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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

The proposed reform of the regulatory framework for the telecommunications sector must be 
geared towards promoting competition more effectively, safeguarding investment and 
consolidating the internal market in electronic communications in order to continue the 
process of liberalisation. Consumer protection and network security also have to be taken into 
account, as do cultural aspects.

Given the fast-changing nature of the markets and advances in telecommunications, a flexible 
approach capable of responding to future developments is required.

A future-oriented approach is also essential to ensure the proposed regulatory framework can 
cope with the challenge of next generation networks (NGN). The development of broadband 
NGN network infrastructures raises important policy issues relating to location and 
competition, and firms require a high level of certainty as regards the planning and legal 
situation. Giving the national regulatory authorities the possibility of imposing facility-sharing 
and the granting of access to masts, ducts and buildings will encourage investment in glass 
fibre networks and enable new players to access the market. When the relevant decisions are 
made, care must be taken to ensure that the measures are proportionate and economic. The 
development of networks may also be encouraged by risk- and cost-sharing. Furthermore, 
when market definitions are drawn up it should be ascertained whether geographic areas at 
subnational level are competitive, so that they can be deregulated accordingly.

It has already been stated repeatedly that there is a need for enhanced coordination at 
supranational level. The requisite mechanisms should, however, be based on existing and 
developed structures to enable their potential to be exploited more speedily, effectively and 
rigorously. A network of national regulatory authorities should be set up, therefore,  to 
perform tasks which cannot be carried out at national level. A strongly centralised system at 
Community level embodied in a European authority, on the other hand, would be at risk of 
failing to take specific national circumstances sufficiently into account. There does not appear 
to be sufficient political or economic justification for strengthening centralised authorities at 
the expense of the national regulatory authorities.

It should also be pointed out that the comitology procedure is not the appropriate procedure 
for laying down or amending rules affecting essential components of telecommunications law.
The frequent recourse to comitology procedures prescribed in the proposal should be curtailed 
accordingly.

When analysing and defining national market conditions, the national regulators must be able 
to decide independently on the relevant proportionate measure to remedy the competition 
problem in question. The draft proposal, by giving the Commission a right of final decision, 
in other words the possibility of requiring regulatory authorities to place specific obligations 
on firms, would introduce a centralised European regulatory system. This power of 
intervention would create the risk that national circumstances would not be taken sufficiently 
into account and a ‘one-size-fits-all’ approach would be applied.

With reference to the new criteria for according the Commission an additional right of veto, 
the emphasis should be on concertation,  with the network of national regulatory authorities 
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acting as a higher authority with the power of deciding whether measures taken by the 
national regulatory authorities are appropriate.

To achieve the goal of efficient and market-oriented spectrum management, as a general rule  
the allocation of spectrum use rights should be technology- and service-neutral. Spectrum 
allocation - with the exception of narrowly defined pan-European services - must, however, 
fall within the exclusive preserve of the Member States and when public interest objectives 
(such as media pluralism) are involved, specific technology constraints must be possible. So 
the proposal for a regulation must leave Member States sufficient discretion to grant 
exceptions to the principle of technology and service neutrality in the case of broadcasting 
services.

Spectrum trading is one possible means of ensuring efficient and economic use of 
broadcasting frequencies, provided the national regulatory authorities are included in 
decisions on spectrum trading. It is a matter for the Member States to decide whether and in 
what circumstances a more market-oriented approach, such as spectrum trading, can be 
contemplated in the case of broadcasting frequencies.

The decisions of international bodies such as CEPT, RRC and WRC must be taken into 
account to ensure that EU telecommunications legislation is consistent with other spectrum 
coordination instruments.

AMENDAMENTELE

Comisia pentru afaceri economice și monetare recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare 
și energie, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Serviciile de comunicații electronice 
reprezintă un sector în evoluție rapidă, 
caracterizat printr-un nivel înalt al 
inovațiilor tehnologice și prin piețe 
deosebit de dinamice. Este necesară 
examinarea cu regularitate a 
corectitudinii reglementărilor în raport cu 
astfel de piețe și tehnologii în schimbare, 
cu scopul de a obține cele mai bune 
rezultate privind concurența la nivelul 
prețurilor, al serviciilor și al 
infrastructurii. Pentru a asigura că 
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cetățenii UE vor putea în continuare să 
participe pe deplin la societatea 
informațională globală, inovarea și 
lansarea rețelelor de mare viteză de 
generație viitoare, care pot satisface 
cerințele clienților în viitor pentru o 
lățime de bandă mai mare și pentru mai 
multe servicii, ar trebui să fie o prioritate 
în aplicarea prezentei directive.

Amendamentul 2

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 3b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Cadrul de reglementare trebuie să 
facă față noilor provocări privind 
investițiile și inovarea, recunoscând 
nevoia de a încuraja atât investițiile, în 
ceea ce privește capacitatea și 
infrastructura nouă, cât și concurența 
durabilă, astfel încât alegerea 
consumatorilor să fie extinsă, și nu 
subminată.

Amendamentul 3

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) În comunicarea sa din 20 martie 
2006 intitulată „Reducerea decalajelor de 
acces la conexiunea în bandă largă”, 
Comisia a recunoscut că există o divizare 
teritorială în Europa în ceea ce privește 
accesul la serviciile în bandă largă de 
mare viteză. În plus, stimulentele 
comerciale pentru investițiile în 
conexiunea în bandă largă în zone care 
au în prezent conexiune în bandă îngustă 
se dovedesc adesea insuficiente. Pentru a 
asigura investițiile în serviciile și în noile 
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tehnologii în bandă largă în regiunile 
subdezvoltate, prezenta directivă ar trebui 
să fie în concordanță cu alte măsuri 
politice adoptate, precum politica 
ajutoarelor de stat, fondurile structurale 
sau obiectivele mai generale ale politicii 
industriale.

Justificare

Closing regional gaps on broadband access and new technologies should also be addressed 
via the current legislation.

Amendamentul 4

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) De asemenea, utilizatorii spectrului ar 
trebui să poată alege liber serviciile pe care 
doresc să le ofere din spectrul care face 
obiectul măsurilor tranzitorii pentru 
rezolvarea situațiilor nesoluționate. 
Excepțiile de la acest principiu al 
neutralității serviciilor care prevăd 
furnizarea unui serviciu specific pentru 
îndeplinirea obiectivelor de interes general 
definite în mod clar, cum ar fi siguranța 
vieții sau evitarea utilizării ineficiente a 
spectrului, ar putea fi permise în cazul în 
care acestea sunt necesare și proporționale. 
De asemenea, aceste obiective pot cuprinde 
promovarea diversității culturale și 
lingvistice și a pluralismului media astfel 
cum prevede legislația națională conformă 
cu dreptul comunitar. Cu excepția cazurilor 
în care sunt necesare pentru protecția 
siguranței vieții, excepțiile nu ar trebui să 
genereze exclusivitate ci mai curând să 
acorde prioritate pentru ca celelalte servicii 
și tehnologii să poată coexista în aceeași 
bandă în măsura în care acestea nu 
afectează prioritatea tehnologiei sau a 
serviciului în cauză. Reglementarea 
conținutului serviciilor furnizate utilizând 

(22) De asemenea, utilizatorii spectrului ar
trebui să poată alege liber serviciile pe care 
doresc să le ofere din spectrul care face 
obiectul măsurilor tranzitorii pentru 
rezolvarea situațiilor nesoluționate. 
Excepțiile de la acest principiu al 
neutralității serviciilor care prevăd 
furnizarea unui serviciu specific pentru 
îndeplinirea obiectivelor de interes general 
definite în mod clar, cum ar fi siguranța 
vieții sau evitarea utilizării ineficiente a 
spectrului, ar putea fi permise în cazul în 
care acestea sunt necesare și proporționale. 
De asemenea, aceste obiective pot cuprinde 
promovarea diversității culturale și 
lingvistice și a pluralismului media astfel 
cum prevede legislația națională conformă 
cu dreptul comunitar. Cu excepția cazurilor 
în care sunt necesare pentru protecția 
siguranței vieții, excepțiile nu ar trebui să 
genereze exclusivitate ci mai curând să 
acorde prioritate pentru ca celelalte servicii 
și tehnologii să poată coexista în aceeași 
bandă în măsura în care acestea nu 
afectează prioritatea tehnologiei sau a 
serviciului în cauză.



AD\725956RO.doc 7/54 PE404.782v02-00

RO

spectrul radio ar trebui, în mod similar, să 
fie separată de autorizațiile de utilizare a 
spectrului radio, pentru a lăsa deschisă 
alegerea celor mai eficiente mijloace de 
transmitere a unui astfel de conținut, 
inclusiv a spectrului.

Justificare

As recognized in Recital 5 of the Framework Directive, the separation between the regulation 
of transmission and the regulation of content should not prejudice taking into account the 
links existing between them, and particularly in order to guarantee media pluralism, cultural 
diversity and consumer protection. It must therefore remain possible for Member States to 
link the granting of individual rights of use with commitments related to the provision of 
particular content services.

Amendamentul 5

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. În 
acest fel, statele membre pot lua în 
considerare relevanța culturală a radio și 
teledifuzărilor și a sistemelor profesionale 
de microfoane fără fir pentru producțiile 
multimedia audio,video și în direct.

Justificare

Broadcasting as well as media productions in connection with cultural events, for instance 
events with international character like the Olympic Games, depend on reliable transmission 
frequencies.

Amendamentul 6
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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. 
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. Utilizarea în comun a 
conductelor ar trebui extinsă la toată 
infrastructura publică (apă, canalizare, 
electricitate, gaze), prin intermediul 
căreia poate fi dezvoltată infrastructura 
comunicațiilor electronice, pentru a crea 
condiții egale și a ameliora posibilitățile 
de lansare a unei infrastructuri 
alternative.

Justificare

Exploring all potentials - i.e. not only telecom incumbents' ducts but also all public 
infrastructure (electricity, gas and sewage ducts) will help promote a fair playing field 
enabling the deployment of a new additional infrastructure provided that access is 
guaranteed to more than one players.

Amendamentul 7
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Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 33a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33a) Gestionarea rețelelor și serviciilor 
de telefonie s-a caracterizat în timp printr-
un nivel înalt de cooperare internațională 
pentru asigurarea armonizării 
standardelor tehnice și pentru 
promovarea interoperabilității. Internetul 
a ajuns la interoperabilitate prin 
standarde globale deschise pentru 
dirijarea inter-rețele, în timp ce 
dezvoltarea serviciilor care utilizează 
internetul a depins de libertatea de a crea 
noi standarde și protocoale tehnice, fără o 
intervenție de reglementare; această 
libertate a condus la o inovare fără 
precedent în crearea de servicii ale 
societății informaționale și a altor servicii 
necomerciale, având ca rezultat câștiguri 
economice și sociale enorme pentru 
cetățenii din Uniunea Europeană. Fiecare 
formulă de dezvoltare și coordonare a 
standardelor tehnice a adus beneficii 
societății, în sfera respectivă a fiecăreia 
din componentele ei. Autoritățile de 
reglementare naționale ar trebui să 
recunoască importanța inovării și a 
diversității în cazul protocoalelor și al 
serviciilor de internet, precum și 
importanța toleranței în reglementare 
pentru îndeplinirea acestor obiective.

Justificare

NRAs should not use powers to promote harmonisation in electronic communications 
networks in ways that would constrain the development of innovation on the Internet.

Amendamentul 8
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Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 39a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39a) Trebuie încurajate atât investițiile, 
cât și competiția, astfel încât alegerea 
consumatorilor să fie protejată, și nu 
subminată.

Justificare

The Directives should make clear that competition is not to be sacrificed in the name of 
investment – for example through regulatory holidays.

Amendamentul 9

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 44a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(44a) Pentru dezvoltarea continuă și 
convergentă a piețelor în cadrul pieței 
interne a rețelelor și serviciilor de 
comunicații electronice, este nevoie, în 
viitor, de o mai bună coordonare a 
aplicării instrumentelor de reglementare 
prevăzute în cadrul legal.

Justificare

A network of national regulatory authorities is the most suitable instrument to satisfy the 
requirements of the European telecommunications market.

This amendment seeks to bring this opinion into line with the opinion tabled on the report on 
the proposal for a European Parliament and Council Regulation establishing the European 
Electronic Communications Market.

Amendamentul 10
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Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 45a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(45a) Abordarea urmărită până în 
prezent, și anume schimbul de informații 
și de experiență între autoritățile 
naționale de reglementare, în vederea 
asigurării unei aplicări unitare a 
legislației pe piața internă, s-a dovedit 
eficientă. De aceea, procedura de stabilire 
a unui proces decizional comun ar trebui 
să urmărească obiectivul consolidării 
cooperării dintre autoritățile naționale de 
reglementare. Având în vedere 
diversitatea situațiilor problematice cu 
care se confruntă autoritățile naționale de 
reglementare, precum și condițiile de 
piață deseori diferite din statele membre, o 
soluție poate fi considerată potrivită,
adecvată și conformă cu cerințele 
principiului subsidiarității doar atunci 
când se bazează pe utilizarea 
descentralizată a competențelor.

Justificare

A network of national regulatory authorities is the most suitable instrument to satisfy the 
requirements of the European telecommunications market.

This amendment seeks to bring this opinion into line with the opinion tabled on the report on 
the proposal for a European Parliament and Council Regulation establishing the European 
Electronic Communications Market.

Amendamentul 11

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 46a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(46a) Ar trebui să se instituie o rețea a 
autorităților naționale de reglementare a 
pieței comunicațiilor electronice
(Rețeaua), care să fie dotată cu resurse 
umane și materiale, în scopul garantării 
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bunei desfășurări a procesului decizional 
comun. Numai o finanțare comunitară 
poate garanta independența procesului 
decizional comun. În acest sens, 
secretariatul ar trebui doar să pună la 
dispoziția organului comun 
echipamentele de lucru necesare, fără 
însă a se implica în procesul decizional al 
autorităților naționale de reglementare.

Justificare

A network of national regulatory authorities is the most suitable instrument to satisfy the 
requirements of the European telecommunications market.

This amendment seeks to bring this opinion into line with the opinion tabled on the report on 
the proposal for a European Parliament and Council Regulation establishing the European 
Electronic Communications Market.

Amendamentul 12

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 50

Textul propus de Comisie Amendamentul

(50) În vederea asigurării unui tratament 
egal, nici un utilizator al spectrului de 
frecvențe nu trebuie exceptat de la 
obligația de a plăti taxele sau redevențele 
normale pentru utilizarea spectrului. 

eliminat

Justificare

It must remain possible for Member States to maintain or introduce systems where the 
obligation to pay usage fees is replaced by an obligation to fulfil specific general interest 
objectives. Such systems are commonplace with regard to terrestrial broadcasting 
frequencies.

This concept will be difficult to implement e.g. it would force holders of satellite dishes to 
register them, leading to the burdensome administration of millions of registry entries.

Amendamentul 13
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Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 60a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(60a) Activitățile desfășurate în temeiul 
prezentei directive ar trebui să recunoască 
activitatea organizațiilor internaționale și 
regionale în materie de gestionare a 
spectrului de frecvențe radio, cum ar fi 
Uniunea Internațională a 
Telecomunicațiilor (UIT) și Conferința 
Europeană a Administrațiilor Poștei și 
Telecomunicațiilor (CEAPT), pentru a 
asigura gestionarea eficientă și 
armonizarea utilizării spectrului pe 
teritoriul Comunității. În cadrul punerii 
în aplicare a prezentei directive, statele 
membre și Comisia ar trebui să 
recunoască conținutul acordurilor 
internaționale încheiate de statele 
membre în temeiul regulamentului 
privind radiocomunicațiile al UIT.

Justificare

The importance of the ITU in establishing internationally binding regulations for the efficient 
use of spectrum and orbit usage based on efficient, rational and cost-effective utilisation 
cannot be ignored. To ensure the efficient use of spectrum it is essential that operators comply 
with and rely on the filing and coordination procedures under the ITU to ensure that a 
network or system can be successfully coordinated and brought into use.

Amendamentul 14

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – alineatul 2 – litera c
Directiva 2002/21/CE
Articolul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

„(e) «infrastructură asociată» înseamnă 
acea infrastructură asociată unei rețele de 
comunicații electronice și/sau unui serviciu 
de comunicații electronice care permit
și/sau facilitează furnizarea de servicii prin 
intermediul respectivei rețele și/sau al 

„(e) «infrastructură asociată» înseamnă 
acea infrastructură asociată unei rețele de 
comunicații electronice și/sau unui serviciu 
de comunicații electronice care permite
și/sau facilitează furnizarea de servicii prin 
intermediul respectivei rețele și/sau al 
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respectivului serviciu sau dispun de acest 
potențial și cuprind inter alia sistemele de 
conversie a numerelor sau a adreselor, 
sistemele condiționate de acces și ghidurile 
de programe electronice, precum și 
infrastructura fizică, cum ar fi conductele, 
pilonii, cutiile de distribuție situate la 
nivelul străzilor și clădirilor.”

respectivului serviciu sau dispune de acest 
potențial și cuprinde inter alia sistemele de 
conversie a numerelor sau a adreselor, 
sistemele condiționate de acces și ghidurile 
de programe electronice, precum și 
infrastructura fizică, cum ar fi conductele, 
inclusiv cele din cadrul altor 
infrastructuri publice și private, precum 
conductele de apă, canalizare, gaze și 
electricitate, pilonii, cutiile de distribuție 
situate la nivelul străzilor și clădirilor.”

Justificare

Exploring all potentials - i.e. not only telecom incumbents' ducts but also all public 
infrastructure (electricity, gas and sewage ducts) will help promote a fair playing field 
enabling the deployment of a new additional infrastructure provided that access is 
guaranteed to more than one players.

Amendamentul 15

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2 – litera e
Directiva 2002/21/CE
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, care blochează din 
punct de vedere tehnic utilizarea comună 
a spectrului, sau care poate denatura, 
bloca sau întrerupe în mod grav și repetat 
funcționarea unui serviciu de 
radiocomunicații utilizat în conformitate cu 
reglementările internaționale, comunitare 
și de drept intern aplicabile.”

Justificare

Member States should be able to provide restrictions not only where such interference has 
been observed but also where it is likely that harmful interference occurs. In view of the 
seriousness of interference problems between one-way and two-way (receive and transmit) 
services, it is essential to provide protection against harmful interference, in line with 
internationally-agreed frequency plans, and particularly the ITU Geneva Plan (GE-O6).
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National legal systems must have the room to secure the common usage of spectrum.

Amendamentul 16

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Directiva 2002/21/CE
Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că 
autoritățile naționale de reglementare își 
exercită competențele în mod independent, 
imparțial și transparent. Autoritățile 
naționale de reglementare nu caută și nu 
primesc instrucțiuni de la un alt organism 
în relație cu îndeplinirea obișnuită a 
sarcinilor care le revin în temeiul dreptului 
intern de punere în aplicare a dreptului 
comunitar. Numai organismele de apel 
instituite în conformitate cu articolul 4 sau 
instanțele naționale sau europene au 
competența de a suspenda sau revoca 
deciziile luate de către autoritățile naționale 
de reglementare.

(3) Statele membre se asigură că 
autoritățile naționale de reglementare își 
exercită competențele în mod independent, 
imparțial și transparent și în timp util. 
Autoritățile naționale de reglementare nu 
caută și nu primesc instrucțiuni de la un alt 
organism în relație cu îndeplinirea 
obișnuită a sarcinilor care le revin în 
temeiul dreptului intern de punere în 
aplicare a dreptului comunitar. Numai 
organismele de apel instituite în 
conformitate cu articolul 4 sau instanțele 
naționale sau europene au competența de a 
suspenda sau revoca deciziile luate de către 
autoritățile naționale de reglementare.

Justificare

Failure of NRAs to act in a timely manner, for example in relation to market reviews, can 
hold back competition and innovation in the market.

Amendamentul 17

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3a (nou)
Directiva 2002/21/CE
Articolul 3 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Se adaugă următorul articol:

„Articolul 3a

Rețeaua europeană a autorităților 
naționale de reglementare a pieței 

comunicațiilor electronice 

Statele membre instituie în comun o Rețea 
a autorități naționale de reglementare a 
pieței comunicațiilor electronice 
(Rețeaua) în conformitate cu modalitățile 
definite la Regulamentul nr. […/…/CE]1. 
1 Regulamentul de instituire a Rețelei autorităților 
naționale de reglementare a pieței europene a 
comunicațiilor electronice.

(Această modificare se aplică întregului 
text. Adoptarea sa impune schimbări
corespunzătoare în ansamblul textului.)

Justificare

The European Electronic Communications Market Authority should be substituted by the 
Network of National Regulatory Authorities. The European Electronic Communications 
Market Authority creates a large bureaucracy, counters the principle of subsidiarity, 
contradicts the long-term goal to replace ex-ante regulation by competition law and in 
addition shows a lack of independence.

Amendamentul 18

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – alineatul 4 – litera a
Directiva 2002/21/CE
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că există, la 
nivel național, mecanisme eficiente prin 
care orice utilizator sau orice întreprindere 
care furnizează rețele și servicii de 
comunicații electronice și care este afectat 
de o decizie a unei autorități naționale de 
reglementare are dreptul de a ataca decizia 

(1) Statele membre se asigură că există, la 
nivel național, mecanisme eficiente prin 
care orice utilizator sau orice întreprindere 
care furnizează rețele și servicii de 
comunicații electronice și care este afectat 
de o decizie a unei autorități naționale de 
reglementare are dreptul de a ataca decizia 
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în fața unui organism independent de 
părțile implicate. Acest organism, care 
poate fi un tribunal, dispune de 
competențele necesare pentru a-și putea 
exercita funcțiile. Statele membre se 
asigură că elementele cauzei sunt luate în 
considerare în mod corespunzător și că 
există un mecanism efectiv de apel.

în fața unui organism independent de 
părțile implicate. Acest organism, care 
poate fi un tribunal, dispune de 
competențele necesare pentru a-și putea 
exercita funcțiile. Statele membre se 
asigură că elementele cauzei sunt luate în 
considerare în mod corespunzător și că 
există un mecanism efectiv de apel. Statele 
membre trebuie să limiteze durata 
acordată pentru analiza unor astfel de 
apeluri.

Justificare

Currently appeal processes can be held up for as much as several years, by which time it is 
too late to address the original problem.

Amendamentul 19

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – alineatul 4 – litera a
Directiva 2002/21/CE
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În așteptarea deciziei într-o astfel de 
acțiune, decizia autorității naționale de 
reglementare rămâne valabilă, cu excepția 
cazului în care sunt acordate măsuri 
provizorii pe motiv că este necesară 
suspendarea urgentă a efectului deciziei 
pentru a preveni daune grave și ireparabile 
aduse părții care solicită măsurile și atunci 
când echilibrul intereselor cere astfel.

În așteptarea deciziei într-o astfel de 
acțiune, decizia autorității naționale de 
reglementare rămâne valabilă, cu excepția 
cazului în care sunt acordate măsurii 
provizorii. Pot fi acordate măsuri 
provizorii doar dacă este necesară 
suspendarea urgentă a efectului deciziei 
pentru a preveni daune grave și ireparabile 
aduse părții care solicită măsurile și atunci 
când echilibrul intereselor cere astfel.

Justificare

It's necessary to clarify, that interim measures may not be granted for other reasons.
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Amendamentul 20

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – alineatul 4 – litera b
Directiva 2002/21/CE
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre obțin informații 
referitoare la subiectul apelurilor, numărul 
de cereri de apel, durata procedurilor de 
apel, numărul deciziilor de acordare a 
măsurilor provizorii luate în conformitate 
cu alineatul (1) și motivele acestor decizii. 
Statele membre pun la dispoziție aceste 
informații Comisiei și Autorității europene 
pentru piața de comunicații (denumite în 
continuare «Autoritatea») pe o bază 
anuală.

(3) Statele membre obțin informații 
referitoare la subiectul apelurilor, numărul 
de cereri de apel, durata procedurilor de 
apel, numărul deciziilor de acordare a 
măsurilor provizorii luate în conformitate 
cu alineatul (1) și motivele acestor decizii. 
Statele membre pun la dispoziție aceste 
informații Comisiei și Rețelei pe o bază 
anuală.

Justificare

The European Electronic Communications Market Authority should be substituted by the 
Network of National Regulatory Authorities. The European Electronic Communications 
Market Authority creates a large bureaucracy, counters the principle of subsidiarity, 
contradicts the long-term goal to replace ex-ante regulation by competition law and in 
addition shows a lack of independence.

Amendamentul 21

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2002/21/CE
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 

(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. 
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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.

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.
Întreprinderile furnizează, de asemenea, 
din timp, informații privind eventualele 
restricții importante aplicabile serviciilor 
cu ridicata puse la dispoziția 
concurenților. Dispozițiile în materie de 
confidențialitate comercială, prevăzute de 
dreptul comunitar sau național, trebuie 
respectate.

Justificare

Future network or service developments are often highly confidential and to force companies 
to disclose information relating to the developments themselves might jeopardise innovation.
However some advance notice of potential impact at the wholesale level is desirable.  It needs 
to be clear that commercial confidentiality should be respected.

Amendamentul 22

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 6
Directiva 2002/21/CE
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 

(5) În ceea ce privește măsurile 
menționate la alineatul (4) literele (a) și 
(b) și 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 Rețelei
înaintat în temeiul articolului 5 din 
Regulamentul […/CE] înaintea emiterii 
deciziei. Decizia este însoțită de o analiză 
detaliată și obiectivă privind motivele 
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propunerile specifice de modificare a 
proiectului de măsură.

pentru care Comisia consideră că proiectul 
de măsură nu ar trebui adoptat împreună cu 
propunerile specifice de modificare a 
proiectului de măsură.

Justificare

A more balanced solution should be chosen: instead of giving the Commission an outright 
veto over remedies, a "regulatory dialogue" on the appropriateness and effectiveness of the 
remedy should be setup, involving the national regulatory authority proposing the remedy and 
the Network of national regulatory authorities. The objective of this dialogue, during which 
the views of market participants should be duly taken into account by all participants, is to 
arrive at a joint view on what would represent the most appropriate and effective remedy.

Amendamentul 23

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) În ceea ce privește măsurile 
menționate la alineatul (4) litera (c), 
menționarea unor îndoieli serioase de 
către Comisie deschide un dialog privind 
reglementarea între autoritatea națională 
de reglementare și Rețea, cu obiectivul de 
a identifica măsurile corespunzătoare și 
eficiente în cel mai înalt grad pentru 
remedierea problemelor de concurență 
constatate, luând în același timp în 
considerare opiniile participanților de pe 
piață și compatibilitatea unor astfel de 
măsuri cu piața internă. Dialogul privind 
reglementarea nu poate depăși în niciun 
caz perioada de două luni prevăzută la 
alineatul (4). 
Dacă, la sfârșitul dialogului privind 
reglementarea, Rețeaua confirmă 
caracterul adecvat al măsurii cu o 
majoritate de două treimi, autoritatea 
națională de reglementare poate adopta 
măsura. În caz contrar, Comisia își poate 
exprima îndoielile sale serioase într-o 
decizie prin care solicită autorității 
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naționale de reglementare să își retragă 
proiectul de măsură.
Autoritatea națională de reglementare are 
dreptul de a retrage proiectul de măsură 
în orice etapă a dialogului privind 
reglementarea.

Justificare

A more balanced solution should be chosen: instead of giving the Commission an outright 
veto over remedies, a "regulatory dialogue" on the appropriateness and effectiveness of the 
remedy should be setup, involving the national regulatory authority proposing the remedy and 
the Network of national regulatory authorities. The objective of this dialogue, during which 
the views of market participants should be duly taken into account by all participants, is to 
arrive at a joint view on what would represent the most appropriate and effective remedy.

Amendamentul 24

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 6
Directiva 2002/21/CE
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 
proiectul de măsură modificat în 
conformitate cu dispozițiile de la alineatul 
(3).

(6) În termen de trei luni de la emiterea, în 
conformitate cu alineatul (5) sau (5a), 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 proiectul de măsură modificat în 
conformitate cu dispozițiile de la alineatul 
(3).

Justificare

A more balanced solution should be chosen: instead of giving the Commission an outright 
veto over remedies, a "regulatory dialogue" on the appropriateness and effectiveness of the 
remedy should be setup, involving the national regulatory authority proposing the remedy and 
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the Network of national regulatory authorities. The objective of this dialogue, during which 
the views of market participants should be duly taken into account by all participants, is to 
arrive at a joint view on what would represent the most appropriate and effective remedy.

Amendamentul 25

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 6
Directiva 2002/21/CE
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. 

eliminat

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).

Justificare

The Commission's proposal would constitute a serious precedent in internal market 
legislation as an EU body would substitute the decision of a national authority. This 
completely undermines the system of checks and balances of the EU Treaty, whereby national 
authorities implement Community law subject to Court control and possible Commission 
infringement procedures.
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Amendamentul 26

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Măsurile menționate la alineatul (1), 
destinate 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).

eliminat

Justificare

It remains vague what is meant by 'non-essential elements' in paragraph (2). Such proposed 
'implementing measures' might have a considerable financial impact on undertakings. Any 
potential changes must be reserved to full scrutiny in a legislative procedure on EU-level or 
left to Member States.

Amendamentul 27

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8 – litera ea (nouă)
Directiva 2002/21/CE
Articolul 8 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) Se inserează următorul alineat:

„(4a)Autoritățile naționale de 
reglementare au ca scop crearea unui 
cadru de reglementare adecvat pentru 
investiții competitive în noile rețele de 
acces, ceea ce constituie o oportunitate 
unică pentru inovare și pentru instituirea 
unei concurențe bazate pe platforme care 
să deschidă drumul dereglementării. Un 
astfel de cadru de reglementare trebuie, 
printre altele:
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(a) să fie previzibil pe o perioadă care 
corespunde cu timpul necesar pentru ca 
investițiile mari să fie rentabile ;
(b) să aibă ca scop extinderea la maxim a 
arealului geografic al concurenței bazate 
pe platforme;
(c) să permită ca avantajul competitiv să 
rezulte dintr-o extindere geografică mai 
rapidă; se încurajează astfel dezvoltările 
rețelei;
(d) să atragă resurse de pe piețele 
financiare pentru investiții inițiale mai 
mari în noile rețele de acces; și
(e) să permită acorduri comerciale 
flexibile în sectorul investițiilor, precum și 
repartizarea riscurilor între operatorii 
noilor rețele de acces.”

Justificare

The current regulatory regime must be adapted to the investment challenges regarding the 
roll-out of Next Generation Access Networks. Regulation must enable market players to invest 
in NGAs and thus must take into account the risks involved.

Amendamentul 28

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2002/21/CE
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 
obiective, transparente, nediscriminatorii și 
proporționale.

(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 
obiective, transparente, nediscriminatorii și 
proporționale. În acest fel, statele membre 
respectă acordurile internaționale și pot 
lua în considerare preocupări de politică 
publică.
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Justificare

As frequencies cross borders beyond the EU, internationally binding agreements to avoid 
interference must be respected.

Amendamentul 29

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2002/21/CE
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 
armonizarea utilizării spectrului radio în 
întreaga Comunitate, ținându-se cont de 
necesitatea de a garanta utilizarea efectivă 
și eficientă a acestora, ceea ce poate 
contribui la realizarea economiilor de 
scară și la interoperabilitatea serviciilor în 
beneficiul consumatorilor și în 
conformitate cu Decizia nr. 676/2002/CE 
(Decizia privind spectrul radio).

Amendamentul 30

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2002/21/CE
Articolul 9 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care al doilea paragraf sau 
măsurile adoptate în temeiul articolului 
(9c) nu prevăd altfel, statele membre se 
asigură că toate tipurile de tehnologie de 
rețea radio sau acces fără fir pot fi folosite 
în benzile de frecvență radio deschise
serviciilor de comunicații electronice. 

(3) În cazul în care al doilea paragraf sau 
măsurile adoptate în temeiul articolelor 
(9c) și (9d )nu prevăd altfel, statele 
membre, în măsura în care este posibil, 
facilitează utilizarea tuturor tipurilor de 
tehnologie de rețea radio sau acces fără fir 
pot fi folosite în benzile de frecvență radio 
alocate serviciilor de comunicații 
electronice, în conformitate cu planul 
național corespunzător de frecvențe și cu 
regulamentul privind radiocomunicațiile 
al Uniunii Internaționale a 
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Telecomunicațiilor (ITU).

Justificare

References to the 2002 EC Spectrum Decision and the ITU Radio Regulations are essential to 
ensure consistency between EU rules, and compliance of EU rules with international rules 
reflected in national frequency allocation tables. The effective management of spectrum is the 
responsibility of the NRA and requires compliance with ITU procedures.

Amendamentul 31

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) garantarea optimizării partajării 
spectrului radio atunci când spectrul face 
obiectul unei autorizații generale, sau

(c) respectarea obligației prevăzute de un 
acord internațional referitor la spectrul 
radio sau la regulamentul privind 
radiocomunicațiile al Uniunii 
Internaționale a Telecomunicațiilor 
(ITU),

Justificare

References to the 2002 EC Spectrum Decision and the ITU Radio Regulations are essential to 
ensure consistency between EU rules, and compliance of EU rules with international rules 
reflected in national frequency allocation tables. The effective management of spectrum is the 
responsibility of the NRA and requires compliance with ITU procedures.

Amendamentul 32

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) garantarea utilizării eficiente a 
spectrului, sau
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Justificare

The general philosophy of spectrum policy should strive at ensuring efficient use of the 
spectrum.

Amendamentul 33

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2002/21/CE
Articolul 9 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care al doilea paragraf sau 
măsurile adoptate în temeiul articolului 
(9c) nu prevăd altfel, statele membre se 
asigură că toate tipurile de servicii de 
comunicații electronice pot fi furnizate în 
benzile de frecvență radio deschise 
comunicațiilor electronice. Cu toate 
acestea, statele membre pot să prevadă 
restricții proporționale și nediscriminatorii 
în ceea ce privește tipurile de servicii de 
comunicații electronice care urmează să fie 
furnizate.

(4) În cazul în care al doilea paragraf nu 
prevede altfel, statele membre, în măsura 
în care este posibil, facilitează utilizarea 
tuturor tipurilor de servicii de comunicații 
electronice în benzile de frecvență radio 
deschise comunicațiilor electronice, în 
conformitate cu planul național 
corespunzător de frecvențe și cu 
regulamentul privind radiocomunicațiile 
al Uniunii Internaționale a 
Telecomunicațiilor (ITU). Cu toate 
acestea, statele membre pot să prevadă 
restricții proporționale și nediscriminatorii 
în ceea ce privește tipurile de servicii de 
comunicații electronice care urmează să fie 
furnizate. 

Restricțiile care reglementează furnizarea 
unui serviciu într-o bandă specifică sunt 
justificate, în scopul de a garanta 
îndeplinirea obiectivului de interes general 
conform dreptului comunitar, precum 
siguranța vieții, promovarea coeziunii 
sociale, regionale sau teritoriale sau 
evitarea utilizării ineficiente a spectrului, 
sau de a promova diversitatea culturală și 
lingvistică și pluralismul media astfel cum 
sunt definite în legislația națională în 
conformitate cu dreptul comunitar. 

Restricțiile care reglementează furnizarea 
unui serviciu de comunicații electronice 
într-o bandă specifică sunt justificate, în 
scopul de a garanta îndeplinirea 
obiectivului de interes general conform 
dreptului comunitar, precum siguranța 
vieții, furnizarea serviciilor universale și 
publice, promovarea coeziunii sociale, 
regionale sau teritoriale, utilizarea
eficientă a spectrului și gestionarea 
eficientă a spectrului pentru a lua în 
considerare angajamentele și practicile 
internaționale, sau de a promova 
diversitatea culturală și lingvistică și 
pluralismul media.

O restricție care interzice furnizarea O restricție privind furnizarea oricărui alt 
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oricărui alt serviciu într-o bandă specifică 
poate fi prevăzută numai atunci când 
aceasta este justificată de necesitatea 
protejării serviciilor de siguranță a vieții.

serviciu de comunicații electronice într-o 
bandă specifică poate fi prevăzută numai 
atunci când aceasta este justificată de 
necesitatea protejării serviciilor de 
siguranță a vieții sau a garantării 
realizării unui obiectiv de interes general 
astfel cum este definit în legislația 
națională în conformitate cu dreptul 
comunitar, precum promovarea 
diversității culturale și lingvistice și a 
pluralismului media.

Justificare

References to the 2002 EC Spectrum Decision and the ITU Radio Regulations are essential to 
ensure consistency between EU rules, and compliance of EU rules with international rules 
reflected in national frequency allocation tables. The effective management of spectrum is the 
responsibility of the NRA and requires compliance with ITU procedures.

Amendamentul 34

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2002/21/CE
Articolul 9 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre revizuiesc cu 
regularitate necesitatea restricțiilor 
menționate la alineatele (3) și (4).

(5) Statele membre revizuiesc cu 
regularitate necesitatea restricțiilor 
menționate la alineatele (3) și (4). 
Definirea domeniului de aplicare și a 
naturii oricărei excepții este de 
competența statelor membre.

Justificare

Definition of cultural and media policies are national competences and this needs to be taken 
into account sufficiently.

Amendamentul 35

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 10
Directiva 2002/21/CE
Articolul 9a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Se elimină articolul 9a

Justificare

The forced review of existing rights is likely to introduce major business uncertainty and does 
not take into account the commercial reality of many operators whose investments based on 
frequencies usage rights cover periods of 15 years or more.

Amendamentul 36

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Dacă este cazul, statele membre se 
asigură că întreprinderile pot transfera sau 
închiria 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 în 
conformitate cu procedurile naționale.

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. 

Justificare

Spectrum trading falls under subsidiarity and thus should be dealt with according to national 
provisions.
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Amendamentul 37

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 10
Directiva 2002/21/CE
Articolul 9b – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că intenția 
unei întreprinderi de a transfera sau 
închiria către alte întreprinderi drepturile 
individuale de utilizare a spectrului de 
frecvențe radio este notificată către 
autoritatea națională de reglementare care 
răspunde de desemnarea spectrului și că 
această intenție este făcută publică. În 
cazul în care utilizarea spectrului de 
frecvențe radio a fost armonizată prin 
aplicarea deciziei privind spectrul de 
frecvențe radio sau alte măsuri comunitare, 
orice astfel de transfer se conformează 
utilizării astfel armonizate.

(2) Statele membre se asigură că intenția 
unei întreprinderi de a transfera drepturile 
de utilizare a spectrului de frecvențe radio,
precum și transferul efectiv al acestora, 
sunt notificate către autoritatea națională 
competentă care răspunde de repartizarea 
spectrului și că acestea sunt făcute 
publice. În cazul în care utilizarea 
spectrului de frecvențe radio a fost 
armonizată prin aplicarea deciziei privind 
spectrul de frecvențe radio sau a altor
măsuri comunitare, orice astfel de transfer 
se conformează utilizării astfel armonizate.

Justificare

The competent authority is not always the same authority as the national regulatory authority 
as defined in the Framework Directive.

Amendamentul 38

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 10
Directiva 2002/21/CE
Articolul 9c – alineatul 1 – literele a - d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) identifica și recomanda benzile pentru 
care drepturile de utilizare pot fi transferate 
sau închiriate între întreprinderi, inclusiv 
frecvențele prevăzute de către statele 
membre pentru anumite servicii care, prin 
dezvoltare tehnologică, vor utiliza în 
întregime dividendul digital cu excepția 
frecvențelor rezervate de către statele 
membre pentru servicii de radiodifuziune;
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(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;
(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 
(4), altele decât cele destinate să asigure 
promovarea diversității culturale și 
lingvistice și pluralismului media. 

(d) crea o excepție la principiul neutralității 
serviciilor sau tehnologiei, precum și de a 
armoniza domeniul de aplicare și natura 
excepțiilor de la principiul neutralității 
serviciilor și tehnologiei în conformitate cu 
articolul 9 alineatele (3) și (4), altele decât 
cele destinate să asigure promovarea 
diversității culturale și lingvistice și 
pluralismului media, incluzând serviciile 
de radiodifuziune și ținând seama de 
nevoia unui acces mai facil la societatea 
informațională pentru toți cetățenii.

Justificare

The measures which are proposed to be adopted in comitology are much broader than just 
‘non-essential elements of the Directive. On the other hand a lot of harmonisation can be 
conducted and has been conducted successfully on the basis of the existing Radio Spectrum
Decision (676/2002/EC).  Therefore b and c of the article should be deleted. Referring to 
recital 23 it lies within the competence of the Member States to define media policies.

Amendamentul 39

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 10
Directiva 2002/21/CE
Articolul 9c – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste măsuri, destinate să modifice 
elementele neesențiale ale prezentei 
directive prin completarea acesteia se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 22 alineatul (3). Din motive 
imperative de urgență, Comisia poate 

eliminat
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apela la procedura de urgență menționată 
la articolul 22 alineatul (4). La punerea în 
aplicare a dispozițiilor prezentului alineat, 
Comisia poate fi sprijinită de către 
Autoritate în conformitate cu articolul 10 
din Regulamentul […/CE].

Amendamentul 40

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 10 
Directiva 2002/21/CE
Articolul 9d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9d
Impactul regulilor și dispozițiilor 

internaționale
(1) Pentru a asigura utilizarea eficientă și 
gestionarea eficace a spectrului pe 
teritoriul UE, statele membre și Comisia 
iau în considerare regulile și 
regulamentele ITU, în special 
regulamentul privind radiocomunicațiile, 
așa cum a fost modificat în timp, în 
aplicarea prezentei directive. 
(2) Comisia monitorizează progresele 
privind spectrul de frecvențe radio în 
țările terțe și în organizațiile 
internaționale, inclusiv în cadrul ITU, 
care pot influența punerea în aplicare a 
prezentei directive.
(3) Statele membre informează Comisia 
cu privire la orice dificultăți create, de 
jure sau de facto, de acordurile 
internaționale în vigoare, de țările terțe 
sau de organizațiile internaționale, 
inclusiv de ITU, în ceea ce privește 
punerea în aplicare a prezentei directive.
(4) Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului rapoarte 
periodice cu privire la rezultatele punerii 
în aplicare a alineatelor (1), (2) și (3) și 
poate propune măsuri în vederea 
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asigurării punerii în aplicare a 
principiilor și obiectivelor prevăzute de 
prezenta directivă, acolo unde este cazul. 
În cazul în care acest lucru se dovedește a 
fi necesar, se adoptă obiective de politică 
comună, în scopul asigurării unei 
coordonări comunitare între statele 
membre.
(5) Măsurile luate în conformitate cu 
prezentul articol nu aduc atingere 
drepturilor și obligațiilor pe care le au 
Comunitatea și statele membre în temeiul 
acordurilor internaționale aplicabile.

Justificare

To ensure efficient spectrum use it is essential that operators comply with and can rely on the 
filing and coordination procedures under the internationally binding rules and procedures of 
the ITU in order to ensure that a network or system can be successfully coordinated and 
brought into use. The international rights and obligations of administrations regarding their 
own and other administrations’ frequency assignments are derived from the recording of the 
assignments in the ITU Master International Frequency Register, or the conformity of the 
assignments with an ITU frequency plan.

Amendamentul 41

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) Alineatul (1) se înlocuiește cu 
următorul text:

„(1) Statele membre se asigură că 
autoritățile naționale de reglementare 
controlează alocarea tuturor resurselor 
naționale de numerotare, precum și 
gestionarea planurilor naționale de 
numerotare. Statele membre se asigură 
că [...] se furnizează numere și serii de 
numere adecvate. Autoritățile naționale 
de reglementare stabilesc proceduri 
obiective, transparente și 
nediscriminatorii de atribuire a 
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resurselor naționale de numerotare.”

Justificare

Failure to reform the numbering arrangements harms citizen, consumer and business 
interests in the EU, especially in an environment where numbers from certain major 
European and non-European countries are, de jure or de facto, available world-wide. In 
addition, the currently existing restrictions (which are not contained in the directives but are 
common practice at national level) run contrary to the internal market goals.

Amendamentul 42

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritățile naționale de reglementare 
se asigură că planurile și procedurile de 
numerotare se aplică în așa fel încât să se 
asigure acordarea unui tratament egal 
tuturor furnizorilor de servicii de 
comunicații electronice accesibile 
publicului. În special, statele membre se 
asigură că o întreprindere căreia i s-a alocat 
o serie de numere nu face nicio 
discriminare față de alți furnizori de 
servicii de comunicații electronice în ceea 
ce privește secvențele de numere utilizate 
pentru a acorda acces la serviciile acestora.

(2) Autoritățile naționale de reglementare 
se asigură că planurile și procedurile de 
numerotare se aplică în așa fel încât să se 
asigure acordarea unui tratament egal 
tuturor furnizorilor și utilizatorilor de 
numere în întreaga Uniune Europeană. 
În special, statele membre se asigură că o 
întreprindere căreia i s-a alocat o serie de 
numere nu face nicio discriminare față de 
alți furnizori și utilizatori în ceea ce 
privește secvențele de numere utilizate 
pentru a acorda acces la serviciile acestora.

Justificare

Failure to reform the numbering arrangements harms citizen, consumer and business 
interests in the EU, especially in an environment where numbers from certain major 
European and non-European countries are, de jure or de facto, available world-wide. In 
addition, the currently existing restrictions (which are not contained in the directives but are 
common practice at national level) run contrary to the internal market goals.
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Amendamentul 43

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – alineatul 11 – litera b
Directiva 2002/21/CE
Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) 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.

(4) 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.

Justificare

The Commission's amendment would lead to an expansion of retail regulation via 
prescription of tariff principles. It constitutes a breach of the systematic of the regulatory 
framework, which foresees price regulation of retail services only in the case of an SMP-
finding on a retail market under Art. 17 of the Universal Service Directive. To introduce a 
sweeping new competence for price-setting for regulators is in violation of the aim of better 
regulation and the overarching principle that regulation should in principle be confined to 
the wholesale level.

Amendamentul 44

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Atunci când o întreprindere care 
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 

(1) Atunci când o întreprindere care 
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 
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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. 

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, ținând pe deplin 
cont de principiul proporționalității, 
inclusiv a intrărilor în clădiri, a pilonilor, a 
antenelor, a conductelor, a nișelor și a 
cutiilor de distribuție situate la nivelul 
străzilor. 

Amendamentul 45

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 13
Directiva 2002/21/CE
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) iau în considerare 
interesele în materie de securitate ale 
întreprinderii și interesul general de 
securitate, precum și nevoia de a asigura 
o delimitare clară a responsabilităților 
întreprinderilor implicate pentru a 
preveni interferențele dăunătoare între 
utilizatori. Măsurile sunt, de asemenea,
obiective, transparente și proporționale.

Atunci când impun unui operator 
obligații de furnizare a accesului în 
conformitate cu dispozițiile prezentului 
articol, autoritățile naționale de 
reglementare pot stabili, dacă este cazul, 
condițiile tehnice sau operaționale care 
trebuie îndeplinite de către furnizorii 
și/sau de către beneficiarii accesului în 
cauză, în cazul în care acest lucru este 
necesar pentru a asigura funcționarea 
normală a rețelei. Beneficiarii accesului 
pot fi supuși unor condiții specifice 
nediscriminatorii care asigură utilizarea 
eficientă a resurselor limitate, în special 
în materie de instalare a rețelei. 
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Obligațiile referitoare la respectarea unor 
standarde sau specificații tehnice 
specifice trebuie să fie compatibile cu 
standardele și specificațiile prevăzute în 
conformitate cu articolul 17 alineatul (1). 

Justificare

Stresses the need to take the justified security interests of the parties involved into account.

Amendamentul 46

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Pentru a garanta că măsurile 
prevăzute la alineatul (1) sunt 
proporționale, autoritățile de 
reglementare naționale cercetează 
disponibilitatea tuturor conductelor, 
inclusiv a conductelor operatorilor de 
telecomunicații, ale furnizorilor de 
energie și ale comunităților locale, 
precum și a conductelor de canalizare în 
măsură să transporte linii de 
telecomunicații în zona în care este 
solicitat accesul.

Justificare

Exploring all potentials - i.e. not only telecom incumbents' ducts but also all public 
infrastructure (electricity, gas and sewage ducts) will help promote a fair playing field 
enabling the deployment of a new additional infrastructure provided that access is 
guaranteed to more than one players.

Amendamentul 47

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2002/21/CE
Articolul 13a – alineatul 3 – paragraful 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

La fiecare trei luni, autoritatea națională 
de reglementare prezintă Comisiei un 
raport de sinteză privind notificările 
primite și măsurile luate în conformitate cu 
prezentul alineat.

O dată pe an, autoritatea națională de 
reglementare prezintă Comisiei un raport 
de sinteză privind notificările primite și 
măsurile luate în conformitate cu prezentul 
alineat.

Justificare

In order to avoid unnecessary bureaucracy and extra administrative load, national regulatory 
authorities should submit the reports only once a year.

Amendamentul 48

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

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.

(4) Comisia, ținând cont în cea mai mare 
măsură de avizul autorităților naționale de 
reglementare și al Autorității Europene 
pentru Securitatea Rețelelor și a Datelor, 
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 tehnice de aplicare nu 
împiedică statele membre să adopte 
dispoziții suplimentare pentru a urmări 
realizarea obiectivelor prevăzute la 
alineatele (1) și (2).

Justificare

The Authority should not have competence in security matters which should reside with 
ENISA.

In individual cases Members States should have the possibility to use higher standards than 
the harmonized base-line to meet the goals set out in paragraphs 1 and 2.
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Amendamentul 49

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2002/21/CE
Articolul 13b – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că 
autoritățile naționale de reglementare au 
competența de a emite instrucțiuni 
obligatorii pentru întreprinderile care 
furnizează rețele publice de comunicații 
sau servicii de comunicații electronice 
disponibile publicului pentru a pune în 
aplicare articolul 13a.

(1) Statele membre se asigură că 
autoritățile naționale de reglementare cu 
atribuții în domeniu au competența de a 
emite instrucțiuni obligatorii pentru 
întreprinderile care furnizează rețele 
publice de comunicații sau servicii de 
comunicații electronice disponibile 
publicului pentru a pune în aplicare 
articolul 13a.

Justificare

Many NRAs do not have competence in security issues.

Amendamentul 50

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2002/21/CE
Articolul 13b – alineatul 2 – partea introductivă

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 cu 
atribuții în domeniu au competența de a 
cere întreprinderilor care furnizează rețele 
publice de comunicații sau servicii de 
comunicații electronice disponibile 
publicului:

Justificare

Many NRAs do not have competence in security issues.

Amendamentul 51
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Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2002/21/CE
Articolul 13b – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că 
autoritățile naționale de reglementare au 
toate competențele necesare pentru a 
investiga cazurile de neconformitate.

(3) Statele membre se asigură că 
autoritățile naționale de reglementare cu 
atribuții în domeniu au toate competențele 
necesare pentru a investiga cazurile de 
neconformitate.

Justificare

Many NRAs do not have competence in security issues.

Amendamentul 52

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 18 – litera aa (nouă)
Directiva 2002/21/CE
Articolul 17 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) La articolul 17 alineatul (2), al 
treilea paragraf se înlocuiește cu 
următorul text:

„În absența unor astfel de standarde 
și/sau specificații, statele membre 
încurajează punerea în aplicare a 
standardelor sau recomandărilor 
internaționale adoptate de Uniunea 
Internațională a Telecomunicațiilor 
(ITU), Conferința Europeană a 
Administrațiilor Poștei și 
Telecomunicațiilor (CEAPT),
Organizația Internațională pentru 
Standardizare (ISO) sau Comisia 
Electrotehnică Internațională (IEC).”

Justificare

CEPT develops conditions for spectrum use in Europe and this should be taken into account, 
particularly in the absence of an ETSI standard.
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Amendamentul 53

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – alineatul 3 – litera a
Directiva 2002/19/CE
Articolul 5 – alineatul 2 – paragrafele 1a și 1b (noi) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când evaluează proporționalitatea 
obligațiilor care urmează să fie impuse, 
autoritățile naționale de reglementare iau 
în considerare condițiile concurențiale 
diferite în vigoare în diferitele zone 
geografice din cadrul statelor membre. 
În cazul în care o zonă geografică este 
considerată competitivă, autoritățile 
naționale de reglementare elimină 
obligațiile inutile, adaptate la nevoile 
pieței. În această privință, autoritățile 
naționale de reglementare iau în 
considerare nevoia de a proteja 
concurența infrastructurilor.  

Justificare

Ex-ante regulation as a rule must be limited to economic bottlenecks only. Thus, if in certain 
regions effective competition has developed, regulation must be removed accordingly.

Amendamentul 54

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 7
Directiva 2002/19/CE
Articolul 9 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia poate adopta modificările 
necesare aduse la anexa II în vederea 
adaptării acesteia la evoluția tehnologică și 
a pieței. Aceste măsuri, destinate să 
modifice elementele neesențiale din 
prezenta directivă, se adoptă în 
conformitate cu procedura de reglementare 

(5) Comisia poate adopta modificările 
necesare aduse la anexa II în vederea 
adaptării acesteia la evoluția tehnologică și 
a pieței. Aceste măsuri, destinate să 
modifice elementele neesențiale din 
prezenta directivă, se adoptă în 
conformitate cu procedura de reglementare 
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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 Autoritate.

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 autoritățile naționale 
de reglementare.

Amendamentul 55

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 8 – litera a
Directiva 2002/19/CE
Articolul 12 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) La alineatul (1), litera (f) se 
înlocuiește cu următorul text:

eliminat

„(f) să furnizeze colocare sau alte forme 
de utilizare în comun a infrastructurii, 
inclusiv utilizarea în comun a 
conductelor, a clădirilor sau a intrărilor 
în clădiri, a antenelor sau pilonilor, a 
nișelor și a cutiilor de distribuție situate la 
nivelul străzilor;”

Justificare

Facility sharing is already being coped with under Art. 12 FD. Thus, Art. 12 para. 1 lit. (f) is 
redundant.

Amendamentul 56

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 8a (nou)
Directiva 2002/19/CE
Articolul 13 – alineatele 1 și 3 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

8a. Articolul 13 se modifică după cum 
urmează:

(a) la alineatul (1), se adaugă următorul 
paragraf:

„Dacă o autoritate națională de 
reglementare reglementează accesul în 
ceea ce privește rețelele de acces de nouă 
generație, aceasta poate impune 
operatorilor care solicită acces să preia o 
parte rezonabilă din riscul asumat de 
operatorul investitor. Contractele de 
asumare în comun a riscurilor pot include 
o plată în avans care acoperă prima de 
risc pentru un anumit număr de accesări 
în anumite regiuni sau pot lua forma 
unor contracte de acces pe termen lung cu 
cantități minime pentru perioade de timp 
specificate.” 
(b) La alineatul (3), se adaugă următorul 
paragraf:

„În vederea promovării stimulentelor 
pentru investiții în rețele noi de mare 
viteză, la stipularea taxelor de acces 
trebuie să se asigure că operatorul 
furnizor de acces beneficiază de o 
rentabilitate care corespunde cel puțin 
costurilor de capital pentru investițiile
respective și riscului specific investiției.”

Justificare

Regulation of NGNs may take into account the risk associated with the investment decision.
Risk sharing can be achieved by enabling access  on the basis of an upfront payment or on the 
basis of long term access contracts with minimum purchase quantities. Short-term contracts 
without minimum quantities may include a price-premium which covers the investment risk of 
the investor under the assumption that the full investment risk is being born by the investor.
Long-term access contracts may reflect the time period necessary to allow amortisation of 
investment costs in new markets.

The key issue for the coming years is to give appropriate incentives for investments in new 
high speed networks that will support innovation in content-rich internet services. Such 
networks have enormous potential to deliver benefits to consumers across the European 
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Union. It is therefore vital that there is no impediment to sustainable investment in the
development of these new networks, while boosting competition and consumer choice.

Amendamentul 57

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 3
Directiva 2002/20/CE
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 orice risc de bruiaj dăunător 
sau de distorsiuni ale concurenței; sau

Justificare

Any risk of “harmful interference” is a “serious risk”.

The proposed mechanism to review existing rights is not realistic, as justified for the 
amendments to Article 9a of the Framework Directive.

It is imperative to ensure that spectrum allocation does not distort competition in the market.

Amendamentul 58

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 3
Directiva 2002/20/CE
Articolul 5 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) garantarea și asigurarea utilizării 
eficiente a spectrului.

Justificare

The general philosophy of spectrum policy should strive at ensuring efficient use of spectrum.

Amendamentul 59

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 3
Directiva 2002/20/CE
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 2
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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 
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.

Fără a se aduce atingere criteriilor și 
procedurilor specifice adoptate de statele 
membre de acordare a drepturilor de 
utilizare a frecvențelor radio către 
furnizorii de servicii de difuzare de 
conținuturi radio sau de televiziune pentru 
a urmări obiective de interes general în 
conformitate cu legislația europeană, 
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 în 
conformitate cu legislația comunitară.

Justificare

Any risk of “harmful interference” is a “serious risk”.

The proposed mechanism to review existing rights is not realistic, as justified for the 
amendments to Article 9a of the Framework Directive.

Amendamentul 60

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când se ia o decizie privind 
drepturile de utilizare, se ține seama de 
nevoia de a acorda o perioadă 
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corespunzătoare de amortizare a 
investițiilor.

Justificare

For many new platforms and services, investment will need to be amortized over a period 
exceeding ten or, at any rate, five years. It is not uncommon to have to sustain substantial 
losses during the first couple of years of operation. It would be disproportionate to introduce 
a rigid requirement for national regulatory authorities to conduct a formal review of all 
spectrum licenses every five years.

Amendamentul 61

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 3
Directiva 2002/20/CE
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Deciziile privind drepturile de utilizare 
sunt adoptate, comunicate și făcute publice 
cât mai repede posibil după primirea cererii 
complete de către autoritatea națională de 
reglementare, în termen de trei săptămâni, 
în cazul numerelor care au fost alocate în 
scopuri specifice în cadrul planului 
național de numerotare, și în termen de 
șase săptămâni, în cazul frecvențelor radio 
care au fost alocate pentru comunicații 
electronice în cadrul planului național de 
frecvențe. Cel de-al doilea termen nu aduce 
atingere niciunui acord internațional 
aplicabil referitor la utilizarea spectrului 
radio sau a pozițiilor orbitale.

(3) Deciziile privind drepturile de utilizare 
sunt adoptate, comunicate și făcute publice 
cât mai repede posibil după primirea cererii 
complete de către autoritatea națională de 
reglementare, în termen de trei săptămâni, 
în cazul numerelor care au fost alocate în 
scopuri specifice în cadrul planului 
național de numerotare, și în termen de 
șase săptămâni, în cazul frecvențelor radio 
care au fost alocate în scopuri specifice în 
cadrul planului național de frecvențe. Cel 
de-al doilea termen nu aduce atingere 
niciunui acord internațional aplicabil 
referitor la utilizarea spectrului radio sau a 
pozițiilor orbitale.

Justificare

Any risk of “harmful interference” is a “serious risk”.

The proposed mechanism to review existing rights is not realistic, as justified for the 
amendments to Article 9a of the Framework Directive.

Amendamentul 62
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Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 3
Directiva 2002/20/CE
Articolul 5 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Atunci când, după consultarea părților 
interesate în conformitate cu articolul 6 din 
Directiva 2002/21/CE (directiva-cadru), s-a 
hotărât că drepturile de utilizare a 
numerelor cu valoare economică 
excepțională se acordă prin proceduri de 
selecție competitivă sau comparativă, 
statele membre pot prelungi perioada 
maximă de trei săptămâni cu o perioadă 
suplimentară de până la trei săptămâni.

Justificare

Any risk of “harmful interference” is a “serious risk”.

The proposed mechanism to review existing rights is not realistic, as justified for the 
amendments to Article 9a of the Framework Directive.

Amendamentul 63

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 3
Directiva 2002/20/CE
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. Statele 
membre țin seama de investițiile 
anterioare și de nivelul de concurență.

Justificare

Safeguard for making sure that legacy investments are taken into due account. Otherwise 
former investments might be devalued. This would severely distort the market and would 
negatively affect future investment decisions.
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Amendamentul 64

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 3
Directiva 2002/20/CE
Articolul 5 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Autoritățile naționale de reglementare 
se asigură că spectrul este utilizat efectiv și 
eficient în conformitate cu articolul 9 
alineatul (2) din Directiva 2002/21/CE 
(directiva-cadru). De asemenea, acestea se 
asigură că nu se denaturează concurența ca 
urmare a unui transfer sau a unei acumulări 
de drepturi de utilizare a spectrului. În 
aceste scopuri, statele membre pot adopta 
măsuri corespunzătoare cum ar fi 
reducerea, anularea sau impunerea 
vânzării unui drept de utilizare a 
spectrului.

(6) Autoritățile naționale de reglementare 
se asigură că spectrul este utilizat efectiv și 
eficient în conformitate cu articolul 9 
alineatul (2) din Directiva 2002/21/CE 
(directiva-cadru). De asemenea, acestea se 
asigură că nu se denaturează concurența ca 
urmare a unui transfer sau a unei acumulări 
de drepturi de utilizare a spectrului.

Justificare

Any risk of “harmful interference” is a “serious risk”.

The proposed mechanism to review existing rights is not realistic, as justified for the 
amendments to Article 9a of the Framework Directive.

Amendamentul 65

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 5
Directiva 2002/20/CE
Articolul 6a – alineatul 1 – paragraful 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 și 
deciziei privind spectrul radio, Comisia 
poate adopta măsuri de punere în aplicare:
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Justificare

The reference to the Radio Spectrum Decision is crucial to achieve an integrated policy 
approach and coherent treatment of harmonisation measures.

Amendamentul 66

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 5
Directiva 2002/20/CE
Articolul 6a – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) pentru a identifica benzile de frecvență 
a căror utilizare va face obiectul 
autorizațiilor generale și al drepturilor 
individuale de utilizare a spectrului radio;

(a) pentru a identifica benzile de frecvență 
radio care furnizează servicii de rețele sau 
de comunicații electronice paneuropene, a 
căror utilizare va face obiectul 
autorizațiilor generale sau al drepturilor 
individuale de utilizare a spectrului radio;

Justificare

The scope of the article is far to open. Moreover, the wording is not in line with the principle 
of checks and balance. It is important to ensure that Member States’ competences regarding 
frequencies are not undermined by new centralized procedures at EU level. Insofar it is 
appropriate to refer this article to pan-European services.

Amendamentul 67

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 5
Directiva 2002/20/CE
Articolul 6a – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) pentru a armoniza procedurile de 
acordare a autorizațiilor generale sau a 
drepturilor individuale de utilizare pentru 
frecvențe radio sau numere;

(c) pentru a armoniza procedurile de 
acordare a autorizațiilor generale sau a 
drepturilor individuale de utilizare pentru 
frecvențe radio care furnizează servicii de 
rețele sau de comunicații electronice 
paneuropene sau pentru numere;
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Justificare

The scope of the article is far to open. Moreover, the wording is not in line with the principle 
of checks and balance. It is important to ensure that Member States’ competences regarding 
frequencies are not undermined by new centralized procedures at EU level. Insofar it is 
appropriate to refer this article to pan-European services.

Amendamentul 68

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 5
Directiva 2002/20/CE
Articolul 6a – alineatul 1 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) pentru a armoniza condițiile precizate 
în anexa II cu privire la autorizațiile 
generale sau la drepturile individuale de 
utilizare pentru frecvențe radio sau 
numere;

eliminat

Justificare

It should be left to subsidiarity how conditions relating to general authorisations or 
individual rights of use should be defined in each Member State.

Amendamentul 69

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 5
Directiva 2002/20/CE
Articolul 6a – alineatul 1 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) pentru a prevedea procedurile de 
selecție a întreprinderilor cărora autoritățile 
naționale de reglementare le acordă 
drepturi individuale de utilizare pentru 
frecvențe radio sau numere, după caz, în 
conformitate cu dispozițiile articolului 6b.

(f) pentru a prevedea procedurile de 
selecție a întreprinderilor care furnizează 
servicii de rețele sau de comunicații 
electronice paneuropene cărora autoritățile 
naționale de reglementare le acordă 
drepturi individuale de utilizare pentru 
frecvențe radio sau numere, după caz, în 
conformitate cu dispozițiile articolului 6b.
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Justificare

The scope of the article is far to open. Moreover, the wording is not in line with the principle 
of checks and balance.

Amendamentul 70

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 5
Directiva 2002/20/CE
Articolul 6b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Măsurile tehnice de punere în aplicare 
prevăzute la articolul (6a) alineatul (1) 
litera (f) pot prevedea ca Autoritatea să 
propună selecția întreprinderii(lor) cărora 
le pot fi emise drepturi individuale de 
utilizare a spectrului radio, în conformitate 
cu articolul 12 din Regulamentul [...].

(1) Măsurile tehnice de punere în aplicare 
prevăzute la articolul (6a) alineatul (1) 
litera (f) pot prevedea ca Grupul pentru 
politica în domeniul spectrului de 
frecvențe radio (RSPG) să propună 
selecția întreprinderii(lor) care furnizează 
servicii de rețele sau de comunicații 
electronice paneuropene cărora le pot fi 
emise drepturi individuale de utilizare a 
spectrului radio sau numere, în 
conformitate cu articolul 12 din 
Regulamentul [..].

În astfel de cazuri, măsura trebuie să 
specifice perioada în care Autoritatea
trebuie să încheie selecția, procedura, 
normele și condițiile aplicabile selecției și 
detaliile tuturor taxelor și onorariilor care 
se impun titularilor de drepturi pentru 
utilizarea spectrului și/sau a numerelor, 
pentru a garanta utilizarea optimă a 
spectrului sau a numerelor. Procedura de 
selecție este deschisă, transparentă, 
nediscriminatorie și obiectivă.

În astfel de cazuri, măsura trebuie să 
specifice perioada în care RSPG trebuie să 
încheie selecția, procedura, normele și 
condițiile aplicabile selecției și detaliile 
tuturor taxelor și onorariilor care se impun 
titularilor de drepturi pentru utilizarea 
spectrului și/sau a numerelor, pentru a 
garanta utilizarea optimă a spectrului sau a 
numerelor. Procedura de selecție este 
deschisă, transparentă, nediscriminatorie și 
obiectivă.

(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 

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

Justificare

The Authority should not have competence over spectrum policy and this should remain with 
the RSPG.

Article 6 b is not in line with the principle of subsidiarity. It is important to ensure that 
Member States’ competences regarding frequencies are not undermined by new centralized 
procedures at EU level. Insofar it is appropriate to refer this article to pan-European 
services.

Amendamentul 71

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 13
Directiva 2002/20/CE
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingere articolului 9a din 
Directiva 2002/21/CE (directiva-cadru), 
până cel târziu la [31 decembrie 2010], 
statele membre se asigură că autorizațiile 
deja existente la 31 decembrie 2009 sunt 
conforme cu articolele 5, 6, 7 și cu anexa I 
la prezenta directivă.

(1) Fără a aduce atingere articolului 9a din 
Directiva 2002/21/CE (directiva-cadru), 
până la...*, statele membre se pot asigura
că autorizațiile generale și drepturile de 
utilizare deja existente la data intrării în 
vigoare a prezentei directive sunt 
conforme cu articolele 5, 6, 7 și cu anexa I 
la prezenta directivă.
* doi ani de la data intrării în vigoare a prezentei 
directive.

Justificare

The forced review of existing rights is likely to introduce major business uncertainty and does 
not take into account the commercial reality of many operators whose investments based on 
frequencies usage rights cover periods of 15 years or more.

Amendamentul 72

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa II
Directiva 2002/20/CE
Anexa II
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexă eliminată

Justificare

Consequence of deletion of article 6a.1(d).
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