul 

că accesul la activele respective poate fi 

folosit ca o măsură corectivă autonomă 

pentru îmbunătățirea dinamicii 

concurențiale și în materie de 

implementare pe orice piață din aval, care 

trebuie luată în considerare înainte de 

evaluarea nevoii de a impune orice alte 

eventuale măsuri corective, și nu doar ca o 

măsură corectivă auxiliară aplicată pentru 

alte produse sau servicii angro ori ca o 
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naționale de reglementare ar trebui să 

evalueze activele de inginerie civilă 

tradiționale reutilizabile pe baza valorii 

contabile reglementare din care se scade 

amortizarea cumulată la data calculării, 

indexată cu un indice de preț 

corespunzător, cum ar fi indicele prețului 

cu amănuntul, și excluzând activele care 

sunt complet amortizate, pe o perioadă de 

cel puțin 40 de ani, dar care sunt utilizate 

în continuare. 

măsură corectivă limitată la întreprinderile 

care beneficiază de respectivele alte 

produse sau servicii angro. Autoritățile 

naționale de reglementare ar trebui să 

evalueze activele de inginerie civilă 

tradiționale reutilizabile pe baza valorii 

contabile reglementare din care se scade 

amortizarea cumulată la data calculării, 

indexată cu un indice de preț 

corespunzător, cum ar fi indicele prețului 

cu amănuntul, și excluzând activele care 

sunt complet amortizate, pe o perioadă de 

cel puțin 40 de ani, dar care sunt utilizate 

în continuare. 

Or. de 

 

Amendamentul   258 

Werner Langen, Norbert Lins, Sabine Verheyen 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 173 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(173) Atunci când impun obligații privind 

accesul la infrastructurile noi și 

modernizate, autoritățile naționale de 

reglementare ar trebui să garanteze că 

condițiile de acces reflectă circumstanțele 

care stau la baza deciziei de investiție, 

luând în considerare, printre altele, 

costurile de dare în folosință, rata estimată 

de acceptare a noilor produse și servicii și 

prețurile cu amănuntul estimate. În plus, 

pentru a oferi investitorilor siguranță în 

ceea ce privește planificarea, autoritățile 

naționale de reglementare ar trebui să poată 

fixa, dacă este cazul, clauze și condiții de 

acces consecvente de-a lungul mai multor 

perioade de revizuire corespunzătoare. În 

eventualitatea în care controlul prețurilor 

este considerat oportun, termenii și 

condițiile în cauză pot cuprinde acorduri de 

prețuri în funcție de volume sau de durata 

contractului, în conformitate cu dreptul 

(173) Atunci când impun obligații privind 

accesul la infrastructurile noi și 

modernizate, autoritățile naționale de 

reglementare ar trebui să garanteze că 

condițiile de acces reflectă circumstanțele 

care stau la baza deciziei de investiție, 

luând în considerare, printre altele, 

costurile de dare în folosință, rata estimată 

de acceptare a noilor produse și servicii și 

prețurile cu amănuntul estimate. În plus, 

pentru a oferi investitorilor siguranță în 

ceea ce privește planificarea, autoritățile 

naționale de reglementare ar trebui să poată 

fixa, dacă este cazul, clauze și condiții de 

acces consecvente de-a lungul mai multor 

perioade de revizuire corespunzătoare. În 

eventualitatea în care controlul prețurilor 

este considerat oportun, termenii și 

condițiile în cauză pot cuprinde acorduri de 

prețuri în funcție de volume sau de durata 

contractului, în conformitate cu dreptul 
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Uniunii și cu condiția ca acestea să nu aibă 

un efect discriminatoriu. Orice condiții de 

acces impuse ar trebui să respecte 

necesitatea de a menține concurența 

efectivă în domeniul serviciilor pentru 

consumatori și întreprinderi. 

Uniunii și cu condiția ca acestea să nu aibă 

un efect discriminatoriu. Orice condiții de 

acces impuse ar trebui să respecte 

necesitatea de a menține concurența 

efectivă în domeniul serviciilor pentru 

consumatori și întreprinderi. Fiecare 

obligație ar trebui evaluată separat; cu o 

singură excepție, nu există o ierarhie între 

obligațiile pe care le pot impune 

autoritățile naționale de reglementare. Cu 

toate acestea, în conformitate cu 

principiul proporționalității, obligația de a 

asigura accesul la infrastructuri specifice 

de rețea și utilizarea acestora este impusă 

numai în cazul în care obligația de 

asigurare a accesului la active de 

inginerie civilă este ineficientă sau este 

puțin probabil să își demonstreze 

eficiența. 

Or. de 

 

Amendamentul   259 

Michał Boni 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 173 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(173) Atunci când impun obligații privind 

accesul la infrastructurile noi și 

modernizate, autoritățile naționale de 

reglementare ar trebui să garanteze că 

respectivele condiții de acces reflectă 

circumstanțele care stau la baza deciziei de 

investiție, luând în considerare, printre 

altele, costurile de dare în folosință, rata 

estimată de acceptare a noilor produse și 

servicii și nivelurile prețurilor cu 

amănuntul estimate. În plus, pentru a oferi 

investitorilor siguranță în ceea ce privește 

planificarea, autoritățile naționale de 

reglementare ar trebui să poată fixa, dacă 

este cazul, termeni și condiții de acces 

consecvente de-a lungul unor perioade de 

(173) Atunci când impun obligații privind 

accesul la infrastructurile noi și 

modernizate, autoritățile naționale de 

reglementare ar trebui să garanteze că 

respectivele condiții de acces reflectă 

circumstanțele care stau la baza deciziei de 

investiție, luând în considerare, printre 

altele, costurile de dare în folosință, rata 

estimată de acceptare a noilor produse și 

servicii și nivelurile prețurilor cu 

amănuntul estimate. În plus, pentru a oferi 

investitorilor siguranță în ceea ce privește 

planificarea, autoritățile naționale de 

reglementare ar trebui să poată fixa, dacă 

este cazul, termeni și condiții de acces 

consecvente de-a lungul unor perioade de 
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revizuire corespunzătoare. În eventualitatea 

în care controlul prețurilor este considerat 

oportun, termenii și condițiile în cauză pot 

cuprinde acorduri de prețuri în funcție de 

volume sau de durata contractului, în 

conformitate cu dreptul Uniunii și cu 

condiția ca acestea să nu aibă un efect 

discriminatoriu. Orice condiții de acces 

impuse ar trebui să respecte necesitatea de 

a menține concurența efectivă în domeniul 

serviciilor pentru consumatori și 

întreprinderi. 

revizuire corespunzătoare. În eventualitatea 

în care controlul prețurilor este considerat 

oportun, termenii și condițiile în cauză pot 

cuprinde acorduri de prețuri în funcție de 

volume sau de durata contractului, în 

conformitate cu dreptul Uniunii și cu 

condiția ca acestea să nu aibă un efect 

discriminatoriu. Orice condiții de acces 

impuse ar trebui să respecte necesitatea de 

a menține concurența efectivă în domeniul 

serviciilor pentru consumatori și 

întreprinderi. Fiecare obligație este 

evaluată separat și nu există o ierarhie 

între diferitele obligații pe care 

autoritățile naționale de reglementare le 

pot impune cu o singură excepție. În 

conformitate cu principiul 

proporționalității, obligația de a asigura 

accesul la infrastructuri specifice de rețea 

și utilizarea acestora este impusă numai 

în cazul în care obligația de asigurare a 

accesului la active de inginerie civilă este 

ineficientă sau este puțin probabil să își 

demonstreze eficiența. 

Or. en 

Justificare 

În considerentul 173, trebuie să se clarifice faptul că obligația de a asigura accesul la 

infrastructuri specifice de rețea și utilizarea acestora este impusă numai în cazul în care 

obligația de asigurare a accesului la active de inginerie civilă este ineficientă sau este puțin 

probabil să își demonstreze eficiența. 

 

Amendamentul   260 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 175 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(175) În zonele geografice în care se 

poate preconiza, dintr-o perspectivă 

prospectivă, că vor exista două rețele de 

acces, este mai probabil ca utilizatorii 

eliminat 
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finali să beneficieze de îmbunătățiri în 

ceea ce privește calitatea rețelei, datorită 

concurenței bazate pe infrastructură, 

decât în zonele în care persistă o singură 

rețea. Caracterul adecvat al concurenței 

în ceea ce privește alți parametri, cum ar 

fi prețul și posibilitatea de alegere, este 

probabil să depindă de circumstanțele 

concurențiale de la nivel național și local. 

În cazul în care cel puțin unul dintre 

operatorii de rețea oferă acces la nivel 

angro oricărei întreprinderi interesate în 

condiții comerciale rezonabile care permit 

o concurență durabilă pe piața cu 

amănuntul, nu este probabil ca 

autoritățile naționale de reglementare să 

aibă nevoie să impună sau să mențină 

obligații de acces la nivel angro pe baza 

PSP în afara celor privind accesul la 

infrastructura civilă și, prin urmare, se 

poate recurge la aplicarea normelor 

generale în materie de concurență. 

Aceasta se aplică a fortiori dacă ambii 

operatori de rețea oferă un acces la nivel 

angro comercial rezonabil. În ambele 

cazuri, poate fi mai adecvat ca autoritățile 

naționale de reglementare să recurgă la o 

monitorizare specifică pe bază ex post. În 

cazul în care, dintr-o perspectivă 

prospectivă, trei operatori de rețele de 

acces sunt prezenți sau se preconizează că 

vor fi prezenți și vor concura în mod 

durabil pe aceleași piețe cu amănuntul și 

angro (de exemplu, așa cum poate fi cazul 

pentru rețele mobile și așa cum se poate 

întâmpla în unele zone geografice pentru 

rețele fixe, în special atunci când există 

un acces efectiv la infrastructura civilă 

și/sau la coinvestiție, astfel încât trei sau 

mai mulți operatori au un control efectiv 

asupra activelor rețelei de acces necesare 

pentru a satisface cererea cu amănuntul), 

va fi mai puțin probabil ca autoritățile 

naționale de reglementare să identifice un 

operator ca având PSP, cu excepția 

cazului în care acestea constă existența 

unei poziții dominante colective sau dacă 

fiecare dintre întreprinderile în cauză are 
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o putere de piață semnificativă pe piețe 

angro distincte, de exemplu în cazul 

piețelor de terminare a apelurilor de voce. 

Aplicarea normelor generale în materie 

de concurență pe astfel de piețe 

caracterizate printr-o concurență pe bază 

de infrastructură durabilă și efectivă ar 

trebui să fie suficientă. 

Or. en 

Justificare 

Textul nu ia în considerare constatările OAREC cu privire la problemele legate de piețele 

calificate drept „oligopoluri strânse”. Concluzia OAREC că „doi nu este suficient” nu face 

obiectul prezentului considerent. 

 

Amendamentul   261 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 175 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(175) În zonele geografice în care se 

poate preconiza, dintr-o perspectivă 

prospectivă, că vor exista două rețele de 

acces, este mai probabil ca utilizatorii 

finali să beneficieze de îmbunătățiri în 

ceea ce privește calitatea rețelei, datorită 

concurenței bazate pe infrastructură, 

decât în zonele în care persistă o singură 

rețea. Caracterul adecvat al concurenței 

în ceea ce privește alți parametri, cum ar 

fi prețul și posibilitatea de alegere, este 

probabil să depindă de circumstanțele 

concurențiale de la nivel național și local. 

În cazul în care cel puțin unul dintre 

operatorii de rețea oferă acces la nivel 

angro oricărei întreprinderi interesate în 

condiții comerciale rezonabile care permit 

o concurență durabilă pe piața cu 

amănuntul, nu este probabil ca 

autoritățile naționale de reglementare să 

aibă nevoie să impună sau să mențină 

eliminat 
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obligații de acces la nivel angro pe baza 

PSP în afara celor privind accesul la 

infrastructura civilă și, prin urmare, se 

poate recurge la aplicarea normelor 

generale în materie de concurență. 

Aceasta se aplică a fortiori dacă ambii 

operatori de rețea oferă un acces la nivel 

angro comercial rezonabil. În ambele 

cazuri, poate fi mai adecvat ca autoritățile 

naționale de reglementare să recurgă la o 

monitorizare specifică pe bază ex post. În 

cazul în care, dintr-o perspectivă 

prospectivă, trei operatori de rețele de 

acces sunt prezenți sau se preconizează că 

vor fi prezenți și vor concura în mod 

durabil pe aceleași piețe cu amănuntul și 

angro (de exemplu, așa cum poate fi cazul 

pentru rețele mobile și așa cum se poate 

întâmpla în unele zone geografice pentru 

rețele fixe, în special atunci când există 

un acces efectiv la infrastructura civilă 

și/sau la coinvestiție, astfel încât trei sau 

mai mulți operatori au un control efectiv 

asupra activelor rețelei de acces necesare 

pentru a satisface cererea cu amănuntul), 

va fi mai puțin probabil ca autoritățile 

naționale de reglementare să identifice un 

operator ca având PSP, cu excepția 

cazului în care acestea constă existența 

unei poziții dominante colective sau dacă 

fiecare dintre întreprinderile în cauză are 

o putere de piață semnificativă pe piețe 

angro distincte, de exemplu în cazul 

piețelor de terminare a apelurilor de voce. 

Aplicarea normelor generale în materie 

de concurență pe astfel de piețe 

caracterizate printr-o concurență pe bază 

de infrastructură durabilă și efectivă ar 

trebui să fie suficientă. 

Or. en 

 

Amendamentul   262 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Jeppe Kofod 
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Propunere de directivă 

Considerentul 175 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(175) În zonele geografice în care se 

poate preconiza, dintr-o perspectivă 

prospectivă, că vor exista două rețele de 

acces, este mai probabil ca utilizatorii 

finali să beneficieze de îmbunătățiri în 

ceea ce privește calitatea rețelei, datorită 

concurenței bazate pe infrastructură, 

decât în zonele în care persistă o singură 

rețea. Caracterul adecvat al concurenței 

în ceea ce privește alți parametri, cum ar 

fi prețul și posibilitatea de alegere, este 

probabil să depindă de circumstanțele 

concurențiale de la nivel național și local. 

În cazul în care cel puțin unul dintre 

operatorii de rețea oferă acces la nivel 

angro oricărei întreprinderi interesate în 

condiții comerciale rezonabile care permit 

o concurență durabilă pe piața cu 

amănuntul, nu este probabil ca 

autoritățile naționale de reglementare să 

aibă nevoie să impună sau să mențină 

obligații de acces la nivel angro pe baza 

PSP în afara celor privind accesul la 

infrastructura civilă și, prin urmare, se 

poate recurge la aplicarea normelor 

generale în materie de concurență. 

Aceasta se aplică a fortiori dacă ambii 

operatori de rețea oferă un acces la nivel 

angro comercial rezonabil. În ambele 

cazuri, poate fi mai adecvat ca autoritățile 

naționale de reglementare să recurgă la o 

monitorizare specifică pe bază ex post. În 

cazul în care, dintr-o perspectivă 

prospectivă, trei operatori de rețele de 

acces sunt prezenți sau se preconizează că 

vor fi prezenți și vor concura în mod 

durabil pe aceleași piețe cu amănuntul și 

angro (de exemplu, așa cum poate fi cazul 

pentru rețele mobile și așa cum se poate 

întâmpla în unele zone geografice pentru 

rețele fixe, în special atunci când există 

un acces efectiv la infrastructura civilă 

și/sau la coinvestiție, astfel încât trei sau 

eliminat 
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mai mulți operatori au un control efectiv 

asupra activelor rețelei de acces necesare 

pentru a satisface cererea cu amănuntul), 

va fi mai puțin probabil ca autoritățile 

naționale de reglementare să identifice un 

operator ca având PSP, cu excepția 

cazului în care acestea constă existența 

unei poziții dominante colective sau dacă 

fiecare dintre întreprinderile în cauză are 

o putere de piață semnificativă pe piețe 

angro distincte, de exemplu în cazul 

piețelor de terminare a apelurilor de voce. 

Aplicarea normelor generale în materie 

de concurență pe astfel de piețe 

caracterizate printr-o concurență pe bază 

de infrastructură durabilă și efectivă ar 

trebui să fie suficientă. 

Or. en 

Justificare 

The recital ignores the importance of effective access regulation in ensuring competitive 

outcomes in both monopolistic and oligopolistic markets. When retail competition is effective, 

it is often based on regulated wholesale access, especially SMP. Technical and economic 

nature of access is often critical in determining if it truly contributes to the goal of achieving 

effective competition and as such we should not make a mistake to remove regulation only 

because the retail market is competitive. Also, BEREC points out the problems of ‘tight 

oligopolies’ in EU markets and that existing regulatory tools are not able to tackle them. 

 

Amendamentul   263 

Michel Reimon 

în numele Grupului Verts/ALE 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 175 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(175) În zonele geografice în care se 

poate preconiza, dintr-o perspectivă 

prospectivă, că vor exista două rețele de 

acces, este mai probabil ca utilizatorii 

finali să beneficieze de îmbunătățiri în 

ceea ce privește calitatea rețelei, datorită 

eliminat 
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concurenței bazate pe infrastructură, 

decât în zonele în care persistă o singură 

rețea. Caracterul adecvat al concurenței 

în ceea ce privește alți parametri, cum ar 

fi prețul și posibilitatea de alegere, este 

probabil să depindă de circumstanțele 

concurențiale de la nivel național și local. 

În cazul în care cel puțin unul dintre 

operatorii de rețea oferă acces la nivel 

angro oricărei întreprinderi interesate în 

condiții comerciale rezonabile care permit 

o concurență durabilă pe piața cu 

amănuntul, nu este probabil ca 

autoritățile naționale de reglementare să 

aibă nevoie să impună sau să mențină 

obligații de acces la nivel angro pe baza 

PSP în afara celor privind accesul la 

infrastructura civilă și, prin urmare, se 

poate recurge la aplicarea normelor 

generale în materie de concurență. 

Aceasta se aplică a fortiori dacă ambii 

operatori de rețea oferă un acces la nivel 

angro comercial rezonabil. În ambele 

cazuri, poate fi mai adecvat ca autoritățile 

naționale de reglementare să recurgă la o 

monitorizare specifică pe bază ex post. În 

cazul în care, dintr-o perspectivă 

prospectivă, trei operatori de rețele de 

acces sunt prezenți sau se preconizează că 

vor fi prezenți și vor concura în mod 

durabil pe aceleași piețe cu amănuntul și 

angro (de exemplu, așa cum poate fi cazul 

pentru rețele mobile și așa cum se poate 

întâmpla în unele zone geografice pentru 

rețele fixe, în special atunci când există 

un acces efectiv la infrastructura civilă 

și/sau la coinvestiție, astfel încât trei sau 

mai mulți operatori au un control efectiv 

asupra activelor rețelei de acces necesare 

pentru a satisface cererea cu amănuntul), 

va fi mai puțin probabil ca autoritățile 

naționale de reglementare să identifice un 

operator ca având PSP, cu excepția 

cazului în care acestea constă existența 

unei poziții dominante colective sau dacă 

fiecare dintre întreprinderile în cauză are 

o putere de piață semnificativă pe piețe 

angro distincte, de exemplu în cazul 
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piețelor de terminare a apelurilor de voce. 

Aplicarea normelor generale în materie 

de concurență pe astfel de piețe 

caracterizate printr-o concurență pe bază 

de infrastructură durabilă și efectivă ar 

trebui să fie suficientă. 

Or. en 

Justificare 

The recital presents a distorted and inadequate narrative of the evolution and status of 

different telecom market outcomes in the EU and should be deleted. It ignores the crucial role 

effective access regulation has in ensuring competitive outcomes in both monopolistic and 

oligopolistic (2 or more strong players) markets. When retail competition is effective it is 

often based on regulated wholesale access, especially SMP. It would therefore be mistaken to 

remove this regulation just because the retail market is competitive. The text does not take 

into account BEREC findings on the problems related to markets qualified as ‘tight 

oligopolies’ and the inadequacy of existing regulatory tools to tackle them. BEREC’s 

conclusion that “two is not enough” isn’t reflected by this recital. Markets like Belgium and 

the Netherlands, already with oligopolistic structures, would be left as they are today. 

 

Amendamentul   264 

Fulvio Martusciello 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 175 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(175) În zonele geografice în care se 

poate preconiza, dintr-o perspectivă 

prospectivă, că vor exista două rețele de 

acces, este mai probabil ca utilizatorii 

finali să beneficieze de îmbunătățiri în 

ceea ce privește calitatea rețelei, datorită 

concurenței bazate pe infrastructură, 

decât în zonele în care persistă o singură 

rețea. Caracterul adecvat al concurenței 

în ceea ce privește alți parametri, cum ar 

fi prețul și posibilitatea de alegere, este 

probabil să depindă de circumstanțele 

concurențiale de la nivel național și local. 

În cazul în care cel puțin unul dintre 

operatorii de rețea oferă acces la nivel 

angro oricărei întreprinderi interesate în 

eliminat 
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condiții comerciale rezonabile care permit 

o concurență durabilă pe piața cu 

amănuntul, nu este probabil ca 

autoritățile naționale de reglementare să 

aibă nevoie să impună sau să mențină 

obligații de acces la nivel angro pe baza 

PSP în afara celor privind accesul la 

infrastructura civilă și, prin urmare, se 

poate recurge la aplicarea normelor 

generale în materie de concurență. 

Aceasta se aplică a fortiori dacă ambii 

operatori de rețea oferă un acces la nivel 

angro comercial rezonabil. În ambele 

cazuri, poate fi mai adecvat ca autoritățile 

naționale de reglementare să recurgă la o 

monitorizare specifică pe bază ex post. În 

cazul în care, dintr-o perspectivă 

prospectivă, trei operatori de rețele de 

acces sunt prezenți sau se preconizează că 

vor fi prezenți și vor concura în mod 

durabil pe aceleași piețe cu amănuntul și 

angro (de exemplu, așa cum poate fi cazul 

pentru rețele mobile și așa cum se poate 

întâmpla în unele zone geografice pentru 

rețele fixe, în special atunci când există 

un acces efectiv la infrastructura civilă 

și/sau la coinvestiție, astfel încât trei sau 

mai mulți operatori au un control efectiv 

asupra activelor rețelei de acces necesare 

pentru a satisface cererea cu amănuntul), 

va fi mai puțin probabil ca autoritățile 

naționale de reglementare să identifice un 

operator ca având PSP, cu excepția 

cazului în care acestea constă existența 

unei poziții dominante colective sau dacă 

fiecare dintre întreprinderile în cauză are 

o putere de piață semnificativă pe piețe 

angro distincte, de exemplu în cazul 

piețelor de terminare a apelurilor de voce. 

Aplicarea normelor generale în materie 

de concurență pe astfel de piețe 

caracterizate printr-o concurență pe bază 

de infrastructură durabilă și efectivă ar 

trebui să fie suficientă. 

Or. en 
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Amendamentul   265 

Kaja Kallas 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 175 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(175) În zonele geografice în care se 

poate preconiza, dintr-o perspectivă 

prospectivă, că vor exista două rețele de 

acces, este mai probabil ca utilizatorii finali 

să beneficieze de îmbunătățiri în ceea ce 

privește calitatea rețelei, datorită 

concurenței bazate pe infrastructură, decât 

în zonele în care persistă o singură rețea. 

Caracterul adecvat al concurenței în ceea 

ce privește alți parametri, cum ar fi prețul 

și posibilitatea de alegere, este probabil să 

depindă de circumstanțele concurențiale de 

la nivel național și local. În cazul în care 

cel puțin unul dintre operatorii de rețea 

oferă acces la nivel angro oricărei 

întreprinderi interesate în condiții 

comerciale rezonabile care permit o 

concurență durabilă pe piața cu 

amănuntul, nu este probabil ca autoritățile 

naționale de reglementare să aibă nevoie să 

impună sau să mențină obligații de acces la 

nivel angro pe baza PSP în afara celor 

privind accesul la infrastructura civilă și, 

prin urmare, se poate recurge la aplicarea 

normelor generale în materie de 

concurență. Aceasta se aplică a fortiori 

dacă ambii operatori de rețea oferă un 

acces la nivel angro comercial rezonabil. În 

ambele cazuri, poate fi mai adecvat ca 

autoritățile naționale de reglementare să 

recurgă la o monitorizare specifică pe bază 

ex post. În cazul în care, dintr-o 

perspectivă prospectivă, trei operatori de 

rețele de acces sunt prezenți sau se 

preconizează că vor fi prezenți și vor 

concura în mod durabil pe aceleași piețe cu 

amănuntul și angro (de exemplu, așa cum 

poate fi cazul pentru rețele mobile și așa 

cum se poate întâmpla în unele zone 

geografice pentru rețele fixe, în special 

(175) În zonele geografice în care se 

poate preconiza, dintr-o perspectivă 

prospectivă, că vor exista două rețele de 

acces, este mai probabil ca utilizatorii finali 

să beneficieze de îmbunătățiri în ceea ce 

privește calitatea rețelei, datorită 

concurenței bazate pe infrastructură, decât 

în zonele în care persistă o singură rețea. 

Caracterul adecvat al concurenței în ceea 

ce privește alți parametri, cum ar fi prețul 

și posibilitatea de alegere, este probabil să 

depindă de circumstanțele concurențiale de 

la nivel național și local. În cazul în care 

cel puțin unul dintre operatorii de rețea 

oferă acces la nivel angro oricărei 

întreprinderi interesate în condiții 

comerciale rezonabile care permit o 

concurență durabilă pe termen lung pe 

piețele relevante, nu este probabil ca 

autoritățile naționale de reglementare să 

aibă nevoie să impună sau să mențină 

obligații de acces la nivel angro pe baza 

PSP în afara celor privind accesul la 

infrastructura civilă și, prin urmare, se 

poate recurge la aplicarea normelor 

generale în materie de concurență. Aceasta 

se aplică a fortiori dacă ambii operatori de 

rețea oferă un acces la nivel angro 

comercial rezonabil. În ambele cazuri, 

poate fi mai adecvat ca autoritățile 

naționale de reglementare să recurgă la o 

monitorizare specifică pe bază ex post. În 

cazul în care, dintr-o perspectivă 

prospectivă, trei operatori de rețele de 

acces sunt prezenți sau se preconizează că 

vor fi prezenți și vor concura în mod 

durabil pe aceleași piețe cu amănuntul și 

angro (de exemplu, așa cum poate fi cazul 

pentru rețele mobile și așa cum se poate 

întâmpla în unele zone geografice pentru 
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atunci când există un acces efectiv la 

infrastructura civilă și/sau la coinvestiție, 

astfel încât trei sau mai mulți operatori au 

un control efectiv asupra activelor rețelei 

de acces necesare pentru a satisface cererea 

cu amănuntul), va fi mai puțin probabil ca 

autoritățile naționale de reglementare să 

identifice un operator ca având PSP, cu 

excepția cazului în care acestea constă 

existența unei poziții dominante colective 

sau dacă fiecare dintre întreprinderile în 

cauză are o putere de piață semnificativă pe 

piețe angro distincte, de exemplu în cazul 

piețelor de terminare a apelurilor de voce. 

Aplicarea normelor generale în materie de 

concurență pe astfel de piețe caracterizate 

printr-o concurență pe bază de 

infrastructură durabilă și efectivă ar trebui 

să fie suficientă. 

rețele fixe, în special atunci când există un 

acces efectiv la infrastructura civilă și/sau 

la coinvestiție, astfel încât trei sau mai 

mulți operatori au un control efectiv asupra 

activelor rețelei de acces necesare pentru a 

satisface cererea cu amănuntul), va fi mai 

puțin probabil ca autoritățile naționale de 

reglementare să identifice un operator ca 

având PSP, cu excepția cazului în care 

acestea constată existența unei poziții 

dominante colective sau un obstacol 

semnificativ în calea concurenței sau dacă 

fiecare dintre întreprinderile în cauză are o 

putere de piață semnificativă pe piețe angro 

distincte, de exemplu în cazul piețelor de 

terminare a apelurilor de voce. Aplicarea 

normelor generale în materie de concurență 

pe astfel de piețe caracterizate printr-o 

concurență pe bază de infrastructură 

durabilă și efectivă ar trebui să fie 

suficientă. 

Or. en 

Justificare 

În conformitate cu articolul 104 din Regulamentul de procedură, prezentul amendament este 

necesar din motive imperioase ce țin de logica internă a textului 

 

Amendamentul   266 

Kaja Kallas 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 177 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(177) Un control al prețurilor poate fi 

necesar în cazul în care analiza de piață 

efectuată pentru o anumită piață indică 

prezența unei concurențe ineficiente. În 

special, operatorii cu putere semnificativă 

pe piață ar trebui să evite comprimarea 

prețurilor de așa manieră încât diferența 

dintre prețurile lor cu amănuntul și 

prețurile pentru interconectare și/sau acces 

(177) Un control al prețurilor poate fi 

necesar în cazul în care analiza de piață 

efectuată pentru o anumită piață indică 

prezența unei concurențe ineficiente. În 

special, operatorii cu putere semnificativă 

pe piață ar trebui să evite comprimarea 

prețurilor de așa manieră încât diferența 

dintre prețurile lor cu amănuntul și 

prețurile pentru interconectare și/sau acces 
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percepute concurenților care furnizează 

servicii cu amănuntul similare să nu fie 

adecvată pentru a permite asigurarea unei 

concurențe durabile. În cazul în care o 

autoritate națională de reglementare 

calculează costurile aferente instituirii 

unui serviciu impus în temeiul prezentei 

directive, este oportun să se permită o 

rentabilitate rezonabilă a capitalului 

angajat, incluzând costurile aferente 

forței de muncă și construcției, valoarea 

capitalului fiind ajustată, după caz, 

pentru a reflecta evaluarea actualizată a 

activelor și eficacitatea operațiunilor. 
Metoda de recuperare a costurilor ar trebui 

să fie adaptată situației, luând în 

considerare necesitatea de a promova 

eficiența , concurența durabilă și instalarea 

de rețele de foarte mare capacitate și , prin 

urmare, de a maximiza beneficiile 

utilizatorilor finali , și ar trebui să țină 

seama de nevoia de a avea prețuri la nivel 

angro predictibile și stabile în beneficiul 

tuturor operatorilor care vizează să 

implementeze rețele noi și modernizate, în 

conformitate cu orientările Comisiei37 . 

percepute concurenților care furnizează 

servicii cu amănuntul similare să nu fie 

adecvată pentru a permite asigurarea unei 

concurențe durabile. Metoda de recuperare 

a costurilor ar trebui să fie adaptată 

situației, luând în considerare necesitatea 

de a promova eficiența , concurența 

durabilă și instalarea de rețele de foarte 

mare capacitate și , prin urmare, de a 

maximiza beneficiile utilizatorilor finali , și 

ar trebui să țină seama de nevoia de a avea 

prețuri la nivel angro predictibile și stabile 

în beneficiul tuturor operatorilor care 

vizează să implementeze rețele noi și 

modernizate, în conformitate cu orientările 

Comisiei37 . 

_________________ _________________ 

37 Recomandarea 2013/466/UE a Comisiei 

din 11 septembrie 2013 privind obligații 

consecvente de nediscriminare și metode 

coerente de calcul al costurilor pentru 

promovarea concurenței și optimizarea 

mediului de investiții în bandă largă, JO L 

251, 21.9.2013, p. 13. 

37 Recomandarea 2013/466/UE a Comisiei 

din 11 septembrie 2013 privind obligații 

consecvente de nediscriminare și metode 

coerente de calcul al costurilor pentru 

promovarea concurenței și optimizarea 

mediului de investiții în bandă largă, JO L 

251, 21.9.2013, p. 13. 

Or. en 

Justificare 

În conformitate cu articolul 104 din Regulamentul de procedură, prezentul amendament este 

necesar din motive imperioase ce țin de logica internă a textului 

 

Amendamentul   267 

Kaja Kallas 
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Propunere de directivă 

Considerentul 178 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(178) Din cauza incertitudinii în ceea ce 

privește rata de materializare a cererii 

pentru furnizarea de servicii în bandă 

largă de generație următoare, este 

important, pentru a promova investițiile și 

inovarea eficiente, să se permită 

operatorilor care investesc în rețele noi 

sau modernizate un anumit grad de 

flexibilitate a prețurilor. Pentru a preveni 

prețurile excesive pe piețele în care există 

operatori desemnați ca având o putere 

semnificativă pe piață, flexibilitatea 

prețurilor ar trebui să fie însoțită de 

garanții suplimentare pentru a proteja 

concurența și interesele utilizatorilor 

finali, cum ar fi obligații stricte în materie 

de nediscriminare, măsuri menite să 

asigure multiplicarea tehnică și 

economică a produselor din aval și o 

presiune demonstrabilă la nivelul 

prețurilor cu amănuntul care rezultă din 

concurența la nivelul infrastructurii sau 

un preț de referință care decurge din alte 

produse de acces reglementate ori ambele. 

Respectivele garanții concurențiale nu 

afectează identificarea de către 

autoritățile naționale de reglementare a 

altor circumstanțe în care ar fi oportun să 

nu impună prețuri de acces reglementate 

pentru anumite inputuri angro, de 

exemplu în cazul în care elasticitatea 

mare în funcție de preț a cererii 

utilizatorilor finali face neprofitabil 

pentru operatorul cu putere semnificativă 

pe piață să perceapă prețuri care să 

depășească în mod apreciabil nivelul 

concurențial. 

eliminat 

Or. en 
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Justificare 

În conformitate cu articolul 104 din Regulamentul de procedură, prezentul amendament este 

necesar din motive imperioase ce țin de logica internă a textului 

 

Amendamentul   268 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 178 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(178) Din cauza incertitudinii în ceea ce 

privește rata de materializare a cererii 

pentru furnizarea de servicii în bandă largă 

de generație următoare, este important, 

pentru a promova investițiile și inovarea 

eficiente, să se permită operatorilor care 

investesc în rețele noi sau modernizate un 

anumit grad de flexibilitate a prețurilor. 

Pentru a preveni prețurile excesive pe 

piețele în care există operatori desemnați 

ca având o putere semnificativă pe piață, 

flexibilitatea prețurilor ar trebui să fie 

însoțită de garanții suplimentare pentru a 

proteja concurența și interesele 

utilizatorilor finali, cum ar fi obligații 

stricte în materie de nediscriminare, măsuri 

menite să asigure multiplicarea tehnică și 

economică a produselor din aval și o 

presiune demonstrabilă la nivelul prețurilor 

cu amănuntul care rezultă din concurența la 

nivelul infrastructurii sau un preț de 

referință care decurge din alte produse de 

acces reglementate ori ambele. 

Respectivele garanții concurențiale nu 

afectează identificarea de către autoritățile 

naționale de reglementare a altor 

circumstanțe în care ar fi oportun să nu 

impună prețuri de acces reglementate 

pentru anumite inputuri angro, de exemplu 

în cazul în care elasticitatea mare în funcție 

de preț a cererii utilizatorilor finali face 

neprofitabil pentru operatorul cu putere 

semnificativă pe piață să perceapă prețuri 

(178) Din cauza incertitudinii în ceea ce 

privește rata de materializare a cererii 

pentru furnizarea de servicii în bandă largă 

de generație următoare, este important, 

pentru a promova investițiile și inovarea 

eficiente, să se permită operatorilor care 

investesc în rețele noi sau modernizate un 

anumit grad de flexibilitate a prețurilor. 

Pentru a preveni prețurile excesive pe 

piețele în care există operatori desemnați 

ca având o putere semnificativă pe piață, 

flexibilitatea prețurilor ar trebui să fie 

însoțită de garanții suplimentare pentru a 

proteja concurența și interesele 

utilizatorilor finali, cum ar fi obligații 

efective în materie de nediscriminare, 

măsuri menite să asigure multiplicarea 

tehnică și economică a produselor din aval 

și o presiune demonstrabilă la nivelul 

prețurilor cu amănuntul care rezultă din 

concurența la nivelul infrastructurii. În 

acest scop, este important să se asigure că 

nicio garanție care limitează flexibilitatea 

în materie de stabilire a prețurilor nu 

afectează negativ investițiile în rețele noi 

sau modernizate. Acest lucru presupune, 

printre altele, că controalele prețurilor 

bazate pe prețurile cu amănuntul nu 

trebuie să conducă la un nivel al 

prețurilor cu ridicata reglementate care să 

nu permită recuperarea costurilor 

aferente implementării și operării noilor 

rețele și, astfel, la o situație în care 
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care să depășească în mod apreciabil 

nivelul concurențial. 
operatorul investitor este pus într-o poziție 

mai dezavantajoasă decât solicitanții de 

acces care nu fac investiții. Respectivele 

garanții concurențiale nu afectează 

identificarea de către autoritățile naționale 

de reglementare a altor circumstanțe în 

care ar fi oportun să nu impună prețuri de 

acces reglementate pentru anumite inputuri 

angro, de exemplu în cazul în care 

elasticitatea mare în funcție de preț a 

cererii utilizatorilor finali face neprofitabil 

pentru operatorul cu putere semnificativă 

pe piață să perceapă prețuri care să 

depășească în mod apreciabil nivelul 

concurențial. 

Or. en 

 

Amendamentul   269 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 180 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(180) Sistemul de tarifare din Uniune 

pentru terminarea apelurilor de voce la 

nivel angro se bazează pe principiul 

conform căruia trebuie să plătească 

rețeaua plății apelante (Calling Party 

Network Pays). O analiză a 

substituibilității din perspectiva cererii și a 

ofertei arată că în prezent, sau în viitorul 

previzibil, nu există încă substitute la 

nivel angro care ar putea constrânge 

stabilirea tarifelor pentru terminarea 

apelurilor într-o rețea dată. Ținând seama 

de faptul că piețele de terminare a 

apelurilor se caracterizează printr-un 

acces bidirecțional, printre eventualele 

probleme în materie de concurență se 

numără subvenționarea încrucișată între 

operatori. Aceste eventuale probleme în 

materie de concurență sunt comune atât 

piețelor fixe de terminare a apelurilor de 

eliminat 
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voce, cât și celor mobile. În consecință, 

având în vedere capacitatea operatorilor 

de terminare a apelurilor de a majora în 

mod substanțial prețurile peste costuri și 

factorii care îi stimulează să facă acest 

lucru, tarifarea în funcție de costuri este 

considerată ca fiind cea mai potrivită 

intervenție pentru a răspunde acestei 

preocupări pe termen mediu. 

Or. en 

 

Amendamentul   270 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 181 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(181) Pentru a reduce sarcina în materie 

de reglementare în soluționarea în mod 

coerent în întreaga Uniune a problemelor 

de concurență legate de terminarea 

apelurilor de voce la nivel angro, prezenta 

directivă ar trebui să stabilească o 

abordare comună ca bază pentru 

determinarea obligațiilor privind 

controlul prețurilor, care urmează să fie 

completată de o metodologie comună cu 

caracter obligatoriu care va fi stabilită de 

Comisie și de orientări tehnice care ar 

trebui să fie elaborate de OAREC. 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul   271 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 182 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 
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(182) Pentru a simplifica stabilirea 

acestora și a facilita impunerea lor atunci 

când este cazul, tarifele de terminare a 

apelurilor de voce la nivel angro pe piețele 

de telefonie fixă și mobilă din Uniune se 

stabilesc printr-un act delegat. Prezenta 

directivă ar trebui să stabilească criteriile 

detaliate și parametrii pe baza cărora se 

determină cuantumurile tarifelor de 

terminare a apelurilor de voce. În 

aplicarea respectivului set de criterii și 

parametri, Comisia ar trebui să țină 

seama, printre altele, de faptul că ar 

trebui să fie acoperite doar costurile care 

se adaugă furnizării serviciului de 

terminare a apelurilor la nivel angro; că 

taxele de spectru depind de numărul de 

abonați, și nu de trafic și, prin urmare, ar 

trebui să fie excluse și că spectrul 

suplimentar este alocat în principal 

pentru date și, prin urmare, nu este 

relevant pentru terminarea apelurilor; de 

faptul recunoscut că, în timp ce în rețelele 

mobile nivelul minim de eficiență este 

estimat la o cotă de piață de cel puțin 20 

%, în rețelele fixe operatorii mai mici pot 

să obțină aceleași creșteri ale eficienței și 

să producă la aceleași costuri unitare ca 

un operator eficient, indiferent de 

dimensiunea lor. Atunci când stabilește 

tariful maxim exact, Comisia ar trebui să 

includă ponderarea adecvată pentru a ține 

seama de numărul total de utilizatori 

finali din fiecare stat membru, în cazul în 

care acest lucru este necesar din cauza 

diferențelor de preț restante. Atunci când 

Comisia stabilește tariful respectiv, 

experiența OAREC și a autorităților 

naționale de reglementare în elaborarea 

unor modele de cost adecvate va fi extrem 

de utilă și ar trebui luată în considerare. 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul   272 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 
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Propunere de directivă 

Considerentul 183 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(183) Prezenta directivă stabilește 

tarifele maxime de terminare a apelurilor 

de voce la nivel angro în rețele fixe și 

mobile, actul delegat inițial urmând să 

stabilească tariful exact, inferior acestor 

tarife maxime, pe care trebuie să îl aplice 

autoritățile naționale de reglementare. 

Tariful inițial va fi actualizat ulterior. Pe 

baza modelelor LRIC pure ascendente 

aplicate de autoritățile naționale de 

reglementare până în prezent și aplicând 

criteriile de mai sus, tarifele de terminare 

a apelurilor de voce variază acum de la 

0,4045 eurocenți pe minut la 1,226 

eurocenți pe minut în rețelele mobile și 

între 0,0430 eurocenți pe minut și 0,1400 

eurocenți pe minut în rețele fixe la nivelul 

de interconectare cel mai local (calculat 

ca medie ponderată între tarifele aplicate 

în orele de vârf și cele aplicate în afara 

orelor de vârf). Variația tarifelor este 

cauzată de diferitele condiții locale și 

structuri ale prețului relativ existente în 

prezent, precum și de cronometrarea 

diferită din cadrul modelelor de calcul 

utilizate în rândul statelor membre. În 

plus, în rețelele fixe nivelul tarifelor 

eficiente din punctul de vedere al 

costurilor percepute pentru terminarea 

apelurilor depinde, de asemenea, de 

nivelul rețelei în cadrul căruia se 

furnizează serviciul de terminare a 

apelurilor. 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul   273 

Kaja Kallas 

 

Propunere de directivă 
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Considerentul 183 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(183) Prezenta directivă stabilește tarifele 

maxime de terminare a apelurilor de voce 

la nivel angro în rețele fixe și mobile, actul 

delegat inițial urmând să stabilească 

tariful exact, inferior acestor tarife 

maxime, pe care trebuie să îl aplice 

autoritățile naționale de reglementare. 

Tariful inițial va fi actualizat ulterior. Pe 

baza modelelor LRIC pure ascendente 

aplicate de autoritățile naționale de 

reglementare până în prezent și aplicând 

criteriile de mai sus, tarifele de terminare a 

apelurilor de voce variază acum de la 

0,4045 eurocenți pe minut la 1,226 

eurocenți pe minut în rețelele mobile și 

între 0,0430 eurocenți pe minut și 0,1400 

eurocenți pe minut în rețele fixe la nivelul 

de interconectare cel mai local (calculat ca 

medie ponderată între tarifele aplicate în 

orele de vârf și cele aplicate în afara orelor 

de vârf). Variația tarifelor este cauzată de 

diferitele condiții locale și structuri ale 

prețului relativ existente în prezent, precum 

și de cronometrarea diferită din cadrul 

modelelor de calcul utilizate în rândul 

statelor membre. În plus, în rețelele fixe 

nivelul tarifelor eficiente din punctul de 

vedere al costurilor percepute pentru 

terminarea apelurilor depinde, de 

asemenea, de nivelul rețelei în cadrul 

căruia se furnizează serviciul de terminare 

a apelurilor. 

(183) Prezenta directivă solicită Comisiei 

să stabilească tarifele maxime de terminare 

a apelurilor de voce la nivel angro în rețele 

fixe și mobile prin intermediul unui act 

delegat. Actul delegat inițial necesar în 

acest scop va stabili tariful exact pe care 

trebuie să îl aplice autoritățile naționale de 

reglementare. Tariful inițial va fi actualizat 

ulterior. Pe baza modelelor LRIC pure 

ascendente aplicate de autoritățile naționale 

de reglementare până în prezent și aplicând 

criteriile de mai sus, tarifele de terminare a 

apelurilor de voce variază acum de la 

0,4045 eurocenți pe minut la 1,226 

eurocenți pe minut în rețelele mobile și 

între 0,0430 eurocenți pe minut și 0,1400 

eurocenți pe minut în rețele fixe la nivelul 

de interconectare cel mai local (calculat ca 

medie ponderată între tarifele aplicate în 

orele de vârf și cele aplicate în afara orelor 

de vârf). Variația tarifelor este cauzată de 

diferitele condiții locale și structuri ale 

prețului relativ existente în prezent, precum 

și de cronometrarea diferită din cadrul 

modelelor de calcul utilizate în rândul 

statelor membre. În plus, în rețelele fixe 

nivelul tarifelor eficiente din punctul de 

vedere al costurilor percepute pentru 

terminarea apelurilor depinde, de 

asemenea, de nivelul rețelei în cadrul 

căruia se furnizează serviciul de terminare 

a apelurilor. 

Or. en 

Justificare 

În conformitate cu articolul 104 din Regulamentul de procedură, prezentul amendament este 

necesar din motive imperioase ce țin de logica internă a textului. 

 

Amendamentul   274 
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Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 184 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(184) Din cauza nesiguranței actuale în 

ceea ce privește rata de materializare a 

cererii de servicii în bandă largă de foarte 

mare capacitate, precum și în ceea ce 

privește economiile de scară generale și 

densitatea generală, acordurile de 

coinvestiții oferă beneficii semnificative 

din perspectiva partajării costurilor și a 

riscurilor, ceea ce permite operatorilor de 

dimensiuni mai mici să investească în 

termeni raționali din punct de vedere 

economic, promovând astfel concurența 

durabilă, pe termen lung, inclusiv în 

domeniile în care concurența bazată pe 

infrastructură ar putea să nu fie eficientă. 

În cazul în care un operator cu putere 

semnificativă pe piață organizează o 

licitație deschisă în termeni echitabili, 

rezonabili și nediscriminatorii pentru 

coinvestiții în noile elemente de rețea care 

contribuie în mod semnificativ la 

implementarea rețelelor de foarte mare 

capacitate, autoritatea națională de 

reglementare ar trebui, de regulă, să evite 

să impună, în temeiul prezentei directive, 

obligații privind noile elemente de rețea, 

sub rezerva unei examinări suplimentare 

în cadrul analizelor de piață ulterioare. 

Cu condiția să se țină seama în mod 

corespunzător de efectele favorabile 

concurenței prospective ale coinvestiției la 

nivel angro și la nivelul cu amănuntul, 

autoritățile naționale de reglementare pot 

considera în continuare oportun, având în 

vedere structura pieței existente și 

dinamica dezvoltată în cadrul condițiilor 

de acces angro reglementat și în absența 

unei oferte comerciale în acest sens, să 

protejeze drepturile solicitanților de acces 

care nu participă la o coinvestiție dată 

(184) Din cauza nesiguranței actuale în 

ceea ce privește rata de materializare a 

cererii de servicii în bandă largă de foarte 

mare capacitate, precum și în ceea ce 

privește economiile de scară generale și 

densitatea generală, acordurile de 

coinvestiții pot oferi beneficii 

semnificative din perspectiva partajării 

costurilor și a riscurilor, ceea ce permite 

operatorilor de dimensiuni mai mici să 

investească în termeni raționali din punct 

de vedere economic, promovând astfel 

concurența durabilă, pe termen lung, 

inclusiv în domeniile în care concurența 

bazată pe infrastructură ar putea să nu fie 

eficientă. 
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prin menținerea produselor de acces 

existente sau - în cazul în care elementele 

de rețea tradițională sunt dezmembrate în 

timp util - prin impunerea unor produse 

de acces cu o funcționalitate comparabilă 

celor disponibile anterior în 

infrastructura tradițională. 

Or. en 

 

Amendamentul   275 

Angelika Niebler, Herbert Reul 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 184 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(184) Din cauza nesiguranței actuale în 

ceea ce privește rata de materializare a 

cererii de servicii în bandă largă de foarte 

mare capacitate, precum și în ceea ce 

privește economiile de scară generale și 

densitatea generală, acordurile de 

coinvestiții oferă beneficii semnificative 

din perspectiva partajării costurilor și a 

riscurilor, ceea ce permite operatorilor de 

dimensiuni mai mici să investească în 

termeni raționali din punct de vedere 

economic, promovând astfel concurența 

durabilă, pe termen lung, inclusiv în 

domeniile în care concurența bazată pe 

infrastructură ar putea să nu fie eficientă. 

În cazul în care un operator cu putere 

semnificativă pe piață organizează o 

licitație deschisă în termeni echitabili, 

rezonabili și nediscriminatorii pentru 

coinvestiții în noile elemente de rețea care 

contribuie în mod semnificativ la 

implementarea rețelelor de foarte mare 

capacitate, autoritatea națională de 

reglementare ar trebui, de regulă, să evite 

să impună, în temeiul prezentei directive, 

obligații privind noile elemente de rețea, 

sub rezerva unei examinări suplimentare în 

cadrul analizelor de piață ulterioare. Cu 

(184) Din cauza nesiguranței actuale în 

ceea ce privește rata de materializare a 

cererii de servicii în bandă largă de foarte 

mare capacitate, precum și în ceea ce 

privește economiile de scară generale și 

densitatea generală, acordurile de 

coinvestiții oferă beneficii semnificative 

din perspectiva partajării costurilor și a 

riscurilor, ceea ce permite operatorilor de 

dimensiuni mai mici să investească în 

termeni raționali din punct de vedere 

economic, promovând astfel concurența 

durabilă, pe termen lung, inclusiv în 

domeniile în care concurența bazată pe 

infrastructură ar putea să nu fie eficientă. 

În cazul în care un operator cu putere 

semnificativă pe piață organizează o 

licitație deschisă în termeni echitabili, 

rezonabili și nediscriminatorii pentru 

coinvestiții în noile elemente de rețea care 

contribuie în mod semnificativ la 

implementarea rețelelor de foarte mare 

capacitate, autoritatea națională de 

reglementare ar trebui, de regulă, să evite 

să impună, în temeiul prezentei directive, 

obligații privind noile elemente de rețea, 

sub rezerva unei examinări suplimentare în 

cadrul analizelor de piață ulterioare. Cu 
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condiția să se țină seama în mod 

corespunzător de efectele favorabile 

concurenței prospective ale coinvestiției la 

nivel angro și la nivelul cu amănuntul, 

autoritățile naționale de reglementare pot 

considera în continuare oportun, având în 

vedere structura pieței existente și 

dinamica dezvoltată în cadrul condițiilor de 

acces angro reglementat și în absența unei 

oferte comerciale în acest sens, să protejeze 

drepturile solicitanților de acces care nu 

participă la o coinvestiție dată prin 

menținerea produselor de acces existente 

sau - în cazul în care elementele de rețea 

tradițională sunt dezmembrate în timp util - 

prin impunerea unor produse de acces cu o 

funcționalitate comparabilă celor 

disponibile anterior în infrastructura 

tradițională. 

condiția să se țină seama în mod 

corespunzător de efectele favorabile 

concurenței prospective ale coinvestiției la 

nivel angro și la nivelul cu amănuntul, 

autoritățile naționale de reglementare pot 

considera în continuare oportun, având în 

vedere structura pieței existente și 

dinamica dezvoltată în cadrul condițiilor de 

acces angro reglementat și în absența unei 

oferte comerciale în acest sens, să protejeze 

drepturile solicitanților de acces care nu 

participă la o coinvestiție dată prin 

menținerea produselor de acces existente 

sau - în cazul în care elementele de rețea 

tradițională sunt dezmembrate în timp util - 

prin impunerea unor produse de acces cu o 

funcționalitate comparabilă celor 

disponibile anterior în infrastructura 

tradițională. Autoritățile naționale de 

reglementare stabilesc condiții clare 

pentru coinvestiții în respectivele state 

membre. Coinvestițiile trebuie să 

împiedice crearea de dezavantaje 

concurențiale pe piață pentru coinvestitori 

sau pentru alte întreprinderi. 

Coinvestițiile asigură accesul deschis 

pentru toate întreprinderile care doresc să 

participe. 

Or. de 

Justificare 

Autoritățile de reglementare trebuie să stabilească condiții clare pentru modelele de 

coinvestiții. 

 

Amendamentul   276 

Kaja Kallas 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 184 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(184) Din cauza nesiguranței actuale în 

ceea ce privește rata de materializare a 

(184) Din cauza nesiguranței actuale în 

ceea ce privește rata de materializare a 
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cererii de servicii în bandă largă de foarte 

mare capacitate, precum și în ceea ce 

privește economiile de scară generale și 

densitatea generală, acordurile de 

coinvestiții oferă beneficii semnificative 

din perspectiva partajării costurilor și a 

riscurilor, ceea ce permite operatorilor de 

dimensiuni mai mici să investească în 

termeni raționali din punct de vedere 

economic, promovând astfel concurența 

durabilă, pe termen lung, inclusiv în 

domeniile în care concurența bazată pe 

infrastructură ar putea să nu fie eficientă. 

În cazul în care un operator cu putere 

semnificativă pe piață organizează o 

licitație deschisă în termeni echitabili, 

rezonabili și nediscriminatorii pentru 

coinvestiții în noile elemente de rețea care 

contribuie în mod semnificativ la 

implementarea rețelelor de foarte mare 

capacitate, autoritatea națională de 

reglementare ar trebui, de regulă, să evite 

să impună, în temeiul prezentei directive, 

obligații privind noile elemente de rețea, 

sub rezerva unei examinări suplimentare în 

cadrul analizelor de piață ulterioare. Cu 

condiția să se țină seama în mod 

corespunzător de efectele favorabile 

concurenței prospective ale coinvestiției la 

nivel angro și la nivelul cu amănuntul, 

autoritățile naționale de reglementare pot 

considera în continuare oportun, având în 

vedere structura pieței existente și 

dinamica dezvoltată în cadrul condițiilor de 

acces angro reglementat și în absența unei 

oferte comerciale în acest sens, să protejeze 

drepturile solicitanților de acces care nu 

participă la o coinvestiție dată prin 

menținerea produselor de acces existente 

sau - în cazul în care elementele de rețea 

tradițională sunt dezmembrate în timp util - 

prin impunerea unor produse de acces cu o 

funcționalitate comparabilă celor 

disponibile anterior în infrastructura 

tradițională. 

cererii de servicii în bandă largă de foarte 

mare capacitate, precum și în ceea ce 

privește economiile de scară generale și 

densitatea generală, acordurile de 

coinvestiții ar putea oferi beneficii 

semnificative din perspectiva partajării 

costurilor și a riscurilor, ceea ce permite 

operatorilor de dimensiuni mai mici să 

investească în termeni raționali din punct 

de vedere economic, promovând astfel 

concurența durabilă, pe termen lung, 

inclusiv în domeniile în care concurența 

bazată pe infrastructură ar putea să nu fie 

eficientă. În cazul în care un operator cu 

putere semnificativă pe piață organizează o 

licitație deschisă în termeni echitabili, 

rezonabili și nediscriminatorii pentru 

coinvestiții în noile elemente de rețea ale 

rețelelor de foarte mare capacitate, 

autoritatea națională de reglementare ar 

trebui să se asigure că orice obligație 

impusă, în temeiul prezentei directive, 

privind noile elemente de rețea, este 

justificată și proporțională, sub rezerva 

unei examinări suplimentare în cadrul 

analizelor de piață ulterioare, în raport cu 

termenii coinvestiției, cu echilibrul de 

putere între investitori și riscul ca astfel 

de acorduri să consolideze poziția de 

putere semnificativă pe piață sau să 

conducă la crearea unor obstacole 

semnificative în calea concurenței 

efective. Cu condiția să se țină seama în 

mod corespunzător de efectele favorabile 

concurenței prospective ale coinvestiției la 

nivel angro și la nivelul cu amănuntul, 

autoritățile naționale de reglementare ar 

trebui să considere în continuare oportun, 

având în vedere structura pieței existente și 

dinamica dezvoltată în cadrul condițiilor de 

acces angro reglementat și în absența unei 

oferte comerciale în acest sens, să protejeze 

drepturile solicitanților de acces care nu 

participă la o coinvestiție dată prin 

menținerea produselor de acces existente 

sau - în cazul în care elementele de rețea 

tradițională sunt dezmembrate în timp util - 

prin impunerea unor produse de acces cu o 
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funcționalitate echivalentă celor 

disponibile anterior în infrastructura 

tradițională. 

Or. en 

Justificare 

În conformitate cu articolul 104 din Regulamentul de procedură, prezentul amendament este 

necesar din motive imperioase ce țin de logica internă a textului 

 

Amendamentul   277 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 184 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(184) Din cauza nesiguranței actuale în 

ceea ce privește rata de materializare a 

cererii de servicii în bandă largă de foarte 

mare capacitate, precum și în ceea ce 

privește economiile de scară generale și 

densitatea generală, acordurile de 

coinvestiții oferă beneficii semnificative 

din perspectiva partajării costurilor și a 

riscurilor, ceea ce permite operatorilor de 

dimensiuni mai mici să investească în 

termeni raționali din punct de vedere 

economic, promovând astfel concurența 

durabilă, pe termen lung, inclusiv în 

domeniile în care concurența bazată pe 

infrastructură ar putea să nu fie eficientă. 

În cazul în care un operator cu putere 

semnificativă pe piață organizează o 

licitație deschisă în termeni echitabili, 

rezonabili și nediscriminatorii pentru 

coinvestiții în noile elemente de rețea care 

contribuie în mod semnificativ la 

implementarea rețelelor de foarte mare 

capacitate, autoritatea națională de 

reglementare ar trebui, de regulă, să evite 

să impună, în temeiul prezentei directive, 

obligații privind noile elemente de rețea, 

sub rezerva unei examinări suplimentare 

(184) Din cauza nesiguranței actuale în 

ceea ce privește rata de materializare a 

cererii de servicii în bandă largă de foarte 

mare capacitate, precum și în ceea ce 

privește economiile de scară generale și 

densitatea generală, cadrul de 

reglementare are ca scop promovarea 

unor modele de implementare de foarte 

mare capacitate care (a) furnizează 
beneficii semnificative din perspectiva 

partajării costurilor și a riscurilor, ceea ce 

permite operatorilor să investească în 

termeni raționali din punct de vedere 

economic, promovând astfel concurența 

durabilă, pe termen lung, inclusiv în 

domeniile în care concurența bazată pe 

infrastructură ar putea să nu fie eficientă; și 

(b) țin seama de diferite caracteristici ale 

pieței și de cele mai bune practici de 

implementare a elementelor noi de rețea 

în statele membre. În cazul în care un 

operator cu putere semnificativă pe piață 

organizează o licitație deschisă pentru 

coinvestiții sau prezintă o ofertă cu 

ridicata, care include partajarea 

riscurilor, sau înființează o întreprindere 

comună cu una sau mai multe 
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în cadrul analizelor de piață ulterioare. 

Cu condiția să se țină seama în mod 

corespunzător de efectele favorabile 

concurenței prospective ale coinvestiției la 

nivel angro și la nivelul cu amănuntul, 
autoritățile naționale de reglementare pot 

considera în continuare oportun, având în 

vedere structura pieței existente și 

dinamica dezvoltată în cadrul condițiilor de 

acces angro reglementat și în absența unei 

oferte comerciale în acest sens, să protejeze 

drepturile solicitanților de acces care nu 

participă la o coinvestiție dată prin 

menținerea produselor de acces existente 

sau - în cazul în care elementele de rețea 

tradițională sunt dezmembrate în timp util - 

prin impunerea unor produse de acces cu o 

funcționalitate comparabilă celor 

disponibile anterior în infrastructura 

tradițională. 

întreprinderi care concurează la nivelul 

cu amănuntul sau cu ridicata în termeni 

echitabili, rezonabili și nediscriminatorii 

care contribuie în mod semnificativ la 

implementarea rețelelor de foarte mare 

capacitate, autoritatea națională de 

reglementare ar trebui, de regulă, să evite 

să impună, în temeiul prezentei directive, 

obligații privind noile elemente de rețea, 

sub rezerva unei examinări suplimentare în 

cadrul analizelor de piață ulterioare. Cu 

condiția să se țină seama în mod 

corespunzător de efectele favorabile 

concurenței prospective ale coinvestiției la 

nivel angro și la nivelul cu amănuntul, 

autoritățile naționale de reglementare pot 

considera în continuare oportun, având în 

vedere structura pieței existente și 

dinamica dezvoltată în cadrul condițiilor de 

acces angro reglementat și în absența unei 

oferte comerciale în acest sens, să protejeze 

drepturile solicitanților de acces care nu 

participă la o coinvestiție dată prin 

menținerea produselor de acces existente 

sau - în cazul în care elementele de rețea 

tradițională sunt dezmembrate în timp util - 

prin impunerea unor produse de acces cu o 

funcționalitate comparabilă celor 

disponibile anterior în infrastructura 

tradițională. 

Or. en 

 

Amendamentul   278 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 184 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(184) Din cauza nesiguranței actuale în 

ceea ce privește rata de materializare a 

cererii de servicii în bandă largă de foarte 

mare capacitate, precum și în ceea ce 

privește economiile de scară generale și 

(184) Din cauza nesiguranței actuale în 

ceea ce privește rata de materializare a 

cererii de servicii în bandă largă de foarte 

mare capacitate, precum și în ceea ce 

privește economiile de scară generale și 
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densitatea generală, acordurile de 

coinvestiții oferă beneficii semnificative 

din perspectiva partajării costurilor și a 

riscurilor, ceea ce permite operatorilor de 

dimensiuni mai mici să investească în 

termeni raționali din punct de vedere 

economic, promovând astfel concurența 

durabilă, pe termen lung, inclusiv în 

domeniile în care concurența bazată pe 

infrastructură ar putea să nu fie eficientă. 

În cazul în care un operator cu putere 

semnificativă pe piață organizează o 

licitație deschisă în termeni echitabili, 

rezonabili și nediscriminatorii pentru 

coinvestiții în noile elemente de rețea care 

contribuie în mod semnificativ la 

implementarea rețelelor de foarte mare 

capacitate, autoritatea națională de 

reglementare ar trebui, de regulă, să evite 

să impună, în temeiul prezentei directive, 

obligații privind noile elemente de rețea, 

sub rezerva unei examinări suplimentare în 

cadrul analizelor de piață ulterioare. Cu 

condiția să se țină seama în mod 

corespunzător de efectele favorabile 

concurenței prospective ale coinvestiției la 

nivel angro și la nivelul cu amănuntul, 

autoritățile naționale de reglementare pot 

considera în continuare oportun, având în 

vedere structura pieței existente și 

dinamica dezvoltată în cadrul condițiilor de 

acces angro reglementat și în absența unei 

oferte comerciale în acest sens, să protejeze 

drepturile solicitanților de acces care nu 

participă la o coinvestiție dată prin 

menținerea produselor de acces existente 

sau - în cazul în care elementele de rețea 

tradițională sunt dezmembrate în timp util - 

prin impunerea unor produse de acces cu o 

funcționalitate comparabilă celor 

disponibile anterior în infrastructura 

tradițională. 

densitatea generală, acordurile de 

coinvestiții oferă beneficii semnificative 

din perspectiva partajării costurilor și a 

riscurilor, ceea ce permite operatorilor de 

dimensiuni mai mici să investească în 

termeni raționali din punct de vedere 

economic, promovând astfel concurența 

durabilă, pe termen lung, inclusiv în 

domeniile în care concurența bazată pe 

infrastructură ar putea să nu fie eficientă. 

În cazul în care un operator cu putere 

semnificativă pe piață organizează o 

licitație deschisă în termeni echitabili, 

rezonabili și nediscriminatorii pentru 

coinvestiții în noile elemente de rețea care 

contribuie în mod semnificativ la 

implementarea rețelelor de foarte mare 

capacitate, autoritatea națională de 

reglementare ar trebui, de regulă, să evite 

să impună, în temeiul prezentei directive, 

obligații privind noile elemente de rețea, 

sub rezerva unei examinări suplimentare în 

cadrul analizelor de piață ulterioare. În 

cazul în care autoritatea națională de 

reglementare decide să nu impună 

obligații, aceasta trebuie să se asigure că 

concurența și accesul pe piață nu sunt 

compromise. Cu condiția să se țină seama 

în mod corespunzător de efectele 

favorabile concurenței prospective ale 

coinvestiției la nivel angro și la nivelul cu 

amănuntul, autoritățile naționale de 

reglementare pot considera în continuare 

oportun, având în vedere structura pieței 

existente și dinamica dezvoltată în cadrul 

condițiilor de acces angro reglementat și în 

absența unei oferte comerciale în acest 

sens, să protejeze drepturile solicitanților 

de acces care nu participă la o coinvestiție 

dată prin menținerea produselor de acces 

existente sau - în cazul în care elementele 

de rețea tradițională sunt dezmembrate în 

timp util - prin impunerea unor produse de 

acces cu o funcționalitate comparabilă 

celor disponibile anterior în infrastructura 

tradițională. 

Or. de 
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Amendamentul   279 

Gunnar Hökmark, Henna Virkkunen, Bendt Bendtsen 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 184 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(184) Din cauza nesiguranței actuale în 

ceea ce privește rata de materializare a 

cererii de servicii în bandă largă de foarte 

mare capacitate, precum și în ceea ce 

privește economiile de scară generale și 

densitatea generală, acordurile de 

coinvestiții oferă beneficii semnificative 

din perspectiva partajării costurilor și a 

riscurilor, ceea ce permite operatorilor de 

dimensiuni mai mici să investească în 

termeni raționali din punct de vedere 

economic, promovând astfel concurența 

durabilă, pe termen lung, inclusiv în 

domeniile în care concurența bazată pe 

infrastructură ar putea să nu fie eficientă. 

În cazul în care un operator cu putere 

semnificativă pe piață organizează o 

licitație deschisă în termeni echitabili, 

rezonabili și nediscriminatorii pentru 

coinvestiții în noile elemente de rețea care 

contribuie în mod semnificativ la 

implementarea rețelelor de foarte mare 

capacitate, autoritatea națională de 

reglementare ar trebui, de regulă, să evite 

să impună, în temeiul prezentei directive, 

obligații privind noile elemente de rețea, 

sub rezerva unei examinări suplimentare în 

cadrul analizelor de piață ulterioare. Cu 

condiția să se țină seama în mod 

corespunzător de efectele favorabile 

concurenței prospective ale coinvestiției la 

nivel angro și la nivelul cu amănuntul, 

autoritățile naționale de reglementare pot 

considera în continuare oportun, având în 

vedere structura pieței existente și 

dinamica dezvoltată în cadrul condițiilor de 

acces angro reglementat și în absența unei 

oferte comerciale în acest sens, să protejeze 

(184) Din cauza nesiguranței actuale în 

ceea ce privește rata de materializare a 

cererii de servicii în bandă largă de foarte 

mare capacitate, precum și în ceea ce 

privește economiile de scară generale și 

densitatea generală, acordurile de 

coinvestiții oferă beneficii semnificative 

din perspectiva partajării costurilor și a 

riscurilor, ceea ce permite operatorilor de 

dimensiuni mai mici să investească în 

termeni raționali din punct de vedere 

economic, promovând astfel concurența 

durabilă, pe termen lung, inclusiv în 

domeniile în care concurența bazată pe 

infrastructură ar putea să nu fie eficientă. 

În cazul în care un operator cu putere 

semnificativă pe piață organizează o 

licitație deschisă în termeni echitabili, 

rezonabili și nediscriminatorii pentru 

coinvestiții în noile elemente de rețea care 

contribuie în mod semnificativ la 

implementarea rețelelor de foarte mare 

capacitate, iar o astfel de ofertă este 

acceptată de un coinvestitor și convenită 

cu acesta sau atunci când acordurile de 

acces comercial încheiate pe baza 

acelorași condiții conduc la rezultate 

echivalente, autoritatea națională de 

reglementare ar trebui, de regulă, să evite 

să impună, în temeiul prezentei directive, 

obligații privind noile elemente de rețea, 

sub rezerva unei examinări suplimentare în 

cadrul analizelor de piață ulterioare. Cu 

condiția să se țină seama în mod 

corespunzător de efectele favorabile 

concurenței prospective ale coinvestiției la 

nivel angro și la nivelul cu amănuntul, 

autoritățile naționale de reglementare pot 
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drepturile solicitanților de acces care nu 

participă la o coinvestiție dată prin 

menținerea produselor de acces existente 

sau - în cazul în care elementele de rețea 

tradițională sunt dezmembrate în timp util - 

prin impunerea unor produse de acces cu o 

funcționalitate comparabilă celor 

disponibile anterior în infrastructura 

tradițională. 

considera în continuare oportun, având în 

vedere structura pieței existente și 

dinamica dezvoltată în cadrul condițiilor de 

acces angro reglementat și în absența unei 

oferte comerciale în acest sens, să protejeze 

drepturile solicitanților de acces care nu 

participă la o coinvestiție dată prin 

menținerea produselor de acces existente 

sau - în cazul în care elementele de rețea 

tradițională sunt dezmembrate în timp util - 

prin impunerea unor produse de acces cu o 

funcționalitate comparabilă celor 

disponibile anterior în infrastructura 

tradițională. 

Or. en 

 

Amendamentul   280 

Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 184 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(184) Din cauza nesiguranței actuale în 

ceea ce privește rata de materializare a 

cererii de servicii în bandă largă de foarte 

mare capacitate, precum și în ceea ce 

privește economiile de scară generale și 

densitatea generală, acordurile de 

coinvestiții oferă beneficii semnificative 

din perspectiva partajării costurilor și a 

riscurilor, ceea ce permite operatorilor de 

dimensiuni mai mici să investească în 

termeni raționali din punct de vedere 

economic, promovând astfel concurența 

durabilă, pe termen lung, inclusiv în 

domeniile în care concurența bazată pe 

infrastructură ar putea să nu fie eficientă. 

În cazul în care un operator cu putere 

semnificativă pe piață organizează o 

licitație deschisă în termeni echitabili, 

rezonabili și nediscriminatorii pentru 

coinvestiții în noile elemente de rețea care 

contribuie în mod semnificativ la 

(184) Din cauza nesiguranței actuale în 

ceea ce privește rata de materializare a 

cererii de servicii în bandă largă de foarte 

mare capacitate, precum și în ceea ce 

privește economiile de scară generale și 

densitatea generală, acordurile de 

coinvestiții oferă beneficii semnificative 

din perspectiva partajării costurilor și a 

riscurilor, ceea ce permite operatorilor de 

dimensiuni mai mici să investească în 

termeni raționali din punct de vedere 

economic, promovând astfel concurența 

durabilă, pe termen lung, inclusiv în 

domeniile în care concurența bazată pe 

infrastructură ar putea să nu fie eficientă. 

În cazul în care se utilizează proceduri de 

licitație deschisă pentru coinvestițiile în 

noile elemente de rețea care au fost 

publicate de un operator cu putere 

semnificativă de piață, în termeni 

echitabili, rezonabili și nediscriminatorii 
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implementarea rețelelor de foarte mare 

capacitate, autoritatea națională de 

reglementare ar trebui, de regulă, să evite 

să impună, în temeiul prezentei directive, 

obligații privind noile elemente de rețea, 

sub rezerva unei examinări suplimentare în 

cadrul analizelor de piață ulterioare. Cu 

condiția să se țină seama în mod 

corespunzător de efectele favorabile 

concurenței prospective ale coinvestiției la 

nivel angro și la nivelul cu amănuntul, 

autoritățile naționale de reglementare pot 

considera în continuare oportun, având în 

vedere structura pieței existente și 

dinamica dezvoltată în cadrul condițiilor de 

acces angro reglementat și în absența unei 

oferte comerciale în acest sens, să protejeze 

drepturile solicitanților de acces care nu 

participă la o coinvestiție dată prin 

menținerea produselor de acces existente 

sau - în cazul în care elementele de rețea 

tradițională sunt dezmembrate în timp util - 

prin impunerea unor produse de acces cu o 

funcționalitate comparabilă celor 

disponibile anterior în infrastructura 

tradițională. 

sau dacă sunt utilizate alte modele de 

investiții care contribuie în aceeași măsură 

la implementarea rețelelor de foarte mare 

capacitate, autoritatea națională de 

reglementare ar trebui, de regulă, să evite 

să impună, în temeiul prezentei directive, 

obligații privind noile elemente de rețea, 

sub rezerva unei examinări suplimentare în 

cadrul analizelor de piață ulterioare. Cu 

condiția să se țină seama în mod 

corespunzător de efectele favorabile 

concurenței prospective ale coinvestiției la 

nivel angro și la nivelul cu amănuntul, 

autoritățile naționale de reglementare pot 

considera în continuare oportun, având în 

vedere structura pieței existente și 

dinamica dezvoltată în cadrul condițiilor de 

acces angro reglementat și în absența unei 

oferte comerciale în acest sens, să protejeze 

drepturile solicitanților de acces care nu 

participă la o coinvestiție dată prin 

menținerea produselor de acces existente 

sau - în cazul în care elementele de rețea 

tradițională sunt dezmembrate în timp util - 

prin impunerea unor produse de acces cu o 

funcționalitate comparabilă celor 

disponibile anterior în infrastructura 

tradițională. 

Or. de 

Justificare 

Utilizarea efectivă a investițiilor care promovează concurența ar trebui să ofere un temei 

pentru dereglementare, deoarece promovarea extinderii infrastructurii pe baza concurenței 

este preferabilă în raport cu reglementarea pieței. Prin urmare, toate modelele de investiții 

care promovează concurența durabilă ar trebui să fie luate în considerare în mod egal în 

cadrul evaluării. 

Amendamentul   281 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 184 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(184) Din cauza nesiguranței actuale în (184) Din cauza nesiguranței actuale în 
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ceea ce privește rata de materializare a 

cererii de servicii în bandă largă de foarte 

mare capacitate, precum și în ceea ce 

privește economiile de scară generale și 

densitatea generală, acordurile de 

coinvestiții oferă beneficii semnificative 

din perspectiva partajării costurilor și a 

riscurilor, ceea ce permite operatorilor de 

dimensiuni mai mici să investească în 

termeni raționali din punct de vedere 

economic, promovând astfel concurența 

durabilă, pe termen lung, inclusiv în 

domeniile în care concurența bazată pe 

infrastructură ar putea să nu fie eficientă. 

În cazul în care un operator cu putere 

semnificativă pe piață organizează o 

licitație deschisă în termeni echitabili, 

rezonabili și nediscriminatorii pentru 

coinvestiții în noile elemente de rețea care 

contribuie în mod semnificativ la 

implementarea rețelelor de foarte mare 

capacitate, autoritatea națională de 

reglementare ar trebui, de regulă, să evite 

să impună, în temeiul prezentei directive, 

obligații privind noile elemente de rețea, 

sub rezerva unei examinări suplimentare în 

cadrul analizelor de piață ulterioare. Cu 

condiția să se țină seama în mod 

corespunzător de efectele favorabile 

concurenței prospective ale coinvestiției la 

nivel angro și la nivelul cu amănuntul, 

autoritățile naționale de reglementare pot 

considera în continuare oportun, având în 

vedere structura pieței existente și 

dinamica dezvoltată în cadrul condițiilor de 

acces angro reglementat și în absența unei 

oferte comerciale în acest sens, să protejeze 

drepturile solicitanților de acces care nu 

participă la o coinvestiție dată prin 

menținerea produselor de acces existente 

sau - în cazul în care elementele de rețea 

tradițională sunt dezmembrate în timp util - 

prin impunerea unor produse de acces cu o 

funcționalitate comparabilă celor 

disponibile anterior în infrastructura 

tradițională. 

ceea ce privește rata de materializare a 

cererii de servicii în bandă largă de foarte 

mare capacitate, precum și în ceea ce 

privește economiile de scară generale și 

densitatea generală, acordurile de 

coinvestiții oferă beneficii semnificative 

din perspectiva partajării costurilor și a 

riscurilor, ceea ce permite operatorilor de 

dimensiuni mai mici să investească în 

termeni raționali din punct de vedere 

economic, promovând astfel concurența 

durabilă, pe termen lung, inclusiv în 

domeniile în care concurența bazată pe 

infrastructură ar putea să nu fie eficientă. 

În cazul în care un operator cu putere 

semnificativă pe piață încheie un acord în 

termeni echitabili, rezonabili și 

nediscriminatorii pentru coinvestiții în 

noile elemente de rețea care contribuie în 

mod semnificativ la implementarea 

rețelelor de foarte mare capacitate, 

autoritatea națională de reglementare ar 

trebui, de regulă, să evite să impună, în 

temeiul prezentei directive, obligații 

privind noile elemente de rețea, sub rezerva 

unei examinări suplimentare în cadrul 

analizelor de piață ulterioare. Cu condiția 

să se țină seama în mod corespunzător de 

efectele favorabile concurenței prospective 

ale coinvestiției la nivel angro și la nivelul 

cu amănuntul, autoritățile naționale de 

reglementare pot considera în continuare 

oportun, având în vedere structura pieței 

existente și dinamica dezvoltată în cadrul 

condițiilor de acces angro reglementat și în 

absența unei oferte comerciale în acest 

sens, să protejeze drepturile solicitanților 

de acces care nu participă la o coinvestiție 

dată prin menținerea produselor de acces 

existente sau - în cazul în care elementele 

de rețea tradițională sunt dezmembrate în 

timp util - prin impunerea unor produse de 

acces cu o funcționalitate comparabilă 

celor disponibile anterior în infrastructura 

tradițională. 

Or. en 
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Amendamentul   282 

Kaja Kallas 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 190 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(190) Proprietarii de rețele care nu au 

activități pe piața cu amănuntul și al căror 

model de afaceri se limitează, prin urmare, 

la furnizarea de servicii angro către alții, 

pot favoriza crearea unei piețe angro 

active, cu efecte pozitive asupra 

concurenței de la nivelul cu amănuntul din 

aval. De asemenea, modelul lor de afaceri 

poate fi atractiv pentru potențialii 

investitori financiari în active de 

infrastructură mai puțin volatile și cu 

perspective pe termen mai lung în ceea ce 

privește implementarea rețelelor de foarte 

mare capacitate. Cu toate acestea, prezența 

unui operator care își desfășoară activitatea 

exclusiv la nivel angro nu conduce în mod 

necesar la piețe cu amănuntul efectiv 

competitive și operatorii care își desfășoară 

activitatea exclusiv la nivel angro pot fi 

desemnați ca având putere semnificativă pe 

piață pe anumite piețe de produse și piețe 

geografice. Riscurile în materie de 

concurență generate de comportamentul 

operatorilor care urmează modele de 

afaceri exclusiv angro ar putea fi mai mici 

decât cele generate de operatorii integrați 

pe verticală, cu condiția ca modelul 

exclusiv angro să fie autentic și să nu 

existe factori de încurajare a discriminării 

între furnizorii din aval. Răspunsul în 

materie de reglementare ar trebui, prin 

urmare, să fie în mod proporțional mai 

puțin intruziv. Pe de altă parte, autoritățile 

naționale de reglementare trebuie să fie în 

măsură să intervină dacă apar probleme de 

concurență în detrimentul utilizatorilor 

finali. 

(190) Proprietarii de rețele care nu au 

activități pe piața cu amănuntul și al căror 

model de afaceri se limitează, prin urmare, 

la furnizarea de servicii angro către alții, 

pot favoriza crearea unei piețe angro 

active, cu efecte pozitive asupra 

concurenței de la nivelul cu amănuntul din 

aval. De asemenea, modelul lor de afaceri 

poate fi atractiv pentru potențialii 

investitori financiari în active de 

infrastructură mai puțin volatile și cu 

perspective pe termen mai lung în ceea ce 

privește implementarea rețelelor de foarte 

mare capacitate. Prin urmare, astfel de 

modele ar trebui promovate și încurajate. 

Această categorie de proprietari de rețele 

nu ar trebui să includă, ca mecanism de 

stimulare, întreprinderi care au fost 

separate pe criterii funcționale sau pe 

bază voluntară, iar legăturile păstrate cu 

portofoliul de clienți ar putea crea încă 

probleme care să afecteze concurența. Cu 

toate acestea, prezența unui operator care 

își desfășoară activitatea exclusiv la nivel 

angro nu conduce în mod necesar la piețe 

cu amănuntul efectiv competitive și 

operatorii care își desfășoară activitatea 

exclusiv la nivel angro pot fi desemnați ca 

având putere semnificativă pe piață pe 

anumite piețe de produse și piețe 

geografice. Riscurile în materie de 

concurență generate de comportamentul 

operatorilor care urmează modele de 

afaceri exclusiv angro ar putea fi mai mici 

decât cele generate de operatorii integrați 

pe verticală, cu condiția ca modelul 

exclusiv angro să fie autentic și să nu 

existe factori de încurajare a discriminării 
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între furnizorii din aval. Răspunsul în 

materie de reglementare ar trebui, prin 

urmare, să fie în mod proporțional mai 

puțin intruziv. Pe de altă parte, autoritățile 

naționale de reglementare trebuie să fie în 

măsură să intervină dacă apar probleme de 

concurență în detrimentul utilizatorilor 

finali. 

Or. en 

Justificare 

În conformitate cu articolul 104 din Regulamentul de procedură, prezentul amendament este 

necesar din motive imperioase ce țin de logica internă a textului 

 

Amendamentul   283 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 190 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(190) Proprietarii de rețele care nu au 

activități pe piața cu amănuntul și al căror 

model de afaceri se limitează, prin urmare, 

la furnizarea de servicii angro către alții, 

pot favoriza crearea unei piețe angro 

active, cu efecte pozitive asupra 

concurenței de la nivelul cu amănuntul din 

aval. De asemenea, modelul lor de afaceri 

poate fi atractiv pentru potențialii 

investitori financiari în active de 

infrastructură mai puțin volatile și cu 

perspective pe termen mai lung în ceea ce 

privește implementarea rețelelor de foarte 

mare capacitate. Cu toate acestea, prezența 

unui operator care își desfășoară activitatea 

exclusiv la nivel angro nu conduce în mod 

necesar la piețe cu amănuntul efectiv 

competitive și operatorii care își desfășoară 

activitatea exclusiv la nivel angro pot fi 

desemnați ca având putere semnificativă pe 

piață pe anumite piețe de produse și piețe 

geografice. Riscurile în materie de 

(190) Proprietarii de rețele care nu au 

activități pe piața cu amănuntul și al căror 

model de afaceri se limitează, prin urmare, 

la furnizarea de servicii angro către alții, 

pot favoriza crearea unei piețe angro 

active, cu efecte pozitive asupra 

concurenței de la nivelul cu amănuntul din 

aval. Cu toate acestea, prezența unui 

operator care își desfășoară activitatea 

exclusiv la nivel angro nu conduce în mod 

necesar la piețe cu amănuntul efectiv 

competitive și operatorii care își desfășoară 

activitatea exclusiv la nivel angro pot fi 

desemnați ca având putere semnificativă pe 

piață pe anumite piețe de produse și piețe 

geografice. Riscurile în materie de 

concurență generate de comportamentul 

operatorilor care urmează modele de 

afaceri exclusiv angro ar putea fi mai mici 

decât cele generate de operatorii integrați 

pe verticală, cu condiția ca modelul 

exclusiv angro să fie autentic și să nu 
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concurență generate de comportamentul 

operatorilor care urmează modele de 

afaceri exclusiv angro ar putea fi mai mici 

decât cele generate de operatorii integrați 

pe verticală, cu condiția ca modelul 

exclusiv angro să fie autentic și să nu 

existe factori de încurajare a discriminării 

între furnizorii din aval. Răspunsul în 

materie de reglementare ar trebui, prin 

urmare, să fie în mod proporțional mai 

puțin intruziv. Pe de altă parte, autoritățile 

naționale de reglementare trebuie să fie în 

măsură să intervină dacă apar probleme de 

concurență în detrimentul utilizatorilor 

finali. 

existe factori de încurajare a discriminării 

între furnizorii din aval. Răspunsul în 

materie de reglementare ar trebui, prin 

urmare, să fie în mod proporțional mai 

puțin intruziv. Pe de altă parte, autoritățile 

naționale de reglementare trebuie să fie în 

măsură să intervină dacă apar probleme de 

concurență în detrimentul utilizatorilor 

finali. 

Or. en 

 

Amendamentul   284 

Kaja Kallas 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 191 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(191) Pentru a facilita trecerea de la 

rețelele de cupru tradiționale la rețelele de 

nouă generație, care este în interesul 

utilizatorilor finali, autoritățile naționale de 

reglementare ar trebui să poată monitoriza 

inițiativele proprii în acest sens ale 

operatorilor de rețea și să instituie, în cazul 

în care este necesar, un proces de trecere 

corespunzător, de exemplu, prin notificare 

prealabilă, transparență și produse de acces 

comparabile acceptabile, odată ce s-a 

demonstrat în mod clar intenția 

proprietarului rețelei și faptul că acesta este 

pregătit să dezactiveze rețeaua de cupru. 

Pentru a evita întârzierile nejustificate ale 

trecerii, autoritățile naționale de 

reglementare ar trebui împuternicite să 

retragă obligațiile în materie de acces 

referitoare la rețeaua de cupru după ce s-a 

(191) Pentru a facilita trecerea de la 

rețelele de cupru tradiționale la rețelele de 

nouă generație, care este în interesul 

utilizatorilor finali, autoritățile naționale de 

reglementare ar trebui să poată monitoriza 

inițiativele proprii în acest sens ale 

operatorilor de rețea și să instituie, în cazul 

în care este necesar, un proces de trecere 

corespunzător, de exemplu, prin notificare 

prealabilă, prin stabilirea unui termen 

limită exact, transparență și produse de 

acces echivalente acceptabile odată ce s-a 

demonstrat în mod clar intenția 

proprietarului rețelei și faptul că acesta este 

pregătit să dezactiveze rețeaua de cupru. 

Pentru a evita întârzierile nejustificate ale 

trecerii, autoritățile naționale de 

reglementare ar trebui împuternicite să 

retragă obligațiile în materie de acces 

referitoare la rețeaua de cupru după ce s-a 
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instituit un proces de trecere corespunzător. instituit un proces de trecere corespunzător. 

Or. en 

Justificare 

În conformitate cu articolul 104 din Regulamentul de procedură, prezentul amendament este 

necesar din motive imperioase ce țin de logica internă a textului 

 

Amendamentul   285 

Kaja Kallas 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 223 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(223) Pentru a sprijini în mod eficace 

libera circulație a mărfurilor, a serviciilor și 

a persoanelor în interiorul Uniunii, ar 

trebui să fie posibil să se utilizeze anumite 

resurse naționale de numerotație, în special 

anumite numere nongeografice, într-o 

manieră extrateritorială, adică în afara 

teritoriului statului membru care atribuie 

numărul, pe întreg teritoriul Uniunii. 

Având în vedere riscul important de fraudă 

în ceea ce privește comunicațiile 

interpersonale, o astfel de utilizare 

extrateritorială ar trebui să fie permisă 

pentru serviciile de comunicații 

electronice, cu excepția serviciilor de 

comunicații interpersonale. Statele membre 

ar trebui, prin urmare, să se asigure că 

legislațiile naționale relevante, în special 

normele privind protecția consumatorilor și 

alte norme referitoare la utilizarea 

numerelor, sunt puse în aplicare 

independent de statul membru în care s-au 

acordat drepturile de utilizare a numerelor. 

Acest lucru ar trebui să presupună că 

autoritățile naționale de reglementare și 

alte autorități competente ale statelor 

membre în care se utilizează numărul sunt 

competente să aplice legislația lor națională 

întreprinderii căreia i-a fost alocat numărul. 

(223) Pentru a sprijini în mod eficace 

libera circulație a mărfurilor, a serviciilor și 

a persoanelor în interiorul Uniunii, ar 

trebui să fie posibil să se utilizeze anumite 

resurse naționale de numerotație, în special 

anumite numere nongeografice, într-o 

manieră extrateritorială, adică în afara 

teritoriului statului membru care atribuie 

numărul, pe întreg teritoriul Uniunii. 

Având în vedere riscul important de fraudă 

în ceea ce privește comunicațiile 

interpersonale, o astfel de utilizare 

extrateritorială ar trebui să fie permisă 

pentru serviciile de comunicații 

electronice, cu excepția serviciilor de 

comunicații interpersonale. Statele membre 

ar trebui, prin urmare, să se asigure că 

legislațiile naționale relevante, în special 

normele privind protecția consumatorilor și 

alte norme referitoare la utilizarea 

numerelor, sunt puse în aplicare 

independent de statul membru în care s-au 

acordat drepturile de utilizare a numerelor. 

Acest lucru ar trebui să presupună că 

autoritățile naționale de reglementare și 

alte autorități competente ale statelor 

membre în care se utilizează numărul sunt 

competente să aplice legislația lor națională 

întreprinderii căreia i-a fost alocat numărul. 
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În plus, autoritățile naționale de 

reglementare ale respectivelor statele 

membre ar trebui să aibă posibilitatea de a 

solicita sprijinul autorității naționale de 

reglementare responsabile de alocarea 

numărului pentru a le acorda asistență în 

asigurarea respectării normelor aplicabile 

în statele membre în care este utilizat 

numărul. Respectivele măsuri de sprijin ar 

trebui să includă sancțiuni disuasive, în 

special în cazul unei încălcări grave, cum 

ar fi retragerea dreptului de utilizare 

extrateritorială a numerelor alocate 

întreprinderii în cauză. Cerințele privind 

utilizarea extrateritorială nu ar trebui să 

aducă atingere competențelor statelor 

membre de a bloca, de la caz la caz, 

accesul la numere sau servicii în cazul în 

care acest lucru este justificat din motive 

de fraudă sau de abuz. Utilizarea 

extrateritorială a numerelor nu ar trebui să 

aducă atingere normelor Uniunii privind 

furnizarea de servicii de roaming, inclusiv 

celor privind prevenirea utilizării anormale 

sau abuzive a serviciilor de roaming care 

fac obiectul reglementării în materie de 

prețuri cu amănuntul și care beneficiază de 

tarife de roaming la nivel angro 

reglementate. Statele membre ar trebui să 

fie în continuare în măsură să încheie cu 

țări terțe acorduri specifice privind 

utilizarea extrateritorială a resurselor de 

numerotație. 

În plus, autoritățile naționale de 

reglementare ale respectivelor statele 

membre ar trebui să aibă posibilitatea de a 

solicita sprijinul autorității naționale de 

reglementare responsabile de alocarea 

numărului pentru a le acorda asistență în 

asigurarea respectării normelor aplicabile 

în statele membre în care este utilizat 

numărul. Respectivele măsuri de sprijin ar 

trebui să includă sancțiuni disuasive, în 

special în cazul unei încălcări grave, cum 

ar fi retragerea dreptului de utilizare 

extrateritorială a numerelor alocate 

întreprinderii în cauză. Prin urmare, 

statele membre nu ar trebui să impună 

cerințe suplimentare privind utilizarea 

extrateritorială a unor astfel de numere, 

deoarece astfel ar fi afectată utilizarea 

transfrontalieră a acestora și s-ar crea o 

barieră pe piața internă, fără a aduce 
atingere competențelor statelor membre de 

a bloca, de la caz la caz, accesul la numere 

sau servicii în cazul în care acest lucru este 

justificat din motive de fraudă sau de abuz. 

Utilizarea extrateritorială a numerelor nu ar 

trebui să aducă atingere normelor Uniunii 

privind furnizarea de servicii de roaming, 

inclusiv celor privind prevenirea utilizării 

anormale sau abuzive a serviciilor de 

roaming care fac obiectul reglementării în 

materie de prețuri cu amănuntul și care 

beneficiază de tarife de roaming la nivel 

angro reglementate. Statele membre ar 

trebui să fie în continuare în măsură să 

încheie cu țări terțe acorduri specifice 

privind utilizarea extrateritorială a 

resurselor de numerotație. 

Or. en 

Justificare 

În conformitate cu articolul 104 din Regulamentul de procedură, prezentul amendament este 

necesar din motive imperioase ce țin de logica internă a textului 

 

Amendamentul   286 
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José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 246 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(246) Orice modificări ale condițiilor 

contractuale impuse de furnizorii de 

servicii de comunicații electronice 

accesibile publicului, altele decât serviciile 

de comunicații interpersonale care nu se 

bazează pe numere, în detrimentul 

utilizatorului final, de exemplu în ceea ce 

privește taxele, tarifele, limitarea 

volumului de date, vitezele de transmitere a 

datelor, acoperirea sau prelucrarea datelor 

cu caracter personal ar trebui să fie 

considerate ca dând naștere dreptului 

utilizatorului final de a rezilia contractul 

fără să suporte niciun cost, chiar dacă 

respectivele modificări sunt combinate cu 

unele modificări în avantajul utilizatorului 

final. 

(246) Orice modificări ale condițiilor 

contractuale propuse de furnizorii de 

servicii de comunicații electronice 

accesibile publicului, altele decât serviciile 

de comunicații interpersonale care nu se 

bazează pe numere, în detrimentul 

utilizatorului final, de exemplu în ceea ce 

privește taxele, tarifele, limitarea 

volumului de date, vitezele de transmitere a 

datelor, acoperirea sau prelucrarea datelor 

cu caracter personal ar trebui să fie 

considerate ca dând naștere dreptului 

utilizatorului final de a rezilia contractul 

fără să suporte niciun cost, chiar dacă 

respectivele modificări sunt combinate cu 

unele modificări în avantajul utilizatorului 

final. 

Or. en 

 

Amendamentul   287 

Morten Helveg Petersen 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 254 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(254) În conformitate cu obiectivele 

Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii 

Europene și ale Convenției Organizației 

Națiunilor Unite privind drepturile 

persoanelor cu handicap, cadrul de 

reglementare ar trebui să asigure faptul că 

toți utilizatorii, inclusiv utilizatorii finali cu 

handicap, persoanele în vârstă și utilizatorii 

cu nevoi sociale speciale, au acces cu 

ușurință la servicii de calitate ridicată la 

prețuri accesibile. Declarația 22 anexată la 

(254) În conformitate cu obiectivele 

Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii 

Europene și ale Convenției Organizației 

Națiunilor Unite privind drepturile 

persoanelor cu handicap, cadrul de 

reglementare ar trebui să asigure faptul că 

toți utilizatorii, inclusiv utilizatorii finali cu 

handicap, persoanele în vârstă și utilizatorii 

cu nevoi sociale speciale, au acces cu 

ușurință la servicii de calitate ridicată la 

prețuri accesibile, indiferent de locul de 
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Actul final al Tratatului de la Amsterdam 

prevede faptul că instituțiile Uniunii 

trebuie să ia în considerare nevoile 

persoanelor cu handicap în elaborarea 

măsurilor în temeiul articolului 114 din 

TFUE. 

reședință al acestora în Uniune. 

Declarația 22 anexată la Actul final al 

Tratatului de la Amsterdam prevede faptul 

că instituțiile Uniunii trebuie să ia în 

considerare nevoile persoanelor cu 

handicap în elaborarea măsurilor în temeiul 

articolului 114 din TFUE. 

Or. en 

 

Amendamentul   288 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 259 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(259) Informația de localizare a 

apelantului îmbunătățește nivelul de 

protecție și securitatea utilizatorilor finali și 

ajută serviciile de urgență în îndeplinirea 

sarcinilor lor, cu condiția ca transferul 

comunicației de urgență și a datelor conexe 

către serviciile de urgență în cauză să fie 

garantat de sistemul național al PSAP. 

Primirea și utilizarea informației de 

localizare a apelantului ar trebui să fie 

conforme cu legislația relevantă a Uniunii 

privind prelucrarea datelor cu caracter 

personal. Întreprinderile care furnizează 

localizarea pe baza rețelei ar trebui să pună 

informația de localizare a apelantului la 

dispoziția serviciilor de urgență imediat 

după conectarea apelului la respectivul 

serviciu, independent de tehnologia 

utilizată. Cu toate acestea, tehnologiile de 

localizare bazate pe telefoanele mobile s-au 

dovedit a fi în mod semnificativ mai fiabile 

și mai eficiente din punctul de vedere al 

costurilor datorită disponibilității datelor 

furnizate de EGNOS și de sistemul de 

navigație prin satelit Galileo, precum și de 

alte sisteme globale de navigație prin 

satelit și date wi-fi. Prin urmare, informația 

de localizare a apelantului obținută pe baza 

(259) Informația de localizare a 

apelantului îmbunătățește nivelul de 

protecție și securitatea utilizatorilor finali și 

ajută serviciile de urgență în îndeplinirea 

sarcinilor lor, cu condiția ca transferul 

comunicației de urgență și a datelor conexe 

către serviciile de urgență în cauză să fie 

garantat de sistemul național al PSAP. 

Primirea și utilizarea informației de 

localizare a apelantului ar trebui să fie 

conforme cu legislația relevantă a Uniunii 

privind prelucrarea datelor cu caracter 

personal. Întreprinderile care furnizează 

localizarea pe baza rețelei ar trebui să pună 

informația de localizare a apelantului la 

dispoziția serviciilor de urgență imediat 

după conectarea apelului la respectivul 

serviciu, independent de tehnologia 

utilizată. Cu toate acestea, tehnologiile de 

localizare bazate pe telefoanele mobile s-au 

dovedit a fi în mod semnificativ mai fiabile 

și mai eficiente din punctul de vedere al 

costurilor datorită disponibilității datelor 

furnizate de EGNOS și de sistemul de 

navigație prin satelit Galileo, precum și de 

alte sisteme globale de navigație prin 

satelit și date wi-fi. Prin urmare, informația 

de localizare a apelantului obținută pe baza 
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telefonului mobil ar trebui să vină în 

completarea informației de localizare pe 

baza rețelei, chiar dacă locația obținută pe 

baza telefonului mobil poate deveni 

disponibilă numai după instalarea 

comunicării de urgență. Statele membre ar 

trebuie să se asigure că PSAP-urile sunt în 

măsură să extragă și să gestioneze 

informațiile de localizare a apelantului 

disponibile. Determinarea și transmiterea 

informației de localizare a apelantului ar 

trebui să fie gratuite, atât pentru utilizatorul 

final, cât și pentru autoritatea care tratează 

comunicarea de urgență, indiferent de 

mijloacele de determinare, de exemplu prin 

intermediul telefonului mobil sau al rețelei 

ori al mijloacelor de transmisie, de 

exemplu prin canalul de voce, SMS sau 

tehnologia de protocol internet. 

telefonului mobil ar trebui să vină în 

completarea informației de localizare pe 

baza rețelei, chiar dacă locația obținută pe 

baza telefonului mobil poate deveni 

disponibilă numai după instalarea 

comunicării de urgență. Statele membre ar 

trebuie să se asigure că PSAP-urile sunt în 

măsură să extragă și să gestioneze 

informațiile de localizare a apelantului 

disponibile. Determinarea și transmiterea 

informației de localizare a apelantului ar 

trebui să fie gratuite, dacă este posibil, atât 

pentru utilizatorul final, cât și pentru 

autoritatea care tratează comunicarea de 

urgență, indiferent de mijloacele de 

determinare, de exemplu prin intermediul 

telefonului mobil sau al rețelei ori al 

mijloacelor de transmisie, de exemplu prin 

canalul de voce, SMS sau tehnologia de 

protocol internet. 

Or. en 

 

Amendamentul   289 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 265 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(265) Utilizatorii finali ar trebui să poată 

beneficia de o garanție de interoperabilitate 

în privința tuturor echipamentelor 

comercializate în Uniune pentru 

recepționarea programelor de televiziune 

digitală. Statele membre ar trebui să poată 

cere adoptarea unor standarde minime 

armonizate în ceea ce privește aceste 

echipamente. Aceste standarde ar putea fi 

adaptate din când în când, ținând seama de 

evoluția tehnologică și de evoluția pieței. 

(265) Utilizatorii finali ar trebui să poată 

beneficia de o garanție de interoperabilitate 

în privința tuturor echipamentelor 

comercializate în Uniune pentru 

recepționarea programelor de radio și de 

televiziune digitală. Statele membre ar 

trebui să poată cere adoptarea unor 

standarde minime armonizate în ceea ce 

privește aceste echipamente. Aceste 

standarde ar putea fi adaptate din când în 

când, ținând seama de evoluția tehnologică 

și de evoluția pieței. 

Or. fr 
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Amendamentul   290 

Pervenche Berès 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 266 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (266a) Pentru a le permite ascultătorilor 

să beneficieze de servicii radio în întreaga 

Europă, indiferent de standardele de 

transmisie utilizate în diferite state 

membre, aparatele de radio, inclusiv 

aparatele destinate automobilelor, ar 

trebui să poată recepționa transmisiile 

radio prin rețele de radiodifuziune 

analogice și digitale și/sau prin rețele IP. 

Aceasta va garanta menținerea, în era 

digitală, a interoperabilității, care, în 

prezent, se bazează pe radio FM. Această 

situație va îmbunătăți, în egală măsură, 

siguranța publică, permițând 

ascultătorilor să primească informații 

urgente indiferent de tehnologia utilizată, 

la domiciliu sau în automobile, precum și 

informații rutiere atunci când călătoresc 

în Uniune. 

Or. fr 

 

Amendamentul   291 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 269 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(269) Statele membre ar trebui să poată 

impune întreprinderilor din jurisdicția lor, 

din considerente legitime de politică 

publică și numai dacă este necesar pentru 

îndeplinirea obiectivelor de interes general 

definite în mod clar de statele membre, în 

(269) Statele membre ar trebui să poată 

impune întreprinderilor din jurisdicția lor, 

din considerente legitime de politică 

publică pentru îndeplinirea obiectivelor de 

interes general definite în mod clar de 

statele membre, în conformitate cu dreptul 
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conformitate cu dreptul Uniunii, obligații 

care ar trebui să fie proporționale și 

transparente. Obligațiile de difuzare („must 

carry”) pot fi aplicate anumitor canale de 

difuzare a programelor radio și de 

televiziune și serviciilor complementare 

prestate de un anumit furnizor de servicii 

media. Obligațiile impuse de statele 

membre ar trebui să fie rezonabile, adică să 

fie proporționale și transparente, ținându-se 

seama de obiectivele de interes general 

definite în mod clar. Statele membre ar 

trebui să ofere o justificare obiectivă pentru 

obligațiile de difuzare pe care le impun în 

legislația lor națională, astfel încât să se 

asigure faptul că respectivele obligații sunt 

transparente, proporționale și clar definite. 

Obligațiile ar trebui concepute într-un 

mod care să ofere suficiente stimulente 

pentru investițiile eficiente în 

infrastructură. Obligațiile ar trebui să facă 

obiectul unei revizuiri periodice, cel puțin 

o dată la cinci ani, în vederea actualizării 

lor în funcție de evoluția tehnologică și de 

cea a pieței și în vederea asigurării faptului 

că acestea continuă să fie proporționale cu 

obiectivele urmărite. Obligațiile ar putea, 

dacă este cazul, să fie însoțite de o 

dispoziție privind remunerarea 

proporțională. 

Uniunii, obligații proporționale și 

transparente. Obligațiile de difuzare („must 

carry”) pot fi aplicate anumitor canale de 

difuzare a programelor radio și servicii 

mass-media audiovizuale și serviciilor 

complementare prestate de un anumit 

furnizor de servicii media. Obligațiile 

impuse de statele membre ar trebui să fie 

rezonabile, adică să fie proporționale și 

transparente, ținându-se seama de 

obiectivele de interes general definite în 

mod clar, cum ar fi pluralismul 

mijloacelor de informare în masă sau 

diversitatea culturală. Aceste măsuri ar 

trebui să includă o bună calitate a 

recepției serviciilor specificate. Statele 

membre ar trebui să ofere o justificare 

obiectivă pentru obligațiile de difuzare pe 

care le impun în legislația lor națională, 

astfel încât să se asigure faptul că 

respectivele obligații sunt transparente, 

proporționale și clar definite. Obligațiile ar 

trebui să facă obiectul unei revizuiri 

periodice, cel puțin o dată la cinci ani, în 

vederea actualizării lor în funcție de 

evoluția tehnologică și de cea a pieței și în 

vederea asigurării faptului că acestea 

continuă să fie proporționale cu obiectivele 

urmărite. Obligațiile ar putea, dacă este 

cazul, să fie însoțite de o dispoziție privind 

remunerarea proporțională. 

Orice obligație de difuzare („must-carry”) 

se stabilește independent și nu aduce 

atingere în niciun mod drepturilor 

titularilor de drepturi de autor sau de 

drepturi similare de a percepe o 

remunerare echitabilă pentru utilizarea 

lucrărilor sau operelor lor protejate pe 

rețeaua în cauză. 

Or. fr 

 

Amendamentul   292 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Propunere de directivă 
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Considerentul 270 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(270) Rețelele utilizate pentru difuzarea 

publică a emisiunilor de radio sau de 

televiziune cuprind rețelele de difuzare prin 

cablu, prin internet (IPTV), prin satelit și 

pe cale terestră. Pot, de asemenea, să 

includă și alte rețele, în măsura în care un 

număr semnificativ de utilizatori finali 

folosesc aceste rețele ca principale 

mijloace de recepție a emisiunilor de 

radio și televiziune. Obligațiile de difuzare 

pot include transmiterea de servicii 

concepute special pentru a permite accesul 

corespunzător al utilizatorilor cu handicap. 

În consecință, serviciile complementare 

includ, printre altele, serviciile concepute 

în vederea îmbunătățirii accesibilității 

pentru utilizatorii finali cu handicap, cum 

ar fi video-textul, subtitrarea, descrierea 

audio și limbajul semnelor. Ca urmare a 

furnizării și a recepționării pe scară tot mai 

largă a serviciilor de televiziune conectată 

și ținând seama de faptul că grilele 

electronice de programe sunt în continuare 

importante pentru alegerile făcute de 

utilizatori, transmiterea de date referitoare 

la programe care sunt conexe respectivelor 

funcționalități pot fi incluse în obligațiile 

de difuzare. 

(270) Obligațiile de difuzare („must-

carry”) ar trebui să se aplice în mod 

neutru pe plan tehnologic, ținând seama 

de evoluția constantă a sistemelor de 

distribuție a mijloacelor de informare în 

masă și a tendințelor de consum. Rețelele 

și serviciile de comunicații electronice și 

serviciile utilizate pentru difuzarea publică 

a emisiunilor de radio sau serviciile mass-

media audiovizuale cuprind rețelele de 

difuzare prin cablu, prin internet (IPTV), 

prin satelit și pe cale terestră. Pot, de 

asemenea, să includă și alte rețele și 

servicii, în măsura în care sunt utilizate de 

un număr semnificativ de utilizatori finali 

pentru a recepționa programe radio sau 

servicii mass-media audiovizuale. 

În acest context, criteriile relevante 

aferente conceptului „un număr 

semnificativ de utilizatori finali” ar trebui 

să țină seama, printre altele, de evoluțiile 

tehnologice și de modelele de consum ale 

grupurilor de utilizatori finali specifici. 
Obligațiile de difuzare pot include 

transmiterea de servicii concepute special 

pentru a permite accesul corespunzător al 

utilizatorilor cu handicap. În consecință, 

serviciile complementare includ, printre 

altele, serviciile concepute în vederea 

îmbunătățirii accesibilității pentru 

utilizatorii finali cu handicap, cum ar fi 

video-textul, subtitrarea, descrierea audio 

și limbajul semnelor. Ca urmare a 

furnizării și a recepționării pe scară tot mai 

largă a serviciilor de televiziune conectată 

și ținând seama de faptul că grilele 

electronice de programe și alte facilități de 

navigare sunt în continuare importante 

pentru alegerile făcute de utilizatori, 

transmiterea de date referitoare la 

programe care sunt conexe respectivelor 

funcționalități pot fi incluse în obligațiile 

de difuzare. 

Aceste obligații de difuzare ar trebui să 
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permită accesul utilizatorilor finali la 

serviciile de televiziune conectată, care 

pot include serviciile mass-media 

audiovizuale, serviciile radio și audio, 

serviciile interactive care oferă aplicații, 

jocuri, voturi, videoclipuri, texte, imagini, 

ilustrații și grafice. 

Or. fr 

 

Amendamentul   293 

Eva Kaili 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 270 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(270) Rețelele utilizate pentru difuzarea 

publică a emisiunilor de radio sau de 

televiziune cuprind rețelele de difuzare prin 

cablu, prin internet (IPTV), prin satelit și 

pe cale terestră. Pot, de asemenea, să 

includă și alte rețele, în măsura în care un 

număr semnificativ de utilizatori finali 

folosesc aceste rețele ca principale 

mijloace de recepție a emisiunilor de 

radio și televiziune. Obligațiile de difuzare 

pot include transmiterea de servicii 

concepute special pentru a permite accesul 

corespunzător al utilizatorilor cu handicap. 

În consecință, serviciile complementare 

includ, printre altele, serviciile concepute 

în vederea îmbunătățirii accesibilității 

pentru utilizatorii finali cu handicap, cum 

ar fi video-textul, subtitrarea, descrierea 

audio și limbajul semnelor. Ca urmare a 

furnizării și a recepționării pe scară tot mai 

largă a serviciilor de televiziune conectată 

și ținând seama de faptul că grilele 

electronice de programe sunt în continuare 

importante pentru alegerile făcute de 

utilizatori, transmiterea de date referitoare 

la programe care sunt conexe respectivelor 

funcționalități pot fi incluse în obligațiile 

(270) Obligațiile de difuzare ar trebui să 

fie aplicate într-un mod neutru din punct 

de vedere tehnologic, ținând seama de 

evoluția sistemelor de distribuție media și 

de tendințele de consum. 
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de difuzare. 

 Rețelele și serviciile de comunicații 

electronice utilizate pentru difuzarea 

publică a serviciilor mass-media radio sau 

audiovizuale cuprind rețelele de difuzare 

prin cablu, prin internet (IPTV), prin satelit 

și pe cale terestră. Pot, de asemenea, să 

includă și alte rețele și servicii, în măsura 

în care sunt utilizate de un număr 

semnificativ de utilizatori finali pentru a 

recepționa servicii mass-media radio și 

audiovizuale. Criteriile relevante pentru 

evaluarea conceptului de „număr 

semnificativ de utilizatori finali”, în acest 

context, pot lua în considerare, printre 

altele, evoluțiile tehnologice și modelele 

de consum ale grupurilor specifice de 

utilizatori finali. 
Obligațiile de difuzare pot include 

transmiterea de servicii concepute special 

pentru a permite accesul corespunzător al 

utilizatorilor cu handicap. În consecință, 

serviciile complementare includ, printre 

altele, serviciile concepute în vederea 

îmbunătățirii accesibilității pentru 

utilizatorii finali cu handicap, cum ar fi 

video-textul, subtitrarea, descrierea audio 

și limbajul semnelor. Ca urmare a 

furnizării și a recepționării pe scară tot mai 

largă a serviciilor de televiziune conectată 

și ținând seama de faptul că grilele 

electronice de programe și alte 

instrumente de navigare sunt în continuare 

importante pentru alegerile făcute de 

utilizatori, transmiterea de date referitoare 

la programe care sunt conexe respectivelor 

funcționalități pot fi incluse în obligațiile 

de difuzare. Obligațiile de difuzare ar 

trebui să permită accesul utilizatorilor 

finali la serviciile de televiziune conectată. 

Or. en 

 

Amendamentul   294 
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Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 270 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(270) Rețelele utilizate pentru difuzarea 

publică a emisiunilor de radio sau de 

televiziune cuprind rețelele de difuzare 

prin cablu, prin internet (IPTV), prin satelit 

și pe cale terestră. Pot, de asemenea, să 

includă și alte rețele, în măsura în care un 

număr semnificativ de utilizatori finali 

folosesc aceste rețele ca principale 

mijloace de recepție a emisiunilor de 

radio și televiziune. Obligațiile de difuzare 

pot include transmiterea de servicii 

concepute special pentru a permite accesul 

corespunzător al utilizatorilor cu handicap. 

În consecință, serviciile complementare 

includ, printre altele, serviciile concepute 

în vederea îmbunătățirii accesibilității 

pentru utilizatorii finali cu handicap, cum 

ar fi video-textul, subtitrarea, descrierea 

audio și limbajul semnelor. Ca urmare a 

furnizării și a recepționării pe scară tot mai 

largă a serviciilor de televiziune conectată 

și ținând seama de faptul că grilele 

electronice de programe sunt în continuare 

importante pentru alegerile făcute de 

utilizatori, transmiterea de date referitoare 

la programe care sunt conexe respectivelor 

funcționalități pot fi incluse în obligațiile 

de difuzare. 

(270) Obligațiile de difuzare ar trebui să 

fie aplicate într-un mod neutru din punct 

de vedere tehnologic, ținând seama de 

evoluția a sistemelor de distribuție media 

și de tendințele de consum. 

 Rețelele și serviciile de comunicații 

electronice utilizate pentru difuzarea 

publică a serviciilor mass-media radio sau 

audiovizuale cuprind rețelele de difuzare 

prin cablu, prin internet (IPTV), prin satelit 

și pe cale terestră. Pot, de asemenea, să 

includă și alte rețele și servicii, în măsura 

în care sunt utilizate de un număr 

semnificativ de utilizatori finali pentru a 

recepționa servicii mass-media radio și 

audiovizuale. Criteriile relevante pentru 

evaluarea conceptului de „număr 
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semnificativ de utilizatori finali”, în acest 

context, pot lua în considerare, printre 

altele, evoluțiile tehnologice și modelele 

de consum ale grupurilor specifice de 

utilizatori finali. 
Obligațiile de difuzare pot include 

transmiterea de servicii concepute special 

pentru a permite accesul corespunzător al 

utilizatorilor cu handicap. În consecință, 

serviciile complementare includ, printre 

altele, serviciile concepute în vederea 

îmbunătățirii accesibilității pentru 

utilizatorii finali cu handicap, cum ar fi 

video-textul, subtitrarea, descrierea audio 

și limbajul semnelor. Ca urmare a 

furnizării și a recepționării pe scară tot mai 

largă a serviciilor de televiziune conectată 

și ținând seama de faptul că grilele 

electronice de programe și alte 

instrumente de navigare sunt în continuare 

importante pentru alegerile făcute de 

utilizatori, transmiterea de date referitoare 

la programe care sunt conexe respectivelor 

funcționalități pot fi incluse în obligațiile 

de difuzare. Obligațiile de difuzare ar 

trebui să permită accesul utilizatorilor 

finali la serviciile de televiziune conectată. 

Or. en 

Amendamentul   295 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 270 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (270a) Conceptul de „grilă electronică de 

programe” trebuie înțeles într-un mod 

dinamic, pe baza evoluției constante a 

tehnologiei, a instrumentelor de 

prezentare și de navigare în rețelele 

utilizate pentru distribuția serviciilor 

radio sau a serviciilor mass-media 

audiovizuale și a serviciilor de televiziune 

conectată. Evoluția pe care o 

înregistrează aceste servicii trebuie luată 



 

PE602.947v01-00 174/174 AM\1122801RO.docx 

RO 

în considerare în egală măsură. 

Or. fr 

 


