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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

To enhance investment, innovation, and consumer benefits in electronic communications, the 
EU needs a coherent regulatory framework which respects both the need for greater 
cooperation across the EU and the diversity of telecommunications markets within Member 
States.

National regulatory authorities (NRAs) would benefit from enhanced cooperation with one 
another as well as from the preservation of a significant degree of autonomy - from both the 
Commission and national governments - to assess and remedy national market issues.  As 
complex issues within and between Member States require careful consideration and open 
dialogue, a mechanism of consultation and coordination will prove more effective than one of 
mandate and veto.  The Commission should be able to recommend to a NRA to adopt or 
withdraw specific draft measures and the NRA may amend or withdraw draft measures within 
a period of three months.

NRAs should be provided with the tools they may require to enhance market competition.
While specific national markets will require different solutions, functional separation should 
be available to NRAs as a potential option to address regulatory bottlenecks.

In line with respecting the specific needs and market conditions of Member States, spectrum 
management and harmonisation will be most effectively and appropriately addressed by 
NRAs in consultation with the Commission.  Optimal decisions on assignment and allocation 
will respect technology neutrality while taking account of decisions taken by international 
organisations related to radio spectrum management.

Improving security and integrity are also vital to Europe's expanding electronic 
communications networks.  While electronic networks and services draw Europe closer 
through communications, risks presented by breaches of security carry greater potential for 
harm.  Safeguard measures should be proportional to assessed risks while also remaining 
circumstantially appropriate, so the Commission should have the power to adopt technical 
implementing measures in agreement with NRAs.  Undertakings should notify NRAs of 
serious breaches of security, the definition of which should be determined by the specific 
NRA.

The Commission has proposed that once markets become more competitive, regulation should 
be left to competition policy. This should be taken a step further by means of sunset clauses to 
offer deadlines to work towards.

AMENDAMENTELE

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru libertăți civile, 
justiție și afaceri interne, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:
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Amendamentul 1

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Reglementarea ex-ante a pieței din 
acest cadru, specifică sectorului, dispune 
tranziția de la monopolurile anterioare la 
piețe competitive pentru rețelele și 
serviciile de comunicații electronice. 
Îndată ce piețele sunt competitive, nu ar 
mai trebui continuată reglementarea ex-
ante și ar trebui să se aplice exclusiv 
dreptul comunitar și cel național al 
concurenței. Odată cu creșterea dinamicii 
concurențiale pe piețele europene de 
comunicații electronice, potențialele 
beneficii ale reglementării ex-ante, 
specifică sectorului, privind prețurile și 
accesul se reduc considerabil în timp. 
Piețele pentru comunicații electronice au 
demonstrat în ultimii ani o solidă 
dinamică concurențială, iar concurența 
va continua, cel mai probabil, să crească 
în anii următori. În vederea asigurării 
unei tranziții la timp către aplicarea 
exclusivă a dreptului comunitar și a celui 
național al concurenței, dispozițiile 
acestei directive privind cadrul 
reglementării ex-ante specifice sectorului 
ar trebui să își înceteze aplicabilitatea la 
un termen stabilit, în cazul în care 
Comisia nu demonstrează că o continuare 
a reglementării ex-ante este garantată și 
după termenul respectiv. 

Amendamentul 2

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În această privință, Comisia a prezentat 
constatările sale inițiale în Comunicarea 
către Consiliu, Parlamentul European, 
Comitetul Economic și Social European și 
Comitetul Regiunilor din 29 iunie 2006 
privind revizuirea cadrului de reglementare 
al UE pentru rețele și servicii de 
comunicații electronice. Pe baza acestor 
constatări inițiale, s-a desfășurat o 
consultare publică care a identificat lipsa 
persistentă a unei piețe interne a 
comunicațiilor electronice ca fiind cel mai 
important aspect care trebuie să fie 
abordat de reforma cadrului de 
reglementare. Fragmentarea și 
neregularitățile reglementării care rezultă 
din activitățile coordonate în mod 
necorespunzător întreprinse de 
autoritățile naționale de reglementare 
riscă să pună în pericol competitivitatea 
sectorului, precum și beneficiile 
substanțiale ale consumatorilor care ar 
rezulta, în caz contrar, din concurența 
transfrontalieră.

(2) În această privință, Comisia a prezentat 
constatările sale inițiale în Comunicarea 
către Consiliu, Parlamentul European, 
Comitetul Economic și Social European și 
Comitetul Regiunilor din 29 iunie 2006 
privind revizuirea cadrului de reglementare 
al UE pentru rețele și servicii de 
comunicații electronice. Pe baza acestor 
constatări inițiale, s-a desfășurat o 
consultare publică care a sprijinit 
continuarea actualului model al cadrului. 
Actualul cadru introduce ajustări tehnice 
de natură tranzitorie, pentru a asigura 
realizarea unei tranziții complete spre 
dreptul concurenței, întrucât natura 
cadrului rămâne tranzitorie și ar trebui 
revizuită până la 31 decembrie 2013, 
moment în care, dacă s-a dezvoltat o piață 
a telecomunicațiilor pe deplin competitivă, 
dispozițiile prezentei directive își încetează 
aplicabilitatea.

Amendamentul 3

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Reforma cadrului de reglementare al 
UE pentru serviciile rețelele și de 
comunicații electronice are scopul de a 
realiza piața internă pentru comunicații 
electronice prin consolidarea, ținând cont 
de piețele cheie, a mecanismului comunitar 
pentru operatorii de reglementare cu putere 
semnificativă pe piață, pentru a garanta o 
concurență eficientă. Acest lucru este 
completat de o reglementare care prevede 
instituirea unei autorități europene pentru 

(3) Reforma cadrului de reglementare al
UE pentru serviciile rețelele și de 
comunicații electronice are scopul de a 
realiza piața internă pentru comunicații 
electronice prin consolidarea, ținând cont 
de piețele cheie, a mecanismului comunitar 
pentru operatorii de reglementare cu putere 
semnificativă pe piață, pentru a garanta o 
concurență eficientă. De asemenea, 
reforma cuprinde definirea unei strategii de 
gestionare eficientă și coordonată a 
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piața de comunicații electronice 
(denumită în continuare „Autoritatea” 
instituită în temeiul Regulamentului 
[…/…./CE] al Parlamentului European și 
al Consiliului din [data]) care va recurge 
în mod mai eficient la expertiza 
autorităților naționale de reglementare și
o va folosi în interesul Comunității pentru 
a asista Comisia și autoritățile naționale 
de reglementare în evitarea sau 
îndepărtarea obstacolelor juridice de pe 
piața internă. De asemenea, reforma 
cuprinde definirea unei strategii de 
gestionare eficientă a spectrului și întărirea 
dispozițiilor pentru utilizatorii cu handicap, 
ceea ce reprezintă măsuri cheie pentru 
realizarea unui spațiu informațional 
european unic și a unei societăți 
informaționale accesibile tuturor.

spectrului și întărirea dispozițiilor pentru 
utilizatorii cu handicap, ceea ce reprezintă 
măsuri cheie pentru realizarea unui spațiu 
informațional european unic și a unei 
societăți informaționale accesibile tuturor.

Amendamentul 4

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Independența autorităților naționale de 
reglementare trebuie întărită pentru a 
garanta o aplicare mai eficientă a cadrului 
de reglementare și pentru a spori 
autoritatea și predictibilitatea deciziilor 
acestora. În acest scop, ar trebui prevăzută 
o dispoziție expresă în dreptul național 
pentru a garanta faptul că, în exercitarea 
sarcinilor sale, autoritatea națională de 
reglementare este protejată de intervenții 
externe sau de presiuni politice de natură să 
pună în pericol evaluarea independentă a 
chestiunilor înaintate acesteia. O astfel de 
influență din exterior face ca un organism 
național legislativ să fie nepotrivit pentru a 
acționa în calitate de autoritate națională de 
reglementare în temeiul cadrului de 
reglementare. Ar trebui să fie prevăzute în 
avans regulile privind motivele eliberării 
din funcție a directorului organismului 

(6) Independența autorităților naționale de 
reglementare trebuie întărită pentru a 
garanta o aplicare mai eficientă a cadrului 
de reglementare și pentru a spori 
autoritatea și predictibilitatea deciziilor
acestora. În acest scop, ar trebui prevăzută 
o dispoziție expresă în dreptul național 
pentru a garanta faptul că, în exercitarea 
sarcinilor sale, autoritatea națională de 
reglementare este protejată de intervenții 
externe sau de presiuni politice de natură să 
pună în pericol evaluarea independentă a 
chestiunilor înaintate acesteia. O astfel de 
influență din exterior face ca un organism 
național legislativ să fie nepotrivit pentru a 
acționa în calitate de autoritate națională de 
reglementare în temeiul cadrului de 
reglementare. Ar trebui să fie prevăzute în 
avans regulile privind motivele eliberării 
din funcție a directorului organismului 
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pentru a spulbera orice îndoială justificată 
legată de neutralitatea respectivului 
organism și de inflexibilitatea acestuia la 
factorii externi. Este important ca 
autoritățile naționale de reglementare să 
beneficieze de propriul lor buget alocat 
pentru a fi în măsură, de asemenea, să 
recruteze un număr suficient de personal 
calificat și, pentru garantarea transparenței, 
să îl publice în fiecare an, raportând 
veniturile și costurile.

pentru a spulbera orice îndoială justificată 
legată de neutralitatea respectivului 
organism și de inflexibilitatea acestuia la 
factorii externi. Motivele oricărei astfel de 
eliberări din funcție, cu excepția celor 
care ar putea afecta imaginea instituției, 
trebuie să fie anunțate public. Este 
important ca autoritățile naționale de 
reglementare să beneficieze de propriul lor 
buget alocat pentru a fi în măsură, în 
special, să recruteze un număr suficient de 
personal calificat și, pentru garantarea 
transparenței, să îl publice în fiecare an.

Amendamentul 5

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Mecanismul comunitar care permite 
Comisiei să solicite autorităților naționale 
de reglementare să retragă măsurile 
preconizate privind definirea pieței și 
desemnarea operatorilor care au o putere 
semnificativă pe piață a contribuit 
considerabil la o abordare coerentă în 
identificarea circumstanțelor în care poate 
fi aplicată reglementarea ex-ante și în care 
operatorii fac obiectul acestei reglementări.
Cu toate acestea, nu există niciun 
mecanism echivalent pentru căile de atac 
care urmează să fie aplicate. Monitorizarea 
pieței de către Comisie și, în special, 
experiența dobândită odată cu procedura de 
la articolul 7 din decizia-cadru au arătat 
neconcordanțe în ceea ce privește aplicarea 
de către autoritățile naționale de 
reglementare a căilor de atac, chiar și în 
condiții de piață similare. Experiența a 
arătat că aceste neconcordanțe subminează 
piața internă a comunicațiilor electronice, 
nu garantează condiții de concurență 
echitabile pentru operatorii stabiliți în state 
membre diferite și împiedică obținerea de 

(11) Mecanismul comunitar care permite 
Comisiei să solicite autorităților naționale 
de reglementare să retragă măsurile 
preconizate privind definirea pieței și 
desemnarea operatorilor care au o putere 
semnificativă pe piață a contribuit 
considerabil la o abordare coerentă în 
identificarea circumstanțelor în care poate 
fi aplicată reglementarea ex-ante și în care 
operatorii fac obiectul acestei reglementări. 
Cu toate acestea, nu există niciun 
mecanism echivalent pentru căile de atac 
care urmează să fie aplicate. Monitorizarea 
pieței de către Comisie și, în special, 
experiența dobândită odată cu procedura de 
la articolul 7 din decizia-cadru au arătat 
neconcordanțe în ceea ce privește aplicarea 
de către autoritățile naționale de 
reglementare a căilor de atac, chiar și în 
condiții de piață similare. Experiența a 
arătat că aceste neconcordanțe subminează 
piața internă a comunicațiilor electronice, 
nu garantează condiții de concurență 
echitabile pentru operatorii stabiliți în state 
membre diferite și împiedică obținerea de 
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către consumatori a avantajelor de pe urma 
concurenței și a serviciilor transfrontaliere. 
În consecință, Comisiei ar trebui să i se 
acorde competența de a solicita
autorităților naționale de reglementare să 
retragă proiectele de măsuri privind căile 
de atac alese de către autoritățile naționale 
de reglementare. Pentru a garanta o 
aplicare coerentă a cadrului de 
reglementare în comunitate, Comisia 
trebuie să consulte Autoritatea înainte de 
luarea deciziei sale.

către consumatori a avantajelor de pe urma 
concurenței și a serviciilor transfrontaliere. 
Comisiei i se poate acorda competența de 
a negocia cu autoritățile naționale de 
reglementare retragerea proiectelor de 
măsuri privind căile de atac alese de către 
autoritățile naționale de reglementare. 
Pentru a garanta o aplicare coerentă a 
cadrului de reglementare în comunitate, 
Comisia trebuie să consulte Autoritatea 
înainte de începerea negocierilor.

Amendamentul 6

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) În mod similar, având în vedere 
necesitatea evitării unui vacuum normativ 
într-un sector caracterizat printr-o evoluție 
rapidă – de exemplu, în cazul în care 
adoptarea proiectului de măsură notificat 
din nou ar crea în continuare un obstacol în 
calea pieței unice sau ar fi incompatibil cu 
dreptul comunitar – Comisia, după 
consultarea Autorității, ar trebui să poată 
solicita autorității naționale de 
reglementare impunerea unei căi de atac 
specifice în perioada de timp prevăzută.

(13) În mod similar, având în vedere 
necesitatea evitării unui vacuum normativ 
într-un sector caracterizat printr-o evoluție 
rapidă – de exemplu, în cazul în care 
adoptarea proiectului de măsură notificat 
din nou ar crea în continuare un obstacol în 
calea pieței unice sau ar fi incompatibil cu 
dreptul comunitar – Comisia, după 
consultarea Autorității, ar trebui să poată 
recomanda autorității naționale de 
reglementare impunerea unei căi de atac 
specifice în perioada de timp prevăzută. În 
cazul în care autoritatea națională de 
reglementare (ANR) în cauză nu acceptă 
recomandarea, aceasta ar trebui să își 
publice motivația într-o manieră clară și 
transparentă.

Amendamentul 7

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 14
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Având în vedere limitele restrânse de 
timp în cadrul mecanismului comunitar de 
consultare, Comisiei trebuie să i se acorde 
competența de a adopta măsuri de punere 
în aplicare pentru simplificarea 
procedurilor de schimb de informații între 
Comisie și autoritățile naționale de 
reglementare – de exemplu, în cazul unor 
piețe stabile sau care implică doar 
schimbări minore în raport cu măsurile 
notificate anterior – sau să se permită 
introducerea unei exceptări de la obligația 
de notificare în vederea simplificării 
procedurilor în anumite cazuri.

(14) Având în vedere limitele restrânse de 
timp în cadrul mecanismului comunitar de 
consultare, Comisia, după consultarea 
ANR-urilor, poate adopta măsuri de 
punere în aplicare pentru simplificarea 
procedurilor de schimb de informații între 
Comisie și autoritățile naționale de 
reglementare – de exemplu, în cazul unor 
piețe stabile sau care implică doar 
schimbări minore în raport cu măsurile 
notificate anterior – sau să se permită 
introducerea unei exceptări de la obligația 
de notificare în vederea simplificării 
procedurilor în anumite cazuri.

Amendamentul 8

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) În conformitate cu obiectivele din 
Carta europeană privind drepturile 
fundamentale și Convenția Națiunilor 
Unite privind drepturile persoanelor cu 
handicap, un obiectiv cheie al cadrului de 
reglementare ar trebui să fie garantarea 
faptului că toți utilizatorii, inclusiv 
utilizatorii cu handicap, persoanele în 
vârstă și utilizatorii cu nevoi sociale 
speciale, au acces la servicii de calitate 
superioară, accesibile și la tarife 
accesibile. Declarația 22 anexată la actul 
final al Tratatului de la Amsterdam 
prevede faptul că instituțiile comunitare 
trebuie să ia în considerare nevoile 
persoanelor cu handicap în formularea 
măsurilor de la articolul 95 din tratat.

(15) În conformitate cu obiectivele din 
Carta europeană privind drepturile 
fundamentale și Convenția Națiunilor 
Unite privind drepturile persoanelor cu 
handicap, un obiectiv cheie al cadrului de 
reglementare ar trebui să fie garantarea 
faptului că toți utilizatorii, inclusiv 
utilizatorii cu handicap, persoanele în 
vârstă și utilizatorii cu nevoi sociale 
speciale, au acces la servicii de 
comunicații electronice. Declarația 22 
anexată la actul final al Tratatului de la 
Amsterdam prevede faptul că instituțiile 
comunitare trebuie să ia în considerare 
nevoile persoanelor cu handicap în 
formularea măsurilor de la articolul 95 din 
tratat.
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Amendamentul 9

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Frontierele naționale devin tot mai 
irelevante în determinarea utilizării optime 
a spectrului radio. Fragmentarea gestionării 
accesului la drepturile de utilizare a 
spectrului limitează investiția și inovarea și 
nu permite operatorilor și producătorilor 
de echipamente să realizeze economii de 
scară, împiedicând astfel dezvoltarea unei 
piețe interne pentru rețelele și serviciile de 
comunicații electronice care folosesc 
spectrul radio.

(19) Frontierele naționale devin tot mai 
irelevante în determinarea utilizării optime 
a spectrului radio. Fragmentarea gestionării 
accesului la drepturile de utilizare a 
spectrului limitează investiția și inovarea și 
e posibil să nu permită operatorilor și 
producătorilor de echipamente să realizeze 
economii de scară, împiedicând astfel 
dezvoltarea unei piețe interne pentru 
rețelele și serviciile de comunicații 
electronice care folosesc spectrul radio.

Amendamentul 10

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Definirea domeniului de aplicare și a 
naturii oricărei exceptări privind 
promovarea diversității culturale și 
lingvistice și pluralismului media în 
conformitate cu propria legislație națională 
este de competența statelor membre.

(23) Definirea domeniului de aplicare și a 
naturii oricărei exceptări privind 
promovarea diversității culturale și 
lingvistice și pluralismului media în 
conformitate cu propria legislație națională 
este de competența statelor membre, atât 
timp cât acest lucru nu subminează 
principiul țării de origine.

Amendamentul 11

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Având în vedere efectul acestora (26) Având în vedere efectul acestora 
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asupra dezvoltării pieței interne a 
serviciilor de comunicații electronice, 
definiția, domeniul de aplicare și natura 
excepțiilor de la principiul neutralității 
tehnologice și a serviciilor pot cere 
coordonarea la nivel comunitar, fără a 
aduce atingere condițiilor tehnice 
armonizate pentru disponibilitatea și 
utilizarea eficientă a spectrului radio în 
temeiul Deciziei nr. 676/2002/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 7 martie 2002 privind cadrul de 
reglementare pentru politica de gestionare 
a spectrului de frecvențe radio în 
Comunitatea Europeană („Decizia privind 
spectrul radio”).

asupra dezvoltării pieței interne a 
serviciilor de comunicații electronice, 
Comisia poate, de comun acord cu ANR-
urile, armoniza domeniul de aplicare și 
natura excepțiilor de la principiul 
neutralității tehnologice și a serviciilor, 
altele decât cele menite să asigure 
promovarea diversității culturale și 
lingvistice și a pluralismului mass-media, 
fără a aduce atingere condițiilor tehnice 
armonizate pentru disponibilitatea și 
utilizarea eficientă a spectrului radio în 
temeiul Deciziei nr. 676/2002/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 7 martie 2002 privind cadrul de 
reglementare pentru politica de gestionare 
a spectrului de frecvențe radio în 
Comunitatea Europeană („Decizia privind 
spectrul radio”).

Amendamentul 12

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Pentru a promova funcționarea pieței 
interne și pentru a sprijini dezvoltarea 
serviciilor transfrontaliere, Comisiei 
trebuie să i se acorde competența de a 
acorda autorității responsabilități specifice 
în domeniul numerotării. În plus, pentru a 
permite cetățenilor statelor membre,m 
inclusiv călătorilor și utilizatorilor cu 
handicap, să beneficieze de anumite 
servicii utilizând aceleași numere, ușor de 
recunoscut, cu prețuri similare în toate 
statele membre, competențele Comisiei de 
adoptare a măsurilor tehnice de punere în 
aplicare trebuie să acopere, de asemenea, 
principiul sau mecanismul tarifar aplicabil.

(29) Pentru a promova funcționarea pieței 
interne și pentru a sprijini dezvoltarea 
serviciilor transfrontaliere, Comisiei i se 
poate acorda, de comun acord cu ANR-
urile, competența de a acorda autorității 
responsabilități specifice în domeniul 
numerotării. În plus, pentru a permite 
cetățenilor statelor membre,m inclusiv 
călătorilor și utilizatorilor cu handicap, să 
beneficieze de anumite servicii utilizând 
aceleași numere, ușor de recunoscut, cu 
prețuri similare în toate statele membre, 
competențele Comisiei de adoptare a 
măsurilor tehnice de punere în aplicare 
trebuie să acopere, de asemenea, principiul 
sau mecanismul tarifar aplicabil.
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Amendamentul 13

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Este necesară întărirea competențelor 
statelor membre de a garanta accesul sau 
retragerea titularilor de drepturi din noua 
rețea într-un mod responsabil din punct de 
vedere al mediului și independent de orice 
obligație impusă unui operator cu putere 
semnificativă pe piață de a acorda acces la 
rețeaua de sa de comunicații electronice. 
Autoritățile naționale de reglementare 
trebuie să poată impune, de la caz la caz, 
utilizarea în comun mai eficientă a 
conductelor, pilonilor și a antenelor, 
precum și a accesului în clădiri și o mai 
bună coordonare a lucrărilor civile. 
Îmbunătățirea modului de utilizare în 
comun a instalațiilor poate ameliora în mod 
semnificativ concurența și poate reduce 
cheltuielile globale financiare și de mediu 
ale desfășurării infrastructurii de 
comunicații electronice pentru 
întreprinderi.

(31) Este necesară întărirea competențelor 
statelor membre de a garanta accesul sau 
retragerea titularilor de drepturi din noua 
rețea într-un mod responsabil din punct de 
vedere al mediului și independent de orice 
obligație impusă unui operator cu putere 
semnificativă pe piață de a acorda acces la 
rețeaua de sa de comunicații electronice. 
Autoritățile naționale de reglementare 
trebuie să poată impune, de la caz la caz, 
utilizarea în comun mai eficientă a 
conductelor, pilonilor și a antenelor, 
precum și a accesului în clădiri și o mai 
bună coordonare a lucrărilor civile în 
cazurile în care nu există o concurență la 
nivelul infrastructurii. Îmbunătățirea 
modului de utilizare în comun a 
instalațiilor poate ameliora în mod 
semnificativ concurența și poate reduce 
cheltuielile globale financiare și de mediu 
ale desfășurării infrastructurii de 
comunicații electronice pentru 
întreprinderi.

Amendamentul 14

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Este necesară întărirea competențelor 
statelor membre de a garanta accesul sau 
retragerea titularilor de drepturi din noua 
rețea într-un mod responsabil din punct de 
vedere al mediului și independent de orice 
obligație impusă unui operator cu putere 
semnificativă pe piață de a acorda acces la 
rețeaua de sa de comunicații electronice.
Autoritățile naționale de reglementare 

(31) Este necesară întărirea competențelor 
statelor membre de a garanta accesul sau 
retragerea titularilor de drepturi din noua 
rețea într-un mod responsabil din punct de 
vedere al mediului și independent de orice 
obligație impusă unui operator cu putere 
semnificativă pe piață de a acorda acces la 
rețeaua de sa de comunicații electronice.
Autoritățile naționale de reglementare 
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trebuie să poată impune, de la caz la caz, 
utilizarea în comun mai eficientă a 
conductelor, pilonilor și a antenelor, 
precum și a accesului în clădiri și o mai 
bună coordonare a lucrărilor civile.
Îmbunătățirea modului de utilizare în 
comun a instalațiilor poate ameliora în mod 
semnificativ concurența și poate reduce 
cheltuielile globale financiare și de mediu 
ale desfășurării infrastructurii de 
comunicații electronice pentru 
întreprinderi.

trebuie să poată impune, de la caz la caz, 
utilizarea în comun mai eficientă a 
conductelor, pilonilor și a antenelor, 
precum și a accesului în clădiri și o mai 
bună coordonare a lucrărilor civile în 
cazurile în care există obstacole legislative 
în calea concurenței în domeniul 
infrastructurii. Îmbunătățirea modului de 
utilizare în comun a instalațiilor poate 
ameliora în mod semnificativ concurența și 
poate reduce cheltuielile globale financiare 
și de mediu ale desfășurării infrastructurii 
de comunicații electronice pentru 
întreprinderi.

Amendamentul 15

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) Comunicarea corectă și sigură a 
informațiilor prin rețelele de comunicații 
electronice este tot mai importantă pentru 
întreaga economie și în general pentru 
societate. Securitatea și integritatea 
rețelelor de comunicații și a sistemelor 
informaționale reprezintă, prin urmare, o 
preocupare tot mai mare pentru societate. 
Complexitatea sistemului, defecțiunea 
tehnică sau greșeala umană, accidentele 
sau atacurile, toate acestea pot avea 
consecințe asupra funcționării și 
disponibilității infrastructurii fizice care 
livrează servicii de importanță crucială 
pentru bunăstarea cetățenilor UE, inclusiv 
servicii de e-guvernare. Astfel, autoritățile 
naționale de reglementare promovează 
interesele cetățenilor Uniunii Europene, 
inter alia prin garantarea faptului că sunt 
menținute integritatea și securitatea 
rețelelor publice de comunicații. 
Autoritatea trebuie să contribuie la nivelul 
sporit de securitate a comunicațiilor 
electronice, printre altele, prin furnizarea 

(32) Comunicarea corectă și sigură a 
informațiilor prin rețelele de comunicații 
electronice este tot mai importantă pentru 
întreaga economie și în general pentru 
societate. Securitatea și integritatea 
rețelelor de comunicații și a sistemelor 
informaționale reprezintă, prin urmare, o 
preocupare tot mai mare pentru societate. 
Complexitatea sistemului, defecțiunea 
tehnică sau greșeala umană, accidentele 
sau atacurile, toate acestea pot avea 
consecințe asupra funcționării și 
disponibilității infrastructurii fizice care 
livrează servicii de importanță crucială 
pentru bunăstarea cetățenilor UE, inclusiv 
servicii de e-guvernare. Astfel, autoritățile 
naționale de reglementare promovează 
interesele cetățenilor Uniunii Europene, 
inter alia prin garantarea faptului că sunt 
menținute integritatea și securitatea 
rețelelor publice de comunicații. 
Autoritatea trebuie să contribuie la nivelul 
sporit de securitate a comunicațiilor 
electronice, printre altele, prin furnizarea 
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de consultanță de specialitate și 
promovarea schimbului celor mai bune 
practici. Atât Autoritatea cât și autoritățile 
naționale de reglementare trebuie să 
dispună de mijloacele necesare îndeplinirii 
sarcinilor acestora, inclusiv de 
competențele de a obține informații 
suficiente pentru a fi în măsură să evalueze 
nivelul de securitate a rețelelor sau 
serviciilor, precum și de datele complete și 
corecte referitoare la incidentele reale 
privind securitatea care au avut un impact 
semnificativ asupra funcționării rețelelor și 
serviciilor. Având în vedere faptul că 
aplicarea eficientă a unui nivel adecvat de 
securitate nu este un exercițiu singular ci 
un proces continuu de punere în aplicare, 
revizuire și actualizare, furnizorii de rețele 
și servicii de comunicații electronice 
trebuie să adopte măsuri de protejare a 
integrității și securității acestora conform 
riscurilor calculate, luând în considerare 
nivelul tehnicii la momentul acestor 
măsuri.

de consultanță de specialitate și 
promovarea schimbului celor mai bune 
practici. Atât Autoritatea cât și autoritățile 
naționale de reglementare trebuie să 
dispună de mijloacele necesare îndeplinirii 
sarcinilor acestora, inclusiv de 
competențele de a obține informații 
suficiente pentru a fi în măsură să evalueze 
nivelul de securitate a rețelelor sau 
serviciilor, precum și de datele complete și 
corecte referitoare la incidentele reale 
privind securitatea care au avut un impact 
semnificativ asupra funcționării rețelelor și 
serviciilor. Având în vedere faptul că 
aplicarea eficientă a unui nivel adecvat de 
securitate nu este un exercițiu singular ci 
un proces continuu de punere în aplicare, 
revizuire și actualizare, furnizorii de rețele 
și servicii de comunicații electronice 
trebuie să adopte măsuri de protejare a 
integrității și securității acestora 
proporțional cu riscurile calculate, luând 
în considerare nivelul tehnicii la momentul 
acestor măsuri.

Amendamentul 16

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Atunci când este necesară stabilirea 
unui acord privind un set comun de cerințe 
privind securitatea, trebuie conferită 
Comisiei competența de a adopta măsuri 
tehnice de executare pentru a realiza un 
nivel adecvat de securitate a rețelelor și 
serviciilor de comunicații electronice de pe 
piața internă. Autoritatea trebuie să 
contribuie la armonizarea măsurilor de 
securitate tehnice și organizaționale 
corespunzătoare furnizând consultanță de 
specialitate. Autoritățile naționale de 
reglementare ar trebui să aibă competența 
de a emite instrucțiuni obligatorii 
referitoare la măsurile tehnice de executare 

(33) Atunci când este necesară stabilirea 
unui acord privind un set comun de cerințe 
privind securitatea, după obținerea 
acordului din partea autorităților 
naționale de reglementare, se poate 
conferi Comisiei competența de a adopta 
măsuri tehnice de executare pentru a 
realiza un nivel adecvat de securitate a 
rețelelor și serviciilor de comunicații 
electronice de pe piața internă în cazul în 
care inițiativele de autoreglementare ale 
sectorului nu au avut drept rezultat un 
nivel de securitate adecvat în cadrul pieței 
interne într-unul sau mai multe state 
membre. În cazul în care se consideră 
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adoptate în temeiul directivei-cadru. Pentru 
a-și îndeplini sarcinile, acestea trebuie să 
aibă competența de a investiga și de a 
impune sancțiuni în cazul nerespectării 
dispozițiilor.

necesară adoptarea de măsuri tehnice de 
punere în aplicare, se impune instituirea 
unui sistem de rambursare a costurilor la 
nivel național. Agenția Europeană pentru 
Securitatea Rețelelor Informatice și a 
Datelor (Enisa) trebuie să contribuie la 
armonizarea măsurilor de securitate tehnice 
și organizaționale corespunzătoare 
furnizând consultanță de specialitate. 
Autoritățile naționale de reglementare ar 
trebui să aibă competența de a emite 
instrucțiuni obligatorii referitoare la 
măsurile tehnice de executare adoptate în 
temeiul directivei-cadru. Pentru a-și 
îndeplini sarcinile, acestea trebuie să aibă 
competența de a investiga și de a impune 
sancțiuni în cazul nerespectării 
dispozițiilor.

Amendamentul 17

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) Pentru a oferi operatorilor de pe piață 
siguranță în ceea ce privește condițiile de 
reglementare, este necesară o limită de 
timp pentru analizele pieței. Este important 
ca analiza pieței să fie efectuată cu 
regularitate și într-o limită de timp 
rezonabilă și corespunzătoare care să ia în 
considerare dacă piața respectivă a făcut 
anterior obiectul unei analize a pieței, 
precum și să fie notificată în mod 
corespunzător. În cazul în care o autoritate 
națională de reglementare nu efectuează 
analiza pieței în limita de timp specificată, 
poate fi pusă în pericol piața internă și este 
posibil ca procedurile normale privind 
încălcarea dreptului comunitar să nu aibă 
în timp efectul preconizat. În consecință, 
Comisia ar trebui să poată solicita 
Autorității să îndeplinească sarcinile care 
revin autorității naționale de reglementare 

(36) Pentru a oferi operatorilor de pe piață 
siguranță în ceea ce privește condițiile de 
reglementare, este necesară o limită de 
timp pentru analizele pieței. Este important 
ca analiza pieței să fie efectuată cu 
regularitate și într-o limită de timp 
rezonabilă și corespunzătoare care să ia în 
considerare dacă piața respectivă a făcut 
anterior obiectul unei analize a pieței, 
precum și să fie notificată în mod 
corespunzător. În cazul în care o autoritate 
națională de reglementare nu efectuează 
analiza pieței în limita de timp specificată, 
poate fi pusă în pericol piața internă și este 
posibil ca procedurile normale privind 
încălcarea dreptului comunitar să nu aibă 
în timp efectul preconizat. În consecință, 
Comisia poate, de comun acord cu ANR-
urile, solicita Autorității să îndeplinească 
sarcinile care revin autorității naționale de 



PE404.823v02-00 16/40 AD\724548RO.doc

RO

în cauză, în special să emită un aviz care să 
cuprindă un proiect de măsură, analiza 
pieței în cauză și obligațiile 
corespunzătoare pe care Comisia ar putea 
apoi să le impună.

reglementare în cauză, în special să emită 
un aviz care să cuprindă un proiect de 
măsură, analiza pieței în cauză și obligațiile 
corespunzătoare pe care Comisia ar putea 
apoi să le impună.

Amendamentul 18

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 53

Textul propus de Comisie Amendamentul

(53) Îndepărtarea barierelor legislative și 
administrative care se află în calea unei 
autorizații generale sau a drepturilor de 
utilizare a spectrului și a numerelor cu 
implicații europene ar trebui să favorizeze 
evoluția tehnologică și a serviciilor și să 
contribuie la îmbunătățirea concurenței. 
Deși coordonarea condițiilor tehnice pentru 
disponibilitatea și utilizarea eficientă a 
spectrului radio se organizează în 
conformitate cu decizia privind spectrul 
radio, poate fi necesară de asemenea, în 
scopul realizării obiectivelor pieței interne, 
coordonarea sau armonizarea procedurilor 
și condițiilor care se aplică în cazul 
drepturilor și autorizațiilor pentru anumite 
benzi, în cazul drepturilor de utilizare 
pentru numere și al autorizațiilor generale. 
Acest lucru se aplică în special serviciilor 
de comunicații electronice care, prin natura 
acestora, au o dimensiune a pieței interne 
sau un potențial transfrontalier, cum ar fi 
serviciile prin satelit a căror dezvoltare ar fi 
încetinită de discrepanțele în ceea ce 
privește repartiția spectrului în rândul 
statelor membre. Comisia, asistată de 
Comitetul pentru comunicații și ținând cont 
în cea mai mare măsură de avizul 
Autorității, ar trebui astfel să poată adopta 
măsurile tehnice de punere în aplicare 
pentru îndeplinirea acestor obiective. 
Măsurile de punere în aplicare adoptate de 
Comisie pot cere statelor membre să pună 

(53) Îndepărtarea barierelor legislative și 
administrative care se află în calea unei 
autorizații generale sau a drepturilor de 
utilizare a spectrului și a numerelor cu 
implicații europene ar trebui să favorizeze 
evoluția tehnologică și a serviciilor și să 
contribuie la îmbunătățirea concurenței. 
Deși coordonarea condițiilor tehnice pentru 
disponibilitatea și utilizarea eficientă a 
spectrului radio se organizează în 
conformitate cu decizia privind spectrul 
radio, poate fi necesară de asemenea, în 
scopul realizării obiectivelor pieței interne, 
coordonarea sau armonizarea procedurilor 
și condițiilor care se aplică în cazul 
drepturilor și autorizațiilor pentru anumite 
benzi, în cazul drepturilor de utilizare 
pentru numere și al autorizațiilor generale. 
Acest lucru se aplică în special serviciilor 
de comunicații electronice care, prin natura 
acestora, au o dimensiune a pieței interne 
sau un potențial transfrontalier, cum ar fi 
serviciile prin satelit, a căror dezvoltare ar 
fi încetinită de discrepanțele în ceea ce 
privește repartiția spectrului în rândul 
statelor membre, și între UE și țările terțe, 
având în vedere deciziile organizațiilor 
internaționale referitoare la gestionarea 
spectrului radio, de exemplu Uniunea 
Internațională a Telecomunicațiilor (UIT) 
și Conferința Europeană a 
Administrațiilor Poștei și 
Telecomunicațiilor (CEPT). Comisia, 
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la dispoziție drepturi de utilizare a 
spectrului și/sau a numerelor pe tot 
cuprinsul teritoriului acestora și, dacă este 
cazul, să retragă orice alte drepturi de 
utilizare naționale existente. În astfel de 
cazuri, statele membre nu ar trebui să 
acorde niciun drept nou de utilizare pentru 
banda de spectru sau seria de numere în 
cauză conform procedurilor naționale.

asistată de Comitetul pentru comunicații și 
ținând cont în cea mai mare măsură de 
avizul Autorității, ar trebui astfel să poată 
adopta măsurile tehnice de punere în 
aplicare pentru îndeplinirea acestor 
obiective. Măsurile de punere în aplicare 
adoptate de Comisie pot cere statelor 
membre să pună la dispoziție drepturi de 
utilizare a spectrului și/sau a numerelor pe 
tot cuprinsul teritoriului acestora și, dacă 
este cazul, să retragă orice alte drepturi de 
utilizare naționale existente. În astfel de 
cazuri, statele membre nu ar trebui să 
acorde niciun drept nou de utilizare pentru 
banda de spectru sau seria de numere în 
cauză conform procedurilor naționale.

Amendamentul 19

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
Directiva 2002/21/CE (Directiva cadru)
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Prezenta directivă stabilește un cadru 
armonizat pentru reglementarea serviciilor 
de comunicații electronice, a rețelelor de 
comunicații electronice, a infrastructurilor 
asociate și a serviciilor asociate, precum și 
anumitor aspecte privind echipamentele 
terminale. Aceasta menționează sarcinile 
autorităților naționale de reglementare și 
stabilește o serie de proceduri care asigură 
aplicarea armonizată a cadrului de 
reglementare în întreaga Comunitate.

1.  Prezenta directivă stabilește un cadru 
armonizat pentru reglementarea serviciilor 
de comunicații electronice, a rețelelor de 
comunicații electronice, a infrastructurilor 
asociate și a serviciilor asociate. Aceasta 
menționează sarcinile autorităților 
naționale de reglementare și stabilește o 
serie de proceduri care asigură aplicarea 
armonizată a cadrului de reglementare în 
întreaga Comunitate.

Amendamentul 20

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2 – litera e
Directiva 2002/21/CE (Directiva cadru)
Articolul 2 – litera s
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(s) „bruiaj dăunător” înseamnă bruiajul 
care pune în pericol funcționarea unui 
serviciu de radionavigație sau a altor 
servicii de siguranță sau care denaturează, 
blochează sau întrerupe în mod grav și 
repetat funcționarea unui serviciu de 
radiocomunicații utilizat în conformitate cu 
reglementările comunitare și de drept 
intern aplicabile.

(s) «bruiaj dăunător» înseamnă bruiajul 
care pune în pericol funcționarea unui 
serviciu de radionavigație sau a altor 
servicii de siguranță sau care denaturează, 
blochează sau întrerupe în mod grav și 
repetat funcționarea unui serviciu de 
radiocomunicații utilizat în conformitate cu 
reglementările internaționale, comunitare 
și de drept intern aplicabile.”

Amendamentul 21

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 2 – litera e
Directiva 2002/21/CE (Directiva cadru)
Articolul 2 – litera s

Textul propus de Comisie Amendamentul

(s) «bruiaj dăunător» înseamnă bruiajul 
care pune în pericol funcționarea unui 
serviciu de radionavigație sau a altor 
servicii de siguranță sau care denaturează, 
blochează sau întrerupe în mod grav și 
repetat funcționarea unui serviciu de 
radiocomunicații utilizat în conformitate cu 
reglementările comunitare și de drept 
intern aplicabile.”

(s) «bruiaj dăunător» înseamnă bruiajul 
care pune în pericol funcționarea unui 
serviciu de radionavigație sau a altor 
servicii de siguranță sau care denaturează, 
blochează sau întrerupe în mod grav și 
repetat funcționarea unui serviciu de 
radiocomunicații utilizat în conformitate cu 
reglementările comunitare și de drept 
intern aplicabile și cu planurile de 
frecvențe internaționale.”

Justificare

Given the seriousness of problems of interference between broadcasting and two-way services 
(reception and transmission), it is essential that digital broadcasting services be protected 
against harmful interference in accordance with international frequency plans, in particular 
the ITU Geneva Plan (GE-06). The definition of harmful interference must therefore be 
amended accordingly.
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Amendamentul 22

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2002/21/CE (Directiva cadru)
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că 
întreprinderile care furnizează rețele și 
servicii de comunicații electronice transmit 
toate informațiile, inclusiv informațiile 
financiare, necesare autorităților naționale 
de reglementare pentru a garanta 
conformitatea cu dispozițiile sau deciziile 
adoptate în conformitate cu prezenta 
directivă și cu directivele specifice. De 
asemenea, întreprinderile trebuie să ofere 
informații cu privire la viitoarele evoluții 
în domeniul rețelelor și serviciilor care ar 
putea avea un impact asupra serviciilor 
cu ridicata puse la dispoziția 
concurenților. Întreprinderile respective 
furnizează astfel de informații rapid și la 
cerere, respectând termenele și nivelul de 
detalii solicitate de autoritatea națională de 
reglementare. Informațiile solicitate de 
autoritatea națională de reglementare sunt 
proporționale cu sarcina pe care aceasta o 
are de îndeplinit. Autoritatea națională de 
reglementare prezintă motivele care 
justifică cererea sa de informații.

(1) Statele membre se asigură că 
întreprinderile care furnizează rețele și 
servicii de comunicații electronice transmit 
toate informațiile, inclusiv informațiile 
financiare, necesare autorităților naționale 
de reglementare pentru a garanta 
conformitatea cu dispozițiile sau deciziile 
adoptate în conformitate cu prezenta 
directivă și cu directivele specifice. 
Întreprinderile respective furnizează astfel 
de informații rapid și la cerere, respectând 
termenele și nivelul de detalii solicitate de 
autoritatea națională de reglementare. 
Informațiile solicitate de autoritatea 
națională de reglementare sunt 
proporționale cu sarcina pe care aceasta o 
are de îndeplinit. Autoritatea națională de 
reglementare prezintă motivele care 
justifică cererea sa de informații și respectă 
legislația comunitară și pe cea națională 
privind confidențialitatea în afaceri.

Amendamentul 23

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 6
Directiva 2002/21/CE (Directiva cadru)
Articolul 7 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) statele membre nu impun condiții 
privind asigurarea serviciilor de 
comunicații electronice de către un alt 
stat membru
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Amendamentul 24

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 6
Directiva 2002/21/CE (Directiva cadru)
Articolul 7 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În termenul de două luni menționat la 
alineatul (4), Comisia poate lua o decizie 
prin care să solicite autorității naționale 
de reglementare în cauză retragerea 
proiectului de măsură. Comisia va ține cont 
în cea mai mare măsură de avizul 
Autorității înaintat în temeiul articolului 5 
din Regulamentul […/CE] înaintea emiterii 
deciziei. Decizia este însoțită de o analiză 
detaliată și obiectivă privind motivele 
pentru care Comisia consideră că proiectul 
de măsură nu ar trebui adoptat împreună cu 
propunerile specifice de modificare a 
proiectului de măsură.

(5) În termenul de două luni menționat la 
alineatul (4), Comisia poate recomanda ca 
autoritatea națională de reglementare în 
cauză să retragă proiectul de măsură. 
Comisia va ține cont în cea mai mare 
măsură de avizul Autorității înaintat în 
temeiul articolului 5 din Regulamentul 
[…/CE] înaintea emiterii deciziei. 
Recomandarea este însoțită de o analiză 
detaliată și obiectivă privind motivele 
pentru care Comisia consideră că proiectul 
de măsură nu ar trebui adoptat împreună cu 
propunerile specifice de modificare a 
proiectului de măsură.

Amendamentul 25

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 6
Directiva 2002/21/CE (Directiva cadru)
Articolul 7 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În termen de trei luni de la emiterea, în 
conformitate cu alineatul (5), a deciziei
Comisiei prin care solicită autorității 
naționale de reglementare eliminarea unui 
proiect de măsură, autoritatea națională de 
reglementare modifică sau elimină 
proiectul de măsură. În cazul în care 
proiectul de măsură se modifică, 
autoritatea națională de reglementare 
întreprinde o consultare publică în 
conformitate cu procedurile menționate la 
articolul 6 și notifică din nou Comisiei 

(6) În termen de trei luni de la emiterea, în 
conformitate cu alineatul (5), a 
recomandării Comisiei, adresată 
autorității naționale de reglementare, de 
eliminare a unui proiect de măsură, 
autoritatea națională de reglementare 
modifică sau elimină proiectul de măsură. 
În cazul în care proiectul de măsură se 
modifică, autoritatea națională de 
reglementare întreprinde o consultare 
publică în conformitate cu procedurile 
menționate la articolul 6 și notifică din nou 
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proiectul de măsură modificat în 
conformitate cu dispozițiile de la alineatul 
(3).

Comisiei proiectul de măsură modificat în 
conformitate cu dispozițiile de la alineatul 
(3).

Amendamentul 26

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 6
Directiva 2002/21/CE (Directiva cadru)
Articolul 7 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În cazul unui proiect de măsură 
modificat menționat la alineatul (6), 
Comisia poate lua o decizie, prin derogare 
de la alineatul (4a), prin care solicită 
autorității naționale de reglementare să 
impună o obligație specifică prevăzută la 
articolele 9-13a din Directiva 2002/19/CE 
(directiva privind accesul) și articolul 17 
din Directiva 2002/22/CE (directiva 
privind serviciul universal) într-o limită 
de timp proporțională. 
Procedând astfel, Comisia urmărește 
aceleași obiective politice ca cele 
prevăzute la articolul 8 pentru autoritățile 
naționale de reglementare. Comisia ține 
cont în cea mai mare măsură de avizul 
Autorității înaintat în temeiul articolului 6 
din Regulamentul […./CE], în special în 
formularea detaliilor obligației(iilor) care 
urmează să fie impusă(e).

eliminat

Amendamentul 27

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7
Directiva 2002/21/CE (Directiva cadru)
Articolul 7a – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Măsurile menționate la alineatul (1), 
destinate să modifice elementele 

eliminat
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neesențiale din prezenta directivă și să o 
completeze, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
prevăzută la articolul 22 alineatul (3). Din 
motive imperative de urgență, Comisia 
poate să utilizeze procedura de urgență 
prevăzută la articolul 22 alineatul (4).

Amendamentul 28

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8 – litera e
Directiva 2002/21/CE (Directiva cadru)
Articolul 8 – alineatul 4 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) garantând cooperarea dintre 
întreprinderile care furnizează rețele și 
servicii de comunicații electronice și 
sectoarele implicate, în scopul protecției și 
promovării conținuturilor licite în cadrul 
acestor rețele și servicii.

Justificare

It seems appropriate to give a coordinating remit to the European Electronic 
Communications Market Authority, or to the coordinating body superseding it, so as to 
guarantee cooperation between electronic communications service operators as regards 
combating copyright breaches, which are increasing enormously.

Amendamentul 29

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2002/21/CE (Directiva cadru)
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre asigură gestionarea 
eficientă a spectrului radio pentru serviciile 
de comunicații electronice pe teritoriul 
acestora în temeiul articolului 8. Acestea se 
asigură că alocarea și repartiția spectrului 
radio de către autoritățile naționale de 
reglementare se bazează pe criterii 

(1) Statele membre asigură gestionarea 
eficientă a spectrului radio pentru serviciile 
de comunicații electronice pe teritoriul 
acestora în temeiul articolului 8. Acestea se 
asigură că alocarea și repartiția spectrului 
radio de către autoritățile naționale de 
reglementare se bazează pe criterii 
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obiective, transparente, nediscriminatorii și 
proporționale.

obiective, transparente, nediscriminatorii și 
proporționale și că alocarea și repartiția 
spectrului radio de către autoritățile 
naționale de reglementare asigură o 
concurență efectivă, luând în considerare 
planurile naționale respective privind 
frecvențele și deciziile anterioare ale 
organizațiilor internaționale referitoare la 
gestionarea spectrului radio.

Amendamentul 30

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2002/21/CE (Directiva cadru)
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre promovează 
armonizarea utilizării spectrului radio în 
întreaga Comunitate, ținându-se cont de 
necesitatea de a garanta utilizarea efectivă 
și eficientă a acestora și în conformitate cu 
Decizia nr. 676/2002/CE (Decizia privind 
spectrul radio).

(2) Statele membre promovează, acolo 
unde este posibil, armonizarea utilizării 
spectrului radio în întreaga Comunitate, 
ținându-se cont de necesitatea de a garanta 
utilizarea efectivă și eficientă a acestora și 
în conformitate cu Decizia nr. 
676/2002/CE (Decizia privind spectrul 
radio), luând în considerare planurile 
naționale respective privind frecvențele și 
deciziile anterioare ale organizațiilor 
internaționale referitoare la gestionarea 
spectrului radio.

Amendamentul 31

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2002/21/CE (Directiva cadru)
Articolul 9 – alineatul 3 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) evită orice distorsionare a 
concurenței
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Amendamentul 32

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2002/21/CE (Directiva cadru)
Articolul 9 – alineatul 3 – paragraful 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) respectarea unei restricții în 
conformitate cu alineatul (4) de mai jos.

(d) (d) respectarea unei restricții în 
conformitate cu alineatul (4) de mai jos, 
inclusiv a restricțiilor care vizează să 
garanteze promovarea obiectivelor 
politicii culturale și ale mass-mediei, cum 
ar fi diversitatea culturală și lingvistică și 
pluralismul mass-media.

Amendamentul 33

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2002/21/CE (Directiva cadru)
Articolul 9 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Statelor membre le revine competența 
definirii întinderii, naturii și duratei 
restricțiilor care vizează promovarea 
obiectivelor politicilor privind cultura și 
mass-media, cum ar fi diversitatea 
culturală și lingvistică și pluralismul 
mass-media, în conformitate cu legislația 
lor națională.

Amendamentul 34

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 10
Directiva 2002/21/CE (Directiva cadru)
Articolul 9b – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1)Statele membre se asigură că 
întreprinderile pot transfera sau închiria 

(1)Statele membre se asigură că 
întreprinderile pot transfera sau închiria 
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către alte întreprinderi drepturile 
individuale de utilizare a spectrului de 
frecvențe radio în benzile pentru care 
această posibilitate este prevăzută în 
măsurile de punere în aplicare adoptate în 
temeiul articolului 9c fără aprobarea 
prealabilă a autorității naționale de 
reglementare.

către alte întreprinderi drepturile 
individuale de utilizare a spectrului de 
frecvențe radio în benzile pentru care 
această posibilitate este prevăzută în 
măsurile de punere în aplicare adoptate în 
temeiul articolului 9c cu aprobarea 
prealabilă a autorității naționale de 
reglementare.

Pentru alte benzi, statele membre pot, de 
asemenea, prevedea posibilitatea ca 
întreprinderile să transfere sau să închirieze 
drepturi individuale de utilizare a 
spectrului de frecvențe radio către alte 
întreprinderi.

Pentru alte benzi, statele membre pot, de 
asemenea, prevedea posibilitatea ca 
întreprinderile să transfere sau să închirieze 
drepturi individuale de utilizare a 
spectrului de frecvențe radio către alte 
întreprinderi, cu aprobarea prealabilă a 
autorității naționale de reglementare.

Amendamentul 35

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 10
Directiva 2002/21/CE (Directiva cadru)
Articolul 9c – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a contribui la dezvoltarea pieței 
interne, în scopul realizării principiilor 
prezentului articol, Comisia poate adopta
măsuri de implementare corespunzătoare 
pentru a:

Pentru a contribui la dezvoltarea pieței 
interne, în scopul realizării principiilor 
prezentului articol, Comisia poate 
recomanda, de comun acord cu ANR-
urile, măsuri de implementare 
corespunzătoare pentru a:

(a) armoniza identificarea benzilor pentru 
care drepturile de utilizare pot fi transferate 
sau închiriate între întreprinderi;

(a) armoniza identificarea benzilor pentru 
care drepturile de utilizare pot fi transferate 
sau închiriate între întreprinderi;

(b) armoniza condițiile anexate acestor 
drepturi și condițiile, procedurile, limitele, 
restricțiile, retragerile și normele tranzitorii 
aplicabile acestor transferuri sau închirieri;

(b) armoniza condițiile anexate acestor 
drepturi și condițiile, procedurile, limitele, 
restricțiile, retragerile și normele tranzitorii 
aplicabile acestor transferuri sau închirieri;

(c) armoniza măsurile specifice în vederea 
asigurării unei competiții loiale în cadrul 
căreia sunt transferate drepturi individuale;

(c) armoniza măsurile specifice în vederea 
asigurării unei competiții loiale în cadrul 
căreia sunt transferate drepturi individuale;

(d) crea o excepție la principiul neutralității 
serviciilor sau tehnologiei, precum și de a 
armoniza domeniul de aplicare și natura 
excepțiilor de la aceste principii în 
conformitate cu articolul 9 alineatele (3) și 

(d) crea o excepție la principiul neutralității 
serviciilor sau tehnologiei, precum și de a 
armoniza domeniul de aplicare și natura 
excepțiilor de la aceste principii. Toate 
excepțiile sunt în conformitate cu articolul 
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(4), altele decât cele destinate să asigure 
promovarea diversității culturale și 
lingvistice și pluralismului media.

9 alineatele (3) și (4).

Amendamentul 36

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 11 – litera a
Directiva 2002/21/CE (Directiva cadru)
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre sprijină armonizarea 
resurselor de numerotare în cadrul 
Comunității atunci când acest lucru 
promovează funcționarea pieței interne sau 
sprijină dezvoltarea serviciilor 
paneuropene. Comisia poate să ia măsurile 
tehnice de punere în aplicare adecvate în 
această privință, care pot cuprinde 
stabilirea principiilor tarifare pentru 
numerele specifice sau seriile de numere. 
Măsurile de punere în aplicare pot acorda 
Autorității responsabilități specifice în 
aplicarea acestor măsuri.

(2) Statele membre sprijină armonizarea 
resurselor de numerotare în cadrul 
Comunității atunci când acest lucru 
promovează funcționarea pieței interne sau 
sprijină dezvoltarea serviciilor 
paneuropene. Comisia poate recomanda, 
de comun acord cu ANR-urile, măsurile 
tehnice de punere în aplicare adecvate în 
această privință.

Măsurile destinate să modifice elementele 
neesențiale ale prezentei directive și să o 
completeze, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
prevăzută la articolul 22 alineatul (3). Din 
motive imperative de urgență, Comisia 
poate să utilizeze procedura de urgență 
prevăzută la articolul 22 alineatul (4).

Amendamentul 37

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 13
Directiva 2002/21/CE (Directiva cadru)
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Atunci când o întreprindere care (1) Atunci când o întreprindere care 
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furnizează rețele de comunicații electronice 
are dreptul conform legislației naționale de 
a instala infrastructuri pe, peste sau sub o 
proprietate publică sau privată, sau poate 
profita de o procedură de expropriere sau 
de utilizare a proprietății, autoritățile 
naționale de reglementare pot impune 
utilizarea în comun a acestor infrastructuri 
sau a acestei proprietăți, inclusiv a 
intrărilor în clădiri, a pilonilor, a antenelor, 
a conductelor, a nișelor și a cutiilor de 
distribuție situate la nivelul străzilor.

furnizează rețele de comunicații electronice 
are dreptul conform legislației naționale de 
a instala infrastructuri pe, peste sau sub o 
proprietate publică sau privată, sau poate 
profita de o procedură de expropriere sau 
de utilizare a proprietății, autoritățile 
naționale de reglementare pot impune 
utilizarea în comun a acestor infrastructuri 
sau a acestei proprietăți, inclusiv a 
intrărilor în clădiri, a pilonilor, a antenelor, 
a conductelor, a nișelor și a cutiilor de 
distribuție situate la nivelul străzilor, cu 
condiția compensării adecvate și 
proporționate, la un preț echitabil al 
pieței, a deținătorilor acestor drepturi.

Amendamentul 38

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 13
Directiva 2002/21/CE (Directiva cadru)
Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Măsurile luate de către autoritatea 
națională de reglementare în temeiul 
alineatului (1) sunt obiective, transparente 
și proporționale.

(3) Măsurile luate de către autoritatea 
națională de reglementare în temeiul 
alineatului (1) sunt obiective, transparente 
nediscriminatorii și proporționale și sunt 
adoptate în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 7a alineatul (4).  

Amendamentul 39

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2002/21/CE (Directiva cadru)
Articolul 13a – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se angajează ca
întreprinderile care furnizează rețele 
publice de comunicații să ia toate măsurile 
necesare pentru a asigura integritatea 
rețelelor acestora astfel încât să garanteze 

(2) Statele membre se asigură că
întreprinderile care furnizează rețele 
publice de comunicații iau măsurile 
adecvate pentru a asigura integritatea 
rețelelor acestora, astfel încât să garanteze 
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continuitatea livrării serviciilor furnizate 
prin intermediul acestor rețele.

continuitatea livrării serviciilor furnizate 
prin intermediul acestor rețele. Statele 
membre se asigură că autoritățile 
naționale de reglementare se consultă 
periodic cu întreprinderile pentru a 
garanta luarea măsurilor necesare în 
scopul asigurării securității sau 
integrității.

Amendamentul 40

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2002/21/CE (Directiva cadru)
Articolul 13a – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia, ținând cont în cea mai mare 
măsură de avizul Autorității emis în 
temeiul articolului 4 alineatul (3) litera 
(b) din Regulamentul […./CE], poate să 
adopte măsurile tehnice de punere în 
aplicare corespunzătoare cu scopul de a 
armoniza măsurile menționate la 
alineatele (1), (2) și (3), inclusiv măsurile 
care definesc circumstanțele, formatul și 
procedurile aplicabile în cazul cerințelor 
de notificare. Măsurile de punere în 
aplicare, destinate să modifice elementele 
neesențiale din prezenta directivă și să o 
completeze, se adoptă în conformitate cu 
procedura prevăzută la articolul 22 
alineatul (3).
Din motive imperative de urgență, 
Comisia poate să utilizeze procedura de 
urgență prevăzută la articolul 22 alineatul 
(4).

eliminat

Amendamentul 41

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2002/21/CE (Directiva cadru)
Articolul 13b – alineatul 2 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că 
autoritățile naționale de reglementare au 
competența de a cere întreprinderilor care 
furnizează rețele publice de comunicații 
sau servicii de comunicații electronice 
disponibile publicului:

(2) Statele membre se asigură că 
autoritățile naționale de reglementare, 
atunci când este cazul, au competența de a 
cere întreprinderilor care furnizează rețele 
publice de comunicații sau servicii de 
comunicații electronice disponibile 
publicului:

Justificare

The proposed enforcement powers in the form of NRA binding instructions, security audits 
and the ability to require information provision on network operators is an additional 
compliance burden and should be minimised, so that over the longer term they do not harm 
development of new technologies to market.

Amendamentul 42

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2002/21/CE (Directiva cadru)
Articolul 13b – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Statele membre se asigură că 
întreprinderilor care furnizează rețele 
publice de comunicații sau servicii de 
comunicații electronice disponibile 
publicului li se pune la dispoziție un 
sistem de rambursare a costurilor, în 
cazul în care Comisia adoptă măsuri 
tehnice de punere în aplicare în temeiul 
articolului 13a alineatul (4).

Justificare

The proposed enforcement powers in the form of NRA binding instructions, security audits 
and the ability to require information provision on network operators is an additional 
compliance burden and should be minimised, so that over the longer term they do not harm 
development of new technologies to market.
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Amendamentul 43

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – alineatul 16 – litera d
Directiva 2002/21/CE (Directiva cadru)
Articolul 15 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia poate, ținând cont în cea mai 
mare măsură de avizul Autorității înaintat 
în temeiul articolului 7 din Regulamentul 
[…/CE], să adopte o decizie de identificare 
a piețelor transnaționale.

(4) Comisia poate, în urma consultării cu 
autoritățile naționale de reglementare, să 
adopte o decizie de identificare a piețelor 
transnaționale.

Respectiva decizie destinată să modifice 
elementele neesențiale din prezenta 
directivă și să o completeze, se adoptă în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control prevăzută la articolul 22 
alineatul (3). Din motive imperative de 
urgență, Comisia poate să utilizeze 
procedura de urgență prevăzută la 
articolul 22 alineatul (4).

Respectiva decizie destinată să modifice 
elementele neesențiale din prezenta 
directivă și să o completeze, se adoptă în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control prevăzută la articolul 22 
alineatul (3).

Amendamentul 44

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 17 – litera c
Directiva 2002/21/CE (Directiva cadru)
Articolul 16 – alineatul 7 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia, ținând seama în cea mai mare 
măsură de avizul Autorității emis în 
temeiul articolului 6 din Regulamentul 
[…/CE], poate să adopte o decizie prin 
care să ceară autorității naționale de 
reglementare desemnarea anumitor 
întreprinderi care au o putere pe piață 
semnificativă și impunerea obligațiilor 
specifice în conformitate cu articolele 8, 9-
13a din Directiva 2002/19/CE (directiva 
privind accesul) și articolul 17 din 
Directiva 2002/22/CE (directiva privind 
serviciul universal) asupra 
întreprinderii(lor) desemnate în acest sens. 

Comisia, ținând seama în cea mai mare 
măsură de avizul Autorității emis în 
temeiul articolului 6 din Regulamentul 
[…/CE], poate să recomande autorității 
naționale de reglementare desemnarea 
anumitor întreprinderi care au o putere pe 
piață semnificativă și sugerarea obligațiilor 
specifice în conformitate cu articolele 8, 9-
13a din Directiva 2002/19/CE (directiva 
privind accesul) și articolul 17 din 
Directiva 2002/22/CE (directiva privind 
serviciul universal) asupra 
întreprinderii(lor) desemnate în acest sens. 
Procedând astfel, Comisia urmărește 
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Procedând astfel, Comisia urmărește 
aceleași obiective politice ca cele prevăzute 
la articolul 8 pentru autoritățile naționale 
de reglementare.

aceleași obiective politice ca cele prevăzute 
la articolul 8 pentru autoritățile naționale 
de reglementare.

Amendamentul 45

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 20
Directiva 2002/21/CE (Directiva cadru)
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingere articolului 9 din 
prezenta directivă și articolelor 6 și 8 din 
Directiva 2002/20/CE (directiva privind 
autorizarea), atunci când Comisia 
consideră că divergențele cu privire la 
punerea în aplicare de către autoritățile 
naționale de reglementare a sarcinilor 
specificate în prezenta directivă și în 
directivele specifice pot crea un obstacol în 
calea pieței interne, Comisia, ținând cont în 
cea mai mare măsură de avizul Autorității, 
în cazul în care acesta există, poate să 
emită o recomandare sau o măsură 
obligatorie privind aplicarea armonizată a 
dispozițiilor din prezenta directivă și din 
directivele specifice cu scopul de a sprijini 
îndeplinirea obiectivelor menționate la 
articolul 8.

(1) Fără a aduce atingere articolului 9 din 
prezenta directivă și articolelor 6 și 8 din 
Directiva 2002/20/CE (directiva privind 
autorizarea), atunci când Comisia 
consideră că divergențele cu privire la 
punerea în aplicare de către autoritățile 
naționale de reglementare a sarcinilor 
specificate în prezenta directivă și în 
directivele specifice pot crea un obstacol în 
calea pieței interne, Comisia, ținând cont în 
cea mai mare măsură de avizul Autorității, 
în cazul în care acesta există, poate să 
emită o recomandare privind aplicarea
armonizată a dispozițiilor din prezenta 
directivă și din directivele specifice cu 
scopul de a sprijini îndeplinirea 
obiectivelor menționate la articolul 8.

Amendamentul 46

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 20
Directiva 2002/21/CE (Directiva cadru)
Articolul 19 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Atunci când Comisia emite o măsură 
obligatorie în temeiul alineatului (1), 
respectiva măsură, destinată să modifice 
elementele neesențiale din prezenta 

eliminat
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directivă și să o completeze, se adoptă în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 22 alineatul (3). Din motive
imperative de urgență, Comisia poate să 
utilizeze procedura de urgență prevăzută 
la articolul 22 alineatul (4).

Amendamentul 47

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 20
Directiva 2002/21/CE (Directiva cadru)
Articolul 19 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Măsurile adoptate în temeiul 
alineatului (1) pot cuprinde identificarea 
unei metode armonizate și coordonate 
pentru abordarea următoarelor aspecte:

eliminat

(a) punerea coerentă în aplicare a 
măsurilor reglementare, inclusiv a 
cadrului reglementar al noilor servicii;
(b) aspecte privind numerotarea, numirea 
și adresarea, inclusiv seriile de numere, 
portabilitatea numerelor și a 
identificatorilor, sistemele de conversie a 
numerelor și a adreselor și accesul la 
serviciile de urgență 112;
(c) aspecte privind consumatorii, inclusiv 
accesibilitatea la serviciile și 
echipamentele de comunicații electronice 
pentru utilizatorii finali cu handicap;
(d) contabilitatea reglementară.

Amendamentul 48

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 23
Directiva 2002/21/CE (Directiva cadru)
Articolul 21a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre stabilesc normele de 
sancționare aplicabile pentru încălcarea 
dispozițiilor naționale adoptate în temeiul 
prezentei directive și al directivelor 
specifice și întreprind toate măsurile 
necesare pentru a garanta că acestea sunt 
aplicate. Sancțiunile prevăzute trebuie să 
fie eficiente, proporționale și descurajante.
Statele membre comunică dispozițiile 
Comisiei până cel târziu la și informează 
Comisia fără întârziere cu privire la orice 
modificări ulterioare care au efect asupra 
acestora.

Statele membre stabilesc normele de 
sancționare aplicabile pentru încălcarea 
dispozițiilor naționale adoptate în temeiul 
prezentei directive și al directivelor 
specifice și întreprind toate măsurile 
necesare pentru a garanta că acestea sunt 
aplicate. Sancțiunile prevăzute trebuie să 
fie adecvate, eficiente, proporționale și 
descurajante. Statele membre comunică 
dispozițiile Comisiei până cel târziu la și 
informează Comisia fără întârziere cu 
privire la orice modificări ulterioare care 
au efect asupra acestora.

Amendamentul 49

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 2
Directiva 2002/19/CE (directiva privind accesul)
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Operatorii rețelelor publice de 
comunicații au dreptul și, la cererea altor 
întreprinderi autorizate în temeiul 
articolului 4 din Directiva 2002/20/CE 
(directiva privind autorizarea), obligația de 
a negocia interconectarea reciprocă în 
scopul furnizării serviciilor de comunicații 
electronice disponibile pentru public, în 
vederea asigurării furnizării și 
interoperabilității serviciilor pe întreg 
teritoriul Comunității. Operatorii oferă 
acces și interconectare altor întreprinderi în 
termenii și condițiile ce respectă obligațiile 
impuse de autoritatea națională de 
reglementare în temeiul articolelor 5, 6, 7 
și 8.”

(1) Operatorii rețelelor publice de 
comunicații au dreptul și, la cererea altor 
întreprinderi autorizate în temeiul 
articolului 4 din Directiva 2002/20/CE 
(directiva privind autorizarea), obligația de 
a negocia interconectarea reciprocă în 
scopul furnizării serviciilor de comunicații 
electronice disponibile pentru public, în 
vederea asigurării furnizării și 
interoperabilității serviciilor pe întreg 
teritoriul Comunității. Operatorii oferă 
acces și interconectare altor întreprinderi în 
termenii și condițiile ce respectă obligațiile 
impuse de autoritatea națională de 
reglementare în temeiul articolelor 5, 6, 7 
și 8. Cu toate acestea, termenii și 
condițiile interconectării nu introduc 
obstacole nejustificate în calea 
interoperabilității.
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Amendamentul 50

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 4
Directiva 2002/19/CE (directiva privind accesul)
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Având în vedere evoluția tehnologică și 
cea a pieței, Comisia poate adopta măsuri 
de punere în aplicare pentru modificarea 
anexei I. Aceste măsuri, destinate să 
modifice elementele neesențiale din 
prezenta directivă, se adoptă în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 14 alineatul (3). Din motive 
imperative de urgență, Comisia poate să 
utilizeze procedura de urgență prevăzută 
la articolul 14 alineatul (4). 
La punerea în aplicare a dispozițiilor 
prezentului alineat, Comisia poate fi 
asistată de Autoritatea europeană pentru 
piața de comunicații electronice 
(denumită în continuare „Autoritatea”).

(2) Având în vedere evoluția tehnologică și 
cea a pieței, Comisia, în urma consultării 
cu ANR-urile, poate recomanda măsuri de 
punere în aplicare pentru modificarea 
anexei I.

Amendamentul 51

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 8 – litera -a (nouă)
Directiva 2002/19/CE (directiva privind accesul)
Articolul 12 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) la alineatul (1), se adaugă litera (ba), 
după cum urmează:
(ba) să încheie acorduri privind utilizarea 
în comun a rețelei de acces la radio, în 
vederea acoperirii zonelor îndepărtate 
și/sau neprofitabile și să creeze accesul la 
o multitudine de servicii pe teritoriul 
fiecărui stat membru, spre beneficiul 
consumatorilor și al mediului.
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Amendamentul 52

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 9
Directiva 2002/19/CE (directiva privind accesul)
Articolul 13a – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atunci când o autoritate națională de 
reglementare intenționează să impună 
obligația separării funcționale, aceasta 
înaintează o cerere Comisiei care cuprinde:

(2) Atunci când o autoritate națională de 
reglementare intenționează să impună 
obligația separării funcționale, aceasta 
înaintează o notificare Comisiei care 
cuprinde:

Amendamentul 53

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 1
Directiva 2002/20/CE (directiva privind autorizarea)
Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Următoarea definiție se aplică, de 
asemenea:

(2) De asemenea, se aplică următoarele 
definiții:

« autorizație generală » înseamnă un cadru 
legal instituit de un stat membru care 
garantează drepturi privind furnizarea de 
rețele și servicii de comunicații electronice 
și stabilește obligații specifice sectorului, 
care se pot aplica tuturor sau anumitor 
tipuri de rețele și servicii de comunicații 
electronice, în conformitate cu prezenta 
directivă.”

« autorizație generală » înseamnă un cadru 
legal instituit de un stat membru care 
garantează drepturi privind furnizarea de 
rețele și servicii de comunicații electronice 
și stabilește obligații specifice sectorului, 
care se pot aplica tuturor sau anumitor 
tipuri de rețele și servicii de comunicații 
electronice, în conformitate cu prezenta 
directivă.”

«servicii de telecomunicații globale» 
înseamnă date gestionate privind 
afacerile și servicii vocale pentru 
companii multinaționale ce își au sediul 
în diferite țări și, deseori, pe diferite 
continente; acestea sunt inevitabil servicii 
transfrontaliere și, în interiorul Europei, 
paneuropene.”
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Amendamentul 54

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 punctul 2a (nou)
Directiva 2002/20/CE (directiva privind autorizarea)
Articolul 3 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) La articolul 3 se adaugă următorul 
paragraf:
„3a. noile servicii de telecomunicații 
globale fac doar obiectul unui proces de 
notificare simplificat, în cadrul căruia 
activitatea serviciilor de comunicații 
electronice este înregistrată în mod 
specific drept «servicii de telecomunicații 
globale».”

Amendamentul 55

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 3 
Directiva 2002/20/CE (directiva privind autorizarea)
Articolul 5 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) de a evita un risc grav de bruiaj 
dăunător; sau

(a) de a evita un risc grav de bruiaj 
dăunător, denaturări ale concurenței; sau

Amendamentul 56

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 3
Directiva 2002/20/CE (directiva privind autorizarea)
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a se aduce atingere criteriilor specifice 
definite în prealabil de statele membre de 
acordare a drepturilor la frecvențe radio 
către furnizorii de servicii de difuzare de 

Fără a se aduce atingere criteriilor specifice 
definite în prealabil de statele membre de 
acordare a drepturilor la frecvențe radio 
către furnizorii de servicii de difuzare de 
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conținuturi radio sau de televiziune, aceste 
drepturi individuale de utilizare se acordă 
în temeiul unor proceduri obiective, 
transparente, nediscriminatorii și 
proporționale și, în cazul spectrului, 
conforme cu dispozițiile articolului 9 din 
Directiva 2002/21/CE (directiva-cadru). De 
asemenea, procedurile sunt deschise, cu 
excepția cazurilor în care se poate 
demonstra că acordarea drepturilor 
individuale de utilizare pentru spectrul 
radio către furnizorii de servicii de radio 
sau televiziune este esențială pentru 
îndeplinirea unei obligații speciale definite 
în prealabil de statul membru ca fiind 
necesară interesului general.

conținuturi radio sau de televiziune, aceste 
drepturi individuale de utilizare se acordă 
în temeiul unor proceduri obiective, 
transparente, nediscriminatorii și 
proporționale și, în cazul spectrului, 
conforme cu dispozițiile articolului 9 din 
Directiva 2002/21/CE (directiva-cadru). De 
asemenea, procedurile sunt deschise, cu 
excepția cazurilor în care se poate 
demonstra că acordarea drepturilor 
individuale de utilizare pentru spectrul 
radio către furnizorii de servicii de radio 
sau televiziune este esențială pentru 
îndeplinirea unei obligații speciale definite 
în prealabil de statul membru ca fiind 
necesară interesului general. Statele 
membre publică justificarea acordării 
drepturilor individuale de utilizare a 
radiofrecvențelor.

Amendamentul 57

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 3
Directiva 2002/20/CE (directiva privind autorizarea)
Articolul 5 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre nu limitează numărul 
de drepturi de utilizare care se acordă, cu 
excepția cazului în care este necesară 
garantarea utilizării eficiente a spectrului 
radio în conformitate cu articolul 7.

(5) Statele membre nu limitează numărul 
de drepturi de utilizare care se acordă, cu 
excepția cazului în care este necesară 
garantarea utilizării eficiente a spectrului 
radio în conformitate cu articolul 7. 
Investiții privind moștenirea, inclusiv în 
cazurile în care un operator tradițional a 
moștenit rețeaua de la fostul operator 
public de telecomunicații, iar gradul de 
concurență ar trebui luat în considerare 
în mod adecvat.
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Amendamentul 58

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 5
Directiva 2002/20/CE (directiva privind autorizarea)
Articolul 6a – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru a îndeplini obiectivele prevăzute 
la articolul 1 și fără a Aduce atingere 
dispozițiilor prevăzute la articolul 5 
alineatul (2) al prezentei directive, Comisia 
poate adopta măsuri de punere în aplicare:

(1) Pentru a îndeplini obiectivele prevăzute 
la articolul 1 și fără a aduce atingere 
dispozițiilor prevăzute la articolul 5 
alineatul (2) al prezentei directive, Comisia 
poate recomanda, în urma consultării 
ANR-urilor, măsuri de punere în aplicare:

Amendamentul 59

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 5
Directiva 2002/20/CE (directiva privind autorizarea)
Articolul 6b – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Ținând cont în cea mai mare măsură de 
avizul Autorității, Comisia adoptă o 
măsură de selectare a întreprinderii(lor) 
cărora se emit drepturi individuale de 
utilizare pentru spectru radio sau numere. 
Măsura precizează data limită la care 
autoritățile naționale de reglementare 
emit aceste drepturi. În acest fel, Comisia 
respectă procedura prevăzută la articolul 
14a alineatul (2).”

(2) Ținând cont în cea mai mare măsură de 
avizul Autorității, Comisia poate 
recomanda, în urma consultării ANR-
urilor, o măsură de selectare a 
întreprinderii(lor) cărora se emit drepturi 
individuale de utilizare pentru spectru radio 
sau numere.

Amendamentul 60

Propunere de directivă – act de modificare
ANEXA I – punctul 3 – litera g
 Directiva 2002/20/CE (directiva privind autorizarea)
Anexă – partea A – punctul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) Se adaugă punctul 19 următor: eliminat
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„19. Respectarea măsurilor naționale de 
punere în aplicare a Directivei 
2001/29/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului  și a Directivei 2004/48/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
”
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