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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

La proposition de la Commission entend modifier le cadre réglementaire européen actuel en 
matière de communications électroniques, à savoir celui dessiné par la directive-cadre et les 
directives Autorisation et Accès, afin de parvenir à l'émergence d'un véritable marché intérieur 
des télécommunications. La proposition a pour objectifs fondamentaux d'améliorer l'efficacité 
des communications électroniques, de faire en sorte que la réglementation soit plus efficace et 
plus simple tant pour les opérateurs que pour les autorités de régulation nationales (ARN), et 
d'obtenir une harmonisation des normes communautaires, afin de stimuler les investissements et 
l'innovation, et d'accroître les avantages en faveur du consommateur. Les principales 
modifications apportées à la directive-cadre et aux directives Autorisation et Accès consistent 
dans la réforme de la gestion du spectre, l'introduction de la séparation fonctionnelle et le 
renforcement des pouvoirs de la Commission vis-à-vis des États membres.

Compte tenu de la proposition, votre rapporteur pour avis propose les amendements suivants:

A. Directive-cadre:

● À l’article 6, dernier alinéa, en liaison avec la publicité donnée aux résultats de la 
procédure de consultation par l'ARN, il conviendrait de renforcer la confidentialité des 
informations transmises par les entreprises.

● À l’article 19, paragraphe 1, en liaison avec les mesures d’harmonisation que doit 
adopter la Commission lorsqu’il existe des divergences dans l'accomplissement, par les 
ARN, des tâches réglementaires spécifiées dans la directive-cadre et dans les directives 
particulières, la Commission se voit attribuer un pouvoir discrétionnaire en ce qui 
concerne le choix à effectuer entre une "décision " ou une "recommandation", la 
procédure de réglementation avec contrôle n’étant prévue que pour la décision; il 
conviendrait donc de douter de l'opportunité de cette disposition car, en dernière 
analyse, l'importance de la participation du Parlement finirait par dépendre du choix de 
la Commission.

● À l’article 21, paragraphes 2 et 3, en liaison avec les litiges transnationaux entre des 
parties établies dans des États membres différents, il conviendrait de préciser que la 
coordination des efforts des ARN afin de résoudre le litige pourrait aller jusqu'à 
l'adoption d’une décision commune.

B. Directive Autorisation:

● À l’article 10, en liaison avec le respect des conditions de l'autorisation générale ou des 
droits d'utilisation et des obligations spécifiques, il conviendrait d'insérer un paragraphe 
6 bis (nouveau), prévoyant que les États membres permettent toujours de soumettre à 
un contrôle juridictionnel, conformément au droit interne, les sanctions prévues aux 
paragraphes 5 et 6.
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AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri juridice recomandă Comisiei pentru afaceri, industrie �i 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) În absen�a altor temeiuri juridice 
mai specifice, ar trebui să se recurgă la 
articolul 95 din Tratatul CE, care 
permite, prin procedura de codecizie între 
Parlament �i Consiliu, adoptarea de m
ăsuri generale pentru armonizarea legisla
�iilor statelor membre, care vizează
crearea �i func�ionarea pie�ei 
interne. Articolul men�ionat este chiar 
temeiul juridic al actelor legislative 
modificate prin prezenta propunere, care, 
în plus, are un domeniu de aplicare 
relativ orizontal, fapt care justifică
alegerea sa. Totu�i, înfiin�area unei 
autorită�i de reglementare la nivel 
european ar putea necesita aplicarea 
articolului 308 din Tratatul CE, ca 
fundament general, cu toate că, în 
conformitate cu dispozi�iile acestuia, 
Parlamentul European nu este învestit cu 
puterea de codecizie.

Amendamentul 2

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

Adlib Express Watermark



AD\730352RO.doc 5/28 PE404.684v02-00

RO

(32) Comunicarea corectă�i sigură a 
informa�iilor prin re�elele de 
comunica�ii electronice este tot mai 
importantă pentru întreaga economie �i 
în general pentru societate. Securitatea 
�i integritatea re�elelor de comunica
�ii �i a sistemelor informa�ionale 
reprezintă, prin urmare, o preocupare tot 
mai mare pentru societate. Complexitatea 
sistemului, defec�iunea tehnică sau gre
�eala umană, accidentele sau atacurile, 
toate acestea pot avea consecin�e asupra 
func�ionării �i disponibilită�ii 
infrastructurii fizice care livrează servicii 
de importan�ă crucială pentru bun
ăstarea cetă�enilor UE, inclusiv servicii 
de e-guvernare. Astfel, autorită�ile na
�ionale de reglementare promovează
interesele cetă�enilor Uniunii Europene, 
inter alia prin garantarea faptului că sunt 
men�inute integritatea �i securitatea re
�elelor publice de comunica�ii. 
Autoritatea trebuie să contribuie la 
nivelul sporit de securitate a comunica
�iilor electronice, printre altele, prin 
furnizarea de consultan�ă de specialitate 
�i promovarea schimbului celor mai 
bune practici. Atât Autoritatea cât �i
autorită�ile na�ionale de reglementare 
trebuie să dispună de mijloacele necesare 
îndeplinirii sarcinilor acestora, inclusiv de 
competen�ele de a ob�ine informa�ii 
suficiente pentru a fi în măsură să evalueze 
nivelul de securitate a re�elelor sau 
serviciilor, precum �i de datele complete 
�i corecte referitoare la incidentele reale 
privind securitatea care au avut un impact 
semnificativ asupra func�ionării re�elelor 
�i serviciilor. Având în vedere faptul că
aplicarea eficientă a unui nivel adecvat de 
securitate nu este un exerci�iu singular ci 
un proces continuu de punere în aplicare, 
revizuire �i actualizare, furnizorii de re
�ele �i servicii de comunica�ii 
electronice trebuie să adopte măsuri de 
protejare a integrită�ii �i securită�ii 
acestora conform riscurilor calculate, 
luând în considerare nivelul tehnicii la 
momentul acestor măsuri.

(32) Disponibilitatea serviciilor de 
comunica�ii electronice este esen�ială
în caz de urgen�ă. Autorită�ile na
�ionale de reglementare trebuie să
asigure un standard minim de 
disponibilitate a re�elei care să permită
comunicările indispensabile în situa�ii 
de urgen�ă. Autorită�ile na�ionale de 
reglementare trebuie să dispună de 
mijloacele necesare îndeplinirii sarcinilor 
acestora, inclusiv de competen�ele de a ob
�ine informa�ii suficiente pentru a fi în m
ăsură să evalueze nivelul de securitate a re
�elelor sau serviciilor, precum �i de 
datele complete �i corecte referitoare la 
incidentele reale privind securitatea care au 
avut un impact semnificativ asupra func
�ionării re�elelor �i serviciilor. Având 
în vedere faptul că aplicarea eficientă a unui 
nivel adecvat de securitate nu este un exerci
�iu singular ci un proces continuu de 
punere în aplicare, revizuire �i actualizare, 
furnizorii de re�ele �i servicii de 
comunica�ii electronice trebuie să adopte 
măsuri care să asigure disponibilitatea re
�elelor indispensabile conform riscurilor 
calculate.
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Justificare

L'intervention des autorités de régulation est justifiée pour garantir la disponibilité des 
réseaux de communication à des fins de communications indispensables en cas d'urgence, 
mais ce sont la demande des consommateurs et la concurrence sur le marché, plutôt que 
l'action des autorités de régulation, qui devraient définir le niveau de sécurité assuré pour 
garantir les communications ordinaires dans des conditions normales.

Amendamentul 3

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Atunci când este necesară stabilirea 
unui acord privind un set comun de cerin
�e privind securitatea, trebuie conferită
Comisiei competen�a de a adopta m
ăsuri tehnice de executare pentru a 
realiza un nivel adecvat de securitate a re
�elelor �i serviciilor de comunica�ii 
electronice de pe pia�a internă. 
Autoritatea trebuie să contribuie la 
armonizarea măsurilor de securitate 
tehnice �i organiza�ionale corespunz
ătoare furnizând consultan�ă de 
specialitate. Autorită�ile na�ionale de 
reglementare ar trebui să aibă competen�a 
de a emite instruc�iuni obligatorii 
referitoare la măsurile tehnice de executare 
adoptate în temeiul directivei-cadru. Pentru 
a-�i îndeplini sarcinile, acestea trebuie să
aibă competen�a de a investiga �i de a 
impune sanc�iuni în cazul nerespectării 
dispozi�iilor.

(33) Pia�a competitivă este de regulă cel 
mai bun mijloc de asigurare a unui 
echilibru între nivelul de securitate �i 
costurile necesare pentru realizarea 
acestuia, precum �i între constrângerile 
impuse de cerin�ele de securitate �i 
libertatea de a realiza servicii inovatoare. 
Uneori este necesară acceptarea unui set 
comun de cerin�e de securitate care să
protejeze împotriva unei defec�iuni de 
propor�ii catastrofice, împotriva 
incidentelor în cascadă cauzate de o re
�ea asupra alteia �i care să garanteze 
disponibilitatea serviciilor de bază în situa
�ii de urgen�ă. În conformitate cu 
principiul necesită�ii �i cel al propor
�ionalită�ii, autorită�ile na�ionale 
de reglementare au competen�e strict 
necesare pentru realizarea acestor 
obiective. Autorită�ile na�ionale de 
reglementare ar trebui să aibă competen�a 
de a emite instruc�iuni obligatorii 
referitoare la măsurile tehnice de executare 
adoptate în temeiul directivei-cadru. Pentru 
a-�i îndeplini sarcinile, acestea trebuie să
aibă competen�a de a investiga �i de a 
impune sanc�iuni în cazul nerespectării 
dispozi�iilor.

Justificare
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Determining appropriate security measures standards often involves a trade-off between 
legitimate and valuable competing objectives. The appropriate balance between these 
objectives will vary according to the different circumstances of different classes of network 
user. Customer demand and market competition is usually the best means of ensuring each 
user of communications networks can obtain services that hold to a balance appropriate to 
their own situation. Regulatory intervention remains justified to ensure a minimum level of
protection against catastrophe, to ensure that communications networks can provide support 
in cases of emergency, and to protect against "externality" effects in cases where one 
provider"s choices would adversely impact upon another.

Amendamentul 4

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33a) Gestionarea re�elelor �i 
serviciilor telefonice a fost dintotdeauna 
caracterizată de un nivel înalt de 
cooperare la nivel interna�ional, 
conceput astfel încât să asigure 
armonizarea standardelor tehnice �i să
promoveze interoperabilitatea: Internetul 
a permis realizarea interoperabilită�ii 
prin standarde mondiale deschise pentru 
transmisia între re�ele, iar dezvoltarea 
serviciilor care folosesc internetul a 
depins de libertatea de creare de noi 
standarde �i protocoale tehnice, fără
interven�ii de reglementare. Această
libertate a permis inova�ii extraordinare 
în crearea de servicii pentru societatea 
informa�ională, precum �i alte servicii 
necomerciale, ceea ce a adus imense câ
�tiguri economice �i sociale cetă
�enilor europeni. Toate tradi�iile de 
dezvoltare �i de coordonare a 
standardelor tehnice au adus beneficii 
societă�ii, fiecare în domeniul său. 
Autorită�ile na�ionale de reglementare 
ar trebui să recunoască importan�a 
inova�iilor �i a diversită�ii la nivelul 
protocoalelor �i al serviciilor de internet, 
precum �i importan�a unor reglement
ări permisive în vederea realizării acestor 
obiective.
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Justificare

Les autorités de régulation nationales ne devraient pas user de leurs compétences pour 
promouvoir une harmonisation des réseaux de communications électroniques qui briderait le 
développement de l'innovation sur Internet.

Amendamentul 5

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 33b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(33b) Protejarea securită�ii comunica
�iilor electronice pe internet constituie o 
responsabilitate comună, cu obliga�ii 
specifice pentru furnizorii de hardware 
�i de software, de re�ele �i servicii de 
comunica�ii electronice, precum �i 
pentru furnizorii de servicii pentru 
societatea informa�ională�i de alte 
servicii care folosesc internetul. Aceste 
obliga�ii sunt impuse de a�teptările 
clien�ilor �i de cererea pie�ei, prin m
ăsuri la nivel na�ional, prin prezenta 
directivă, prin Directiva 2000/31/CE a 
Parlamentului European �i a 
Consiliului din 8 iunie 2000 privind 
anumite aspecte juridice ale serviciilor 
societă�ii informa�ionale, în special 
ale comer�ului electronic, pe pia�a 
internă (directiva privind comer�ul 
electronic)1, prin Directiva 95/46/CE a 
Parlamentului European �i a 
Consiliului din 24 octombrie 1995 privind 
protec�ia persoanelor cu privire la 
prelucrarea datelor personale �i libera 
circula�ie a acestor date2, precum �i 
prin alte măsuri. Prezenta directivă nu 
conferă competen�e autorită�ilor de 
reglementare în vederea reglementării 
serviciilor societă�ii informa�ionale 
sau a unor servicii similare care nu sunt 
furnizate contra cost. În conformitate cu 
principiul propor�ionalită�ii, autorită
�ile na�ionale de reglementare nu ar 
trebui să î�i folosească competen�ele 
dobândite prin prezenta directivă pentru 
impunerea de obliga�ii asupra 
furnizorilor de re�ele de comunica�ii 
electronice în chestiuni de securitate care 
le depă�esc atribu�iile.
_________
1 JO L 178, 17.7.2000, p. 1.
2 JO L 281, 23.11.1995, p. 31. Directivă modificat
ă prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 (JO L 
284, 31.10.2003, p. 1).

Justificare
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Les propositions de la Commission ne prouvent pas de manière imparable que l'intervention 
des autorités de régulation est nécessaire. S'agissant de la sécurité, il est particulièrement 
important que toute intervention de régulation repose sur une évaluation claire de son 
impact, dont le défaut est criant en l'espèce. Au lieu de cela, les autorités de régulation 
nationales, qui sont uniquement compétentes pour réguler les opérateurs de réseaux, 
devraient désormais réguler un marché constitué, pour sa plus grande partie, de secteurs sur 
lesquels elles n'exercent aucun contrôle (fournisseurs de logiciels et de matériel, prestataires 
de services en ligne, etc.).

Amendamentul 6

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39a) Trebuie recunoscută necesitatea 
încurajării atât a investi�iilor, cât �i a 
concuren�ei, astfel încât op�iunile 
consumatorilor să fie protejate �i nu 
reduse.

Justificare

Les directives devraient préciser clairement que la concurrence ne doit pas être sacrifiée au 
nom des investissements, au moyen notamment de la mise entre parenthèses de la régulation.

Amendamentul 7

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2
Directiva 2002/21/CE
Articolul 2 – litera s 

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(s) «bruiaj dăunător» înseamnă bruiajul care 
pune în pericol func�ionarea unui serviciu 
de radionaviga�ie sau a altor servicii de 
siguran�ă sau care denaturează, blocheaz
ă sau întrerupe în mod grav �i repetat func
�ionarea unui serviciu de radiocomunica
�ii utilizat în conformitate cu reglement
ările comunitare �i de drept intern 
aplicabile.”

(s) «bruiaj dăunător» înseamnă bruiajul care 
pune în pericol func�ionarea unui serviciu 
de radionaviga�ie sau a altor servicii de 
siguran�ă, care blochează tehnic 
utilizarea comună a frecven�elor sau 
care poate denatura, bloca sau întrerupe în 
mod grav �i repetat func�ionarea unui 
serviciu de radiocomunica�ii utilizat în 
conformitate cu reglementările interna
�ionale, comunitare �i de drept intern 
aplicabile.”

Justificare

Les États membres devraient avoir la possibilité d'appliquer des restrictions non seulement 
lorsque des interférences sont constatées, mais aussi lorsqu'il est probable que des 
interférences nuisibles se produisent. Eu égard à la gravité des problèmes d'interférences 
entre les services monodirectionnels et bidirectionnels (réception et transmission), il est 
essentiel d'assurer une protection contre les interférences nuisibles, conformément aux plans 
de fréquences arrêtés au niveau international, et en particulier au plan de Genève de l'UIT 
(GE-06). Les systèmes juridiques nationaux doivent pouvoir garantir l'utilisation commune 
du spectre.

Amendamentul 8

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
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(3) Statele membre se asigură că autorită
�ile na�ionale de reglementare î�i 
exercită competen�ele în mod 
independent, impar�ial �i transparent. 
Autorită�ile na�ionale de reglementare 
nu caută�i nu primesc instruc�iuni de la 
un alt organism în rela�ie cu îndeplinirea 
obi�nuită 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 instan�ele 
na�ionale sau europene au competen�a 
de a suspenda sau revoca deciziile luate de 
către autorită�ile na�ionale de 
reglementare.

(3) Statele membre se asigură că autorită
�ile na�ionale de reglementare î�i 
exercită competen�ele în mod 
independent, impar�ial �i transparent �i 
în timp util. Autorită�ile na�ionale de 
reglementare nu caută�i nu primesc 
instruc�iuni de la un alt organism în rela
�ie cu îndeplinirea obi�nuită 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 instan�ele 
na�ionale sau europene au competen�a 
de a suspenda sau revoca deciziile luate de 
către autorită�ile na�ionale de 
reglementare.

Justificare

L'incapacité des ARN à intervenir en temps opportun, notamment lors des analyses de 
marché, peut constituer un frein pour la concurrence et l'innovation sur le marché.

Amendamentul 9

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

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(1) Statele membre se asigură că există, la 
nivel na�ional, mecanisme eficiente prin 
care orice utilizator sau orice întreprindere 
care furnizează re�ele �i servicii de 
comunica�ii electronice �i care este 
afectat de o decizie a unei autorită�i na
�ionale de reglementare are dreptul de a 
ataca decizia în fa�a unui organism 
independent de păr�ile implicate. Acest 
organism, care poate fi un tribunal, dispune 
de competen�ele necesare pentru a-�i 
putea exercita func�iile. Statele membre se 
asigură că elementele cauzei sunt luate în 
considerare în mod corespunzător �i că
există un mecanism efectiv de apel.

(1) Statele membre se asigură că există, la 
nivel na�ional, mecanisme eficiente prin 
care orice utilizator sau orice întreprindere 
care furnizează re�ele �i servicii de 
comunica�ii electronice �i care este 
afectat de o decizie a unei autorită�i na
�ionale de reglementare are dreptul de a 
ataca decizia în fa�a unui organism 
independent de păr�ile implicate. Acest 
organism, care poate fi un tribunal, dispune 
de competen�ele necesare pentru a-�i 
putea exercita func�iile. Statele membre se 
asigură că elementele cauzei sunt luate în 
considerare în mod corespunzător �i că
există un mecanism efectiv de apel. Statele 
membre limitează durata de examinare a 
acestor apeluri.

În a�teptarea deciziei într-o astfel de ac
�iune, decizia autorită�ii na�ionale de 
reglementare rămâne valabilă, cu excep�ia 
cazului în care sunt acordate măsuri 
provizorii pe motiv că este necesară
suspendarea urgentă a efectului deciziei 
pentru a preveni daune grave �i ireparabile 
aduse păr�ii care solicită măsurile �i 
atunci când echilibrul intereselor cere 
astfel.”

În a�teptarea deciziei într-o astfel de ac
�iune, decizia autorită�ii na�ionale de 
reglementare rămâne valabilă, cu excep�ia 
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 �i ireparabile 
aduse păr�ii care solicită măsurile �i 
atunci când echilibrul intereselor cere 
astfel.”

Justificare

Actuellement, les procédures de recours peuvent s'étendre sur plusieurs années et s'achèvent 
trop tard pour résoudre le problème qui se posait au départ.

Le texte proposé implique que des mesures provisoires peuvent être octroyées pour d'autres 
raisons. Cela n'est pas souhaitable.

Amendamentul 10

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

Textul propus de Comisie Amendamentul
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„(1) Statele membre se asigură că
întreprinderile care furnizează re�ele �i 
servicii de comunica�ii electronice 
transmit toate informa�iile, inclusiv 
informa�iile financiare, necesare autorită
�ilor na�ionale de reglementare pentru a 
garanta conformitatea cu dispozi�iile sau 
deciziile adoptate în conformitate cu 
prezenta directivă�i cu directivele 
specifice. De asemenea, întreprinderile 
trebuie să ofere informa�ii cu privire la 
viitoarele evolu�ii în domeniul re
�elelor �i serviciilor care ar putea avea 
un impact asupra serviciilor cu ridicata 
puse la dispozi�ia concuren�ilor.
Întreprinderile respective furnizează astfel 
de informa�ii rapid �i la cerere, 
respectând termenele �i nivelul de detalii 
solicitate de autoritatea na�ională de 
reglementare. Informa�iile solicitate de 
autoritatea na�ională de reglementare sunt 
propor�ionale cu sarcina pe care aceasta o 
are de îndeplinit. Autoritatea na�ională de 
reglementare prezintă motivele care justific
ă cererea sa de informa�ii.”

„(1) Statele membre se asigură că
întreprinderile care furnizează re�ele �i 
servicii de comunica�ii electronice 
transmit toate informa�iile, inclusiv 
informa�iile financiare, necesare autorită
�ilor na�ionale de reglementare pentru a 
garanta conformitatea cu dispozi�iile sau 
deciziile adoptate în conformitate cu 
prezenta directivă�i cu directivele 
specifice. Întreprinderile respective 
furnizează astfel de informa�ii rapid �i la 
cerere, respectând termenele �i nivelul de 
detalii solicitate de autoritatea na�ională
de reglementare. Informa�iile solicitate de 
autoritatea na�ională de reglementare sunt 
propor�ionale cu sarcina pe care aceasta o 
are de îndeplinit. Autoritatea na�ională de 
reglementare prezintă motivele care justific
ă cererea sa de informa�ii. De asemenea, 
întreprinderile oferă din timp informa�ii 
cu privire la orice limitare a serviciilor 
furnizate en gros care sunt disponibile 
pentru concuren�i. Secretul comercial 
trebuie respectat, în conformitate cu 
legisla�ia na�ională�i comunitară.”

Justificare

L'ajout proposé concernant des informations sur les réseaux futurs et l'évolution des services 
serait problématique parce que ce type d'informations contiendrait très probablement des 
indications confidentielles. Le seuil d'une telle exigence devrait être très élevé. Dans ce cas, 
l'objet et la valeur ajoutée de l'exigence faite aux opérateurs de soumettre de telles 
informations aux autorités ne sont pas évidents.

Cependant, des informations préalables sur des incidences éventuelles au niveau des services 
en gros sont souhaitables. Il convient de préciser que la confidentialité des affaires doit être 
respectée.

Amendamentul 11

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 6
Directiva 2002/21/CE
Articolul 6 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul
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Rezultatele procedurii de consultare se fac 
publice de către autorită�ile na�ionale de 
reglementare, cu excep�ia cazului în care 
este vorba de informa�ii confiden�iale în
sensul dreptului comunitar �i intern 
privind secretele de afaceri.

Rezultatele procedurii de consultare se fac 
publice de către autorită�ile na�ionale de 
reglementare, cu excep�ia cazului în care 
este vorba de informa�ii confiden�iale în 
sensul dreptului comunitar �i intern 
privind secretele de afaceri. În cazul difuz
ării nejustificate de informa�ii confiden
�iale, autorită�ile na�ionale de 
reglementare, la cererea întreprinderilor 
interesate, asigură adoptarea măsurilor 
corespunzătoare în cel mai scurt timp 
posibil.

Amendamentul 12

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 6
Directiva 2002/21/CE
Articolul 7 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Autoritatea na�ională de reglementare 
transmite Comisiei toate măsurile finale 
care intră sub inciden�a condi�iilor a) 
�i b) de la articolul 7 alineatul (3).

(9) Autoritatea na�ională de reglementare 
transmite Comisiei toate măsurile finale 
care intră sub inciden�a articolului 7 
alineatul (3).

Amendamentul 13

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2002/21/CE
Articolul 8 – alineatul 4 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul
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„(g) respectând principiul conform căruia 
utilizatorii ar trebui să poată să acceseze �i 
să distribuie orice con�inut legal �i să
folosească orice aplica�ii legale �i/sau 
servicii la alegerea acestora.”

„(g) respectând principiul conform căruia 
utilizatorii ar trebui să poată să acceseze �i 
să distribuie orice con�inut legal �i să
folosească orice aplica�ii legale �i/sau 
servicii la alegerea acestora, după cum a 
fost stabilit prin contractul dintre furnizor 
�i abonat. Nimic din acest principiu, nici 
prezen�a sau absen�a dintr-un contract 
a men�ionării principiului nu are ca 
efect anularea dispozi�iilor Directivei 
2001/29/CE a Parlamentului European 
�i a Consiliului din 22 mai 2001 privind 
armonizarea anumitor aspecte ale 
drepturilor de autor �i drepturilor 
conexe în societatea informa�ională1.”

_____________
1 JO L 167, 22.6.2001, p. 10.

Amendamentul 14

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) La alineatul (4) se adăugă litera urm
ătoare:

„(ga) asigurându-se cooperarea 
furnizorilor de re�ele de comunica�ii 
electronice cu sectoarele angajate în 
protejarea �i promovarea con
�inuturilor licite la nivelul re�elelor �i 
serviciilor de comunica�ii electronice.”

Justificare

La coopération des opérateurs de services de communications électroniques apparaît 
essentielle pour lutter contre les atteintes aux droits d'auteur qui se développent de manière 
exponentielle sur les réseaux. Il serait opportun de confier une mission de coordination à ce 
sujet à l'autorité qui sera compétente au niveau européen.

Amendamentul 15
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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 autoriza�ii generale, sau

(c) garantarea utilizării eficiente a
spectrului radio, inclusiv a optimizării 
partajării sale, atunci când este posibil; sau

Justificare

Le partage du spectre devrait être mis en œuvre lorsqu'il est techniquement viable et efficace, 
en tenant compte des exigences divergentes.

Amendamentul 16

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

9a. Se introduce următoarea literă:
„(da) luarea în considerare a organiza
�iilor interna�ionale �i regionale care 
sunt implicate în domeniul spectrului 
radio �i respectarea planurilor de 
frecven�ă stabilite la nivel interna
�ional; sau”

Justificare

L'Europe doit respecter les plans de fréquences internationaux (par exemple plan de Genève 
de l'UIT (GE-06)) pour éviter des interférences inutiles et un gaspillage du spectre sur ses 
limites.

Amendamentul 17

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 9b (nou)
Directiva 2002/21/CE
Articolul 9 – alineatul 3 – litera db (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

9b. Se introduce următoarea literă:
„(db) garantarea utilizării eficiente a 
spectrului; sau”

Justificare

L'Europe doit respecter les plans de fréquences internationaux (par exemple plan de Genève 
de l'UIT (GE-06)) pour éviter des interférences inutiles et un gaspillage du spectre sur ses
limites.

Amendamentul 18

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care al doilea paragraf sau m
ăsurile adoptate în temeiul articolului (9c) 
nu prevăd altfel, statele membre se asigură
că toate tipurile de servicii de comunica�ii 
electronice pot fi furnizate în benzile de 
frecven�ă radio deschise comunica�iilor 
electronice. Cu toate acestea, statele 
membre pot să prevadă restric�ii propor
�ionale �i nediscriminatorii în ceea ce 
prive�te tipurile de servicii de comunica
�ii electronice care urmează să fie
furnizate.

(4) (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 
comunica�ii electronice pot fi furnizate în 
benzile de frecven�ă radio deschise 
comunica�iilor electronice identificate în 
registrele na�ionale de alocare a frecven
�elor �i în reglementările ITU privind 
frecven�ele radio. Cu toate acestea, 
statele membre pot să prevadă restric�ii 
propor�ionale �i nediscriminatorii în ceea 
ce prive�te tipurile de servicii de comunica
�ii electronice care urmează să fie 
furnizate.

Justificare

La neutralité des services devrait respecter les règlements de l'UIT en matière de 
radiofréquences, lesquels définissent les services qui peuvent coexister dans les différentes 
bandes.

Amendamentul 19

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste măsuri, destinate să modifice 
elementele neesen�iale ale prezentei 
directive prin completarea acesteia se adopt
ă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control men�ionată la 
articolul 22 alineatul (3). Din motive 
imperative de urgen�ă, Comisia poate să
utilizeze procedura de urgen�ă prevăzută
la articolul 22 alineatul (4). La punerea în 
aplicare a dispozi�iilor prezentului alineat, 
Comisia poate fi sprijinită de către 
Autoritate în conformitate cu articolul 10 
din Regulamentul […/CE].

Aceste măsuri, destinate să modifice 
elementele neesen�iale ale prezentei 
directive prin completarea acesteia se adopt
ă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control men�ionată la 
articolul 22 alineatul (3). Din motive 
imperative de urgen�ă, Comisia poate să
utilizeze procedura de urgen�ă prevăzută
la articolul 22 alineatul (4). La punerea în 
aplicare a dispozi�iilor prezentului alineat, 
Comisia poate fi sprijinită de către autorită
�ile na�ionale de reglementare.

Amendamentul 20

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 11
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 Comunit
ă�ii atunci când acest lucru promovează
func�ionarea pie�ei interne sau sprijină
dezvoltarea serviciilor paneuropene. 
Comisia poate să ia măsurile tehnice de 
punere în aplicare adecvate în această privin
�ă, care pot cuprinde stabilirea 
principiilor tarifare pentru numerele 
specifice sau seriile de numere. Măsurile 
de punere în aplicare pot acorda Autorită
�ii responsabilită�i specifice în aplicarea 
acestor măsuri.

„(4) Statele membre sprijină armonizarea 
resurselor de numerotare în cadrul Comunit
ă�ii atunci când acest lucru promovează
func�ionarea pie�ei interne sau sprijină
dezvoltarea serviciilor paneuropene. 
Comisia poate să ia măsurile tehnice de 
punere în aplicare adecvate în această privin
�ă. Prin măsurile de punere în aplicare se 
pot acorda Biroului european de 
comunica�ii radio (ECR) responsabilită
�i specifice în aplicarea lor.

Justificare

Les tarifs en matière de numérotation doivent continuer à relever des États membres. 
L'Autorité ne devrait pas être compétente en matière de numérotation et le Bureau européen 
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des radiocommunications (BER) doit en être responsable.

Amendamentul 21

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

La fiecare trei luni, autoritatea na�ională
de reglementare prezintă Comisiei un raport 
de sinteză privind notificările primite �i m
ăsurile luate în conformitate cu prezentul 
alineat.

În fiecare an, autoritatea na�ională de 
reglementare prezintă Comisiei un raport de 
sinteză privind notificările primite �i m
ăsurile luate în conformitate cu prezentul 
alineat.

Justificare

Le renforcement de la sécurité des réseaux et de l'information constitue l'un des domaines où 
une action accrue de la Communauté est nécessaire et où les amendements proposés 
pourraient assurément apporter une valeur ajoutée. La seule question problématique dans ce 
cadre concerne l'obligation de faire rapport dont devraient s'acquitter les ARN. Un rapport 
trimestriel constituerait une charge trop lourde et trop bureaucratique. C'est pourquoi il est 
proposé que les rapports soient annuels, et non pas trimestriels.

Amendamentul 22

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia, �inând cont în cea mai mare 
măsură de avizul Autorită�ii 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 men�ionate la alineatele 
(1), (2) �i (3), inclusiv măsurile care 
definesc circumstan�ele, formatul �i 
procedurile aplicabile în cazul cerin�elor 
de notificare.

(4) Comisia, �inând cont în cea mai mare 
măsură de avizul autorită�ilor na
�ionale de reglementare, poate să adopte 
măsurile tehnice de punere în aplicare 
corespunzătoare cu scopul de a armoniza m
ăsurile men�ionate la alineatele (1), (2) �i 
(3), inclusiv măsurile care definesc 
circumstan�ele, formatul �i procedurile 
aplicabile în cazul cerin�elor de notificare.

Adlib Express Watermark



AD\730352RO.doc 21/28 PE404.684v02-00

RO

Măsurile de punere în aplicare, destinate să
modifice elementele neesen�iale din 
prezenta directivă�i să o completeze, se 
adoptă în conformitate cu procedura prev
ăzută la articolul 22 alineatul (3). Din 
motive imperative de urgen�ă, Comisia 
poate să utilizeze procedura de urgen�ă
prevăzută la articolul 22 alineatul (4).

Măsurile de punere în aplicare, destinate să
modifice elementele neesen�iale din 
prezenta directivă�i să o completeze, se 
adoptă în conformitate cu procedura prev
ăzută la articolul 22 alineatul (3) �i atunci 
când ini�iativele de autoreglementare 
adoptate de sector nu au condus la un 
nivel adecvat de securitate pe pia�a 
internă într-unul sau mai multe state 
membre. Din motive imperative de urgen�
ă, Comisia poate să utilizeze procedura de 
urgen�ă prevăzută la articolul 22 alineatul 
(4).

Justificare

Les mesures de mise en œuvre technique ne doivent être prises que lorsque les initiatives 
d'autorégulation engagées par le secteur ne sont pas parvenues à un niveau suffisant de 
sécurité au sein du marché intérieur.

Amendamentul 23

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că autorită
�ile na�ionale de reglementare au 
competen�a de a emite instruc�iuni 
obligatorii pentru întreprinderile care 
furnizează re�ele publice de comunica�ii 
sau servicii de comunica�ii electronice 
disponibile publicului pentru a pune în 
aplicare articolul 13a.

(1) Statele membre se asigură că autorită
�ile na�ionale de reglementare relevante
au competen�a de a emite instruc�iuni 
obligatorii pentru întreprinderile care 
furnizează re�ele publice de comunica�ii 
sau servicii de comunica�ii electronice 
disponibile publicului pentru a pune în 
aplicare articolul 13a.

(2) Statele membre se asigură că autorită
�ile na�ionale de reglementare au 
competen�a de a cere întreprinderilor care
furnizează re�ele publice de comunica�ii 
sau servicii de comunica�ii electronice 
disponibile publicului:

(2) (2) Statele membre se asigură, dacă este 
cazul, că autorită�ile na�ionale de 
reglementare relevante au competen�a de 
a cere întreprinderilor care furnizează re
�ele publice de comunica�ii sau servicii 
de comunica�ii electronice disponibile 
publicului să furnizeze informa�iile 
necesare evaluării securită�ii serviciilor 
�i re�elelor acestora, inclusiv a politicilor 
de securitate documentate.
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(a) să furnizeze informa�iile necesare 
evaluării securită�ii serviciilor �i re
�elelor acestora, inclusiv a politicilor de 
securitate documentate; �i
(b) să ceară unui organism independent 
calificat să efectueze un audit privind 
securitatea �i să pună la dispozi�ia 
autorită�ii na�ionale de reglementare 
rezultatele acestuia.
(3) Statele membre se asigură că autorită
�ile na�ionale de reglementare au toate 
competen�ele necesare pentru a investiga 
cazurile de neconformitate.

(3) Statele membre se asigură că autorită
�ile na�ionale de reglementare relevante
au toate competen�ele necesare pentru a 
investiga cazurile de neconformitate.

(4) Prezentele dispozi�ii nu aduc atingere 
articolului 3 din prezenta directivă.”

(4) Prezentele dispozi�ii nu aduc atingere 
articolului 3 din prezenta directivă.”

Justificare

De nombreuses ARN ne sont pas compétentes en matière de sécurité. D'autre part, le contrôle 
proposé des pouvoirs des régulateurs nationaux peut constituer une charge excessive qui 
pourrait ralentir le développement de nouvelles technologies. Les régulateurs nationaux ne 
devraient excéder leurs prérogatives sur les réseaux de communications publics ou les 
services de communications électroniques accessibles au public que lorsque cela est 
nécessaire.

Amendamentul 24

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Adlib Express Watermark



AD\730352RO.doc 23/28 PE404.684v02-00

RO

(1) Fără a aduce atingere articolului 9 din 
prezenta directivă�i articolelor 6 �i 8 din 
Directiva 2002/20/CE (directiva privind 
autorizarea), atunci când Comisia consideră
că divergen�ele cu privire la punerea în 
aplicare de către autorită�ile na�ionale 
de reglementare a sarcinilor specificate în 
prezenta directivă�i în directivele 
specifice pot crea un obstacol în calea pie
�ei interne, Comisia, �inând cont în cea 
mai mare măsură de avizul Autorită�ii, în 
cazul în care acesta există, poate să emită o 
recomandare sau o măsură obligatorie 
privind aplicarea armonizată a dispozi
�iilor din prezenta directivă�i din 
directivele specifice cu scopul de a sprijini 
îndeplinirea obiectivelor men�ionate la 
articolul 8

(1) (1) Fără a aduce atingere articolului 9 
din prezenta directivă�i articolelor 6 �i 8 
din Directiva 2002/20/CE (directiva privind 
autorizarea), atunci când Comisia consideră
că divergen�ele cu privire la punerea în 
aplicare de către autorită�ile na�ionale 
de reglementare a sarcinilor specificate în 
prezenta directivă�i în directivele 
specifice pot crea un obstacol în calea pie
�ei interne, Comisia, �inând cont în cea 
mai mare măsură de avizul Autorită�ii, în 
cazul în care acesta există, poate să emită o 
măsură obligatorie privind aplicarea 
armonizată a dispozi�iilor din prezenta 
directivă�i din directivele specifice cu 
scopul de a sprijini îndeplinirea obiectivelor 
men�ionate la articolul 8.

Amendamentul 25

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 20
Directiva 2002/21/CE
Articolul 19 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atunci când Comisia emite o 
recomandare în temeiul alineatului (1), 
aceasta se conformează procedurii prev
ăzute la articolul 22 alineatul (2).

eliminat

Statele membre se asigură că autorită
�ile na�ionale de reglementare �in 
cont în cea mai mare măsură de aceste 
recomandări în îndeplinirea sarcinilor 
lor. Atunci când o autoritate na�ională
de reglementare alege să nu dea curs unei 
recomandări, aceasta informează
Comisia, prezentând motivele pentru pozi
�ia sa.

Amendamentul 26

Propunere de directivă – act de modificare
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Articolul 1 – punctul 20
Directiva 2002/21/CE
Articolul 19 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Autoritatea poate, din proprie ini
�iativă, să consilieze Comisia cu privire
la oportunitatea adoptării unei măsuri în 
temeiul alineatului (1).”

eliminat

Amendamentul 27

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 22
Directiva 2002/21/CE
Articolul 21 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Orice parte poate prezenta litigiul 
autorită�ilor na�ionale de reglementare 
în cauză. Autorită�ile na�ionale de 
reglementare competente î�i coordonează
eforturile pentru a solu�iona litigiul în 
conformitate cu obiectivele prevăzute la 
articolul 8.

(2) Orice parte poate prezenta litigiul 
autorită�ilor na�ionale de reglementare 
în cauză. Autorită�ile na�ionale de 
reglementare competente î�i coordonează
eforturile pentru a solu�iona litigiul, în m
ăsura posibilului prin adoptarea unei 
decizii comune, în conformitate cu 
obiectivele prevăzute la articolul 8.

Amendamentul 28

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 22
Directiva 2002/21/CE
Articolul 21 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul
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Acestea informează păr�ile în cel mai 
scurt termen cu privire la aceasta. În cazul 
în care în termen de patru luni litigiul nu 
este solu�ionat, în cazul în care litigiul nu 
a fost prezentat în fa�a instan�elor de c
ătre partea care solicită repararea 
prejudiciului �i în cazul în care oricare 
dintre păr�i cere acest lucru, autorită�ile 
na�ionale de reglementare î�i 
coordonează eforturile pentru a solu�iona 
litigiul, în conformitate cu dispozi�iile din 
articolul 8 �i �inând cont în cea mai 
mare măsură de avizul emis de Autoritate 
în temeiul articolului 18 din Regulamentul 
[…./CE].

Acestea informează păr�ile în cel mai 
scurt termen cu privire la aceasta. În cazul 
în care în termen de patru luni litigiul nu 
este solu�ionat, în cazul în care litigiul nu 
a fost prezentat în fa�a instan�elor de c
ătre partea prejudiciată�i în cazul în care 
oricare dintre păr�i cere acest lucru, 
autorită�ile na�ionale de reglementare î
�i coordonează eforturile pentru a solu
�iona litigiul, în măsura posibilului prin 
adoptarea unei decizii comune, în 
conformitate cu dispozi�iile articolului 8 
�i �inând cont în cea mai mare măsură de 
orice recomandare emisă de Autoritate în 
temeiul articolului 18 din Regulamentul 
[…./CE].

Amendamentul 29

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 adapt
ării acesteia la evolu�ia tehnologică�i a 
pie�ei. Aceste măsuri, destinate să
modifice elementele neesen�iale din 
prezenta directivă, se adoptă în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control prevăzută la articolul 14 alineatul 
(3). Din motive imperative de urgen�ă, 
Comisia poate să utilizeze procedura de 
urgen�ă prevăzută la articolul 14 alineatul 
(4). La punerea în aplicare a dispozi�iilor 
prezentului alineat, Comisia poate fi asistată
de Autoritate”.

„(5) Comisia poate adopta modificările 
necesare aduse la anexa II în vederea adapt
ării acesteia la evolu�ia tehnologică�i a 
pie�ei. Aceste măsuri, destinate să
modifice elementele neesen�iale din 
prezenta directivă, se adoptă în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control prevăzută la articolul 14 alineatul 
(3). Din motive imperative de urgen�ă, 
Comisia poate să utilizeze procedura de 
urgen�ă prevăzută la articolul 14 alineatul 
(4). La punerea în aplicare a dispozi�iilor 
prezentului alineat, Comisia poate fi asistată
de autorită�ile na�ionale de 
reglementare.”

Amendamentul 30

Propunere de directivă – act de modificare
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Articolul 3 – punctul 1
Directiva 2002/20/CE
Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

„(2) Următoarea defini�ie se aplică, de 
asemenea:

„(2) Se aplică, de asemenea, următoarele 
defini�ii:

« autoriza�ie generală » înseamnă un 
cadru legal instituit de un stat membru care 
garantează drepturi privind furnizarea de re
�ele �i servicii de comunica�ii 
electronice �i stabile�te obliga�ii 
specifice sectorului, care se pot aplica 
tuturor sau anumitor tipuri de re�ele �i 
servicii de comunica�ii electronice, în 
conformitate cu prezenta directivă.”

«autoriza�ie generală» înseamnă un cadru 
legal instituit de un stat membru care 
garantează drepturi privind furnizarea de re
�ele �i servicii de comunica�ii 
electronice �i stabile�te obliga�ii 
specifice sectorului, care se pot aplica 
tuturor sau anumitor tipuri de re�ele �i 
servicii de comunica�ii electronice, în 
conformitate cu prezenta directivă;”

«servicii de telecomunica�ii mondiale»: 
înseamnă servicii de date �i voce pentru 
companii multina�ionale care î�i desfă
�oară activitatea în �ări diferite �i, 
deseori, pe continente diferite. Acestea 
sunt, în mod inerent, servicii 
transfrontaliere �i, în interiorul 
Europei, paneuropene.”

Amendamentul 31

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. La articolul 3 se adaugă următorul 
alineat:

„(3a) Serviciile de telecomunica�ii 
mondiale fac doar obiectul unui proces de 
notificare simplificat, în cadrul căruia 
activitatea serviciilor de comunica�ii 
electronice este înregistrată în mod 
specific drept «servicii de telecomunica
�ii mondiale».”
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Amendamentul 32

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 dăun
ător; ou

(a) de a evita riscurile grave de bruiaj dăun
ător �i de denaturare a concuren�ei; ou

Amendamentul 33

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 3
Directiva 2002/21/CE
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a se aduce atingere criteriilor specifice 
definite în prealabil de statele membre de 
acordare a drepturilor la frecven�e radio c
ătre furnizorii de servicii de difuzare de con
�inuturi radio sau de televiziune, aceste 
drepturi individuale de utilizare se acordă în 
temeiul unor proceduri obiective, 
transparente, nediscriminatorii �i propor
�ionale �i, în cazul spectrului, conforme 
cu dispozi�iile articolului 9 din Directiva 
2002/21/CE (directiva-cadru). De 
asemenea, procedurile sunt deschise, cu 
excep�ia cazurilor în care se poate 
demonstra că acordarea drepturilor 
individuale de utilizare pentru spectrul radio 
către furnizorii de servicii de radio sau 
televiziune este esen�ială pentru 
îndeplinirea unei obliga�ii speciale definite 
în prealabil de statul membru ca fiind 
necesară interesului general în conformitate 
cu legisla�ia comunitară.

Fără a se aduce atingere criteriilor specifice 
definite în prealabil de statele membre de 
acordare a drepturilor la frecven�e radio c
ătre furnizorii de servicii de difuzare de con
�inuturi radio sau de televiziune, aceste 
drepturi individuale de utilizare se acordă în 
temeiul unor proceduri obiective, 
transparente, nediscriminatorii �i propor
�ionale �i, în cazul spectrului, conforme 
cu dispozi�iile articolului 9 din Directiva 
2002/21/CE (directiva-cadru). De 
asemenea, procedurile sunt deschise, cu 
excep�ia cazurilor în care se poate 
demonstra că acordarea drepturilor 
individuale de utilizare pentru spectrul radio 
către furnizorii de servicii de radio sau 
televiziune este esen�ială pentru 
îndeplinirea unei obliga�ii speciale definite 
în prealabil de statul membru ca fiind 
necesară interesului general �i în orice caz
în conformitate cu legisla�ia comunitară.

Amendamentul 34
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Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 3
Directiva 2002/20/CE
Articolul 5 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Autorită�ile na�ionale de 
reglementare se asigură că spectrul este 
utilizat efectiv�i eficient în conformitate 
cu articolul 9 alineatul (2) din Directiva 
2002/21/CE (directiva-cadru). De 
asemenea, acestea se asigură că nu se 
denaturează concuren�a 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) Autorită�ile na�ionale responsabile 
de spectrul radio se asigură că acesta este 
utilizat în mod eficace�i eficient în 
conformitate cu articolul 9 alineatul (2) din 
Directiva 2002/21/CE (directiva-cadru). De 
asemenea, acestea se asigură că nu se 
denaturează concuren�a 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.”

Justificare

Les ARN ne sont pas compétentes en matière de politique du spectre.

Amendamentul 35

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6b eliminat

Procedura comună de selec�ie pentru 
emiterea drepturilor
(1) Măsurile tehnice de punere în aplicare 
prevăzute la articolul (6a) alineatul (1) 
litera (f) pot prevedea ca Autoritatea să
propună selec�ia întreprinderii(lor) c
ărora le pot fi emise drepturi individuale 
de utilizare a spectrului radio, în 
conformitate cu articolul 12 din 
Regulamentul [..].
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În astfel de cazuri, măsura trebuie să
specifice perioada în care Autoritatea 
trebuie să încheie selec�ia, procedura, 
normele �i condi�iile aplicabile selec
�iei �i detaliile tuturor taxelor �i 
onorariilor care se impun titularilor de 
drepturi pentru utilizarea spectrului 
�i/sau a numerelor, pentru a garanta 
utilizarea optimă a spectrului sau a 
numerelor. Procedura de selec�ie este 
deschisă, transparentă, nediscriminatorie 
�i obiectivă.
(2) �inând cont în cea mai mare măsură
de avizul Autorită�ii, Comisia adoptă o 
măsură de selectare a întreprinderii(lor) c
ărora se emit drepturi individuale de 
utilizare pentru spectru radio sau numere. 
Măsura precizează data limită la care 
autorită�ile na�ionale de reglementare 
emit aceste drepturi. În acest fel, Comisia 
respectă procedura prevăzută la articolul 
14a alineatul (2).”

Justificare

Pour l'octroi des droits, il convient que, dans l'ensemble de l'UE, la sélection fasse l'objet de 
propositions juridiques spécifiques et ne relève pas de la comitologie.

Amendamentul 36

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 8 – litera da (nouă)
Directiva 2002/21/CE
Articolul 10 – alineatul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) Se introduce următorul alineat (6a):

"(6a) Statele membre trebuie să
garanteze, în conformitate cu legisla�ia 
na�ională, faptul că sanc�iunile prev
ăzute la alineatele (5) �i (6) sunt supuse 
unui control judiciar.”
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