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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

This proposal amends the Framework1, Authorisation2 and Access3 Directives, which the 
Commission proposed in November 2007. Your Draftsman welcomes the 'Better Regulation' 
proposals in the package with strong support overall since the package is very important in 
improving a true European internal market in the field of telecommunication. The aim of the 
package is to enhance investment, innovation and consumer benefits in electronic 
communications, in other words to support and further develop a regulatory framework for 
the digital economy that is future-proof, market-oriented and exploits the advantages brought 
by the completion of the internal market, which your Draftsman also strongly supports.

Although your Draftsman welcomes the proposal on common regulatory framework for 
networks and services, access, interconnection and authorisation of electronic 
communications, he is of the opinion that there is scope for improvement.

Spectrum Management
The EU needs to rapidly move on to better forms of spectrum management which combine 
openness, flexibility and harmonization. There is a clear need for flexibility in spectrum 
utilisation and maximised efficiency.

A ‘harmonized’ view of spectrum management, which would bring 27 different national 
spectrum management schemes into line, would be useful to improve pan-European and 
cross-border services. A single spectrum regime returns technology and services benefits to 
users and thus economic and social and benefits (e.g. in volume production of standard 
equipment, lowering prices and the barrier to entry for new users).
In that respect, attention should be paid to frequency management and network planning to 
avoid interferences as far as possible, as technology neutral harmonisation can not solve the 
problems of interference.

The introduction by the Commission of flexibility in assignment of spectrum to a specific 
technology or services is welcomed by your draftsman. Allowing more flexible uses will lead 
to more innovation and consumer benefit. However, some bands may need to be reserved for 
one application across the EU (emergency services, for example) so caution with technical 
and service neutrality may be necessary.
Therefore, a gradual approach, rather than a revolutionary reform seems preferable. While 
technology neutrality will lead to innovative and technology developments, to the benefit of 
the consumer, it should be complemented by trading to ensure competition.

The Commission seeks to add market-based spectrum trading with secondary trading and 
auctions to the 'traditional method'. Spectrum trading by itself does not necessarily improve 
flexibility in spectrum use. It should however ease access to the spectrum and lead to more 

                                               
1 Directive 2002/21/EC of the European Parliament and of the Council of 7 March 2002 on a common regulatory 
framework for electronic communications networks and services (OJ L 108, 24.4.2002)
2 Directive 2002/20/EC of the European Parliament and of the Council of 7 March 2002 on the authorisation of 
electronic communications networks and services (OJ L 108, 24.4.2002)
3 Directive 2002/19/EC of the European Parliament and of the Council of 7 March 2002 on access to, and 
interconnection of, electronic communications networks and associated facilities (OJ L 108, 24.4.2002)
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intensive (hence more valuable) use of the spectrum. Therefore, your Draftsman supports the 
establishment of tradability of rights of use throughout the EU for selected bands, when 
individual rights of use are granted.

New coordination and regulatory powers
The Commission proposes that National Regulatory Authorities should be given the power to 
mandate functional separation on dominant operators where it would help to increase 
competition for consumers and provide a level playing field for operators. Your draftsman 
fully supports the Commission proposal, recognising that this remedy may not be suitable in 
every Member States, but it should be a remedy available for NRAs to use.

Under the current proposal, Commission's power is extended. Commission has powers to veto 
NRA dominance designations and to issue Recommendations on all issues and Decisions on 
numbers. Your Draftsman is against the current proposals which would give the Commission 
such veto powers.

Facilitating access
The current regulatory framework already foresees the imposition of the least burdensome 
authorisation scheme, i.e. recourse to general authorisations as the preferred approach.
However, in practice, spectrum usage rights are more frequently assigned through individual 
usage rights. The proposals confirm the general authorisation approach and establish it as the 
default method. They consequently introduce an obligation to justify cases where individual 
usage rights are to be issued. Such justification can be that it is necessary to prevent 
interference or to fulfil objectives of general interest. The rationale underlying this proposal is 
two-fold: (i) to prevent individual licences from being used as assignment methods where not 
necessary, and thereby overall to reduce the hurdle to access spectrum; (ii) technological 
progress increasingly allows the collective use of spectrum.

Your Draftsman is convinced that the protection of consumers requires strengthened measures 
and therefore suggests amendments which are improvements on these consumer protection 
issues. With regard to the duties and power of national regulatory authorities, the proposal 
sets out further measures regarding consumer protection. Your Draftsman seeks to strengthen 
and clarify the role of the authorities in order to attain improvements on these consumer 
protection issues.
Furthermore, as recognized by the Commission, a fully functioning European retail market 
has not yet been achieved. Therefore, further concrete proposals are necessary to reach a true 
internal market.

AMENDAMENTE

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru industrie, 
cercetare și energie, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:
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Amendamentul 1

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Obiectivul cadrului de reglementare 
al UE pentru comunicațiile electronice 
este de a crea un „ecosistem” durabil 
pentru comunicațiile electronice, bazat pe 
cerere și pe ofertă: oferta se menține 
grație unor piețe competitive de produse 
sau de servicii, iar cererea grație 
dezvoltării unei societăți a informației.

Justificare

A sustainable environment for competition and investment in the telecommunications sector 
relies both on supply and demand. While the economic regulation relies usually more on 
supply, it is necessary not to forget the demand side.

Amendament 2

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Rețelele de nouă generație pot aduce 
beneficii enorme întreprinderilor și 
consumatorilor de pe întreg teritoriul
Uniunii Europene. Prin urmare, este 
esențial să se evite ca, promovând 
concurența și posibilitățile oferite 
consumatorilor, lipsa unor reglementări 
clare să constituie un obstacol în calea 
unor investiții durabile în dezvoltarea 
acestor noi rețele.

Amendamentul 3
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Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 5a (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 ciuda creșterii generale a 
conectivității în bandă largă, accesul în 
diferite regiuni este limitat din cauza 
costurilor ridicate generate de densitatea 
scăzută a populației și de depărtare. 
Stimulentele comerciale pentru investițiile 
în conexiunea în bandă largă în aceste 
zone se dovedesc adesea insuficiente. În 
schimb, inovațiile tehnologice duc la 
reducerea costurilor de furnizare. Pentru 
a asigura investițiile în noile tehnologii în 
regiunile subdezvoltate, reglementările în 
domeniul telecomunicațiilor trebuie să fie 
conforme cu alte măsuri politice adoptate, 
precum politica ajutoarelor de stat, 
fondurile structurale sau obiectivele mai 
generale ale politicii industriale.

Justificare

The regulatory framework should also take into account the need for closing regional gaps in 
development. The specific importance of broadband roll out should be emphasised.

Amendamentul 4

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 16a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Dispozițiile din prezenta directivă 
privind gestionarea spectrului ar trebui să 
fie conforme cu activitățile organizațiilor 
internaționale și regionale implicate în 
domeniul gestionării spectrului radio, 
precum Uniunea Internațională a 
Telecomunicațiilor (UIT) și Conferința 
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Europeană a Administrațiilor Poștei și 
Telecomunicațiilor (CEAPT), pentru a se 
asigura gestionarea eficientă și 
armonizarea utilizării spectrului în 
întreaga Comunitate și la nivel mondial.

Justificare

Spectrum management to be effective needs to be aligned with the broader international 
harmonisation agenda pursued by ITU and CEPT.

Amendamentul 5

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 19a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19a) Deși gestionarea spectrului ține de 
competența statelor membre, doar 
coordonarea și, atunci când este cazul, 
armonizarea la nivel comunitar pot 
garanta că utilizatorii spectrului 
beneficiază de toate avantajele pieței 
interne și că interesele UE sunt susținute 
în mod eficient în întreaga lume.

Justificare

Spectrum management to be effective needs to be aligned with the broader international 
harmonisation agenda pursued by ITU and CEPT.

Amendamentul 6

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 

(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 
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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 
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.

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. 

Justificare

As pointed out in recital 5 of the framework directive, the separation between the regulation 
of transmission and the regulation of content must not prejudice the taking into account of the 
links existing between them, in particular in order to guarantee media pluralism, cultural 
diversity and consumer protection. Member States must therefore conserve the freedom to 
make the granting of individual user rights dependent on commitments regarding the 
provision of specific service content.

Amendamentul 7

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Pentru a promova funcționarea pieței 
interne și pentru a sprijini dezvoltarea 
serviciilor transfrontaliere, Comisiei 
trebuie să i se acorde competența de a 
acorda autorității responsabilități specifice 

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

în domeniul numerotării. În plus, pentru a 
permite cetățenilor statelor membre, 
inclusiv călătorilor și utilizatorilor cu 
handicap, să beneficieze de anumite 
servicii utilizând aceleași numere, ușor de 
recunoscut, cu prețuri similare în toate 
statele membre, competențele Comisiei de 
adoptare a măsurilor tehnice de punere în 
aplicare ar trebui să acopere, de asemenea, 
principiul sau mecanismul tarifar aplicabil, 
precum și instituirea unui număr de apel 
european unic care să garanteze un acces 
facil la aceste servicii.

Amendamentul 8

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 
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condiții de egalitate și a ameliora 
posibilitățile de lansare a unei 
infrastructuri alternative.

Justificare

New generation services will not run along the current copper wires; a whole new 
infrastructure will be deployed, for which the bottleneck is the physical ducts through which 
connections will be deployed. Real duct sharing – i.e. including not only telecoms 
incumbents’ ducts but also, for example all public infrastructure (electricity, gas, sewage 
ducts) - enables more than one player to have access to infrastructure to provide their 
services.

Amendamentul 9

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

Member States must remain free to maintain or introduce alternatives replacing the 
compulsory payment of user fees with the obligation to meet general interest objectives. Such 
arrangements, which seek to achieve media pluralism, are common practice with regard to 
the allocation of terrestrial broadcasting frequencies.

Amendamentul 10

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 57

Textul propus de Comisie Amendamentul

(57) Condițiile care pot însoți autorizațiile 
ar trebui să cuprindă condiții specifice care 
reglementează accesibilitatea pentru 
utilizatorii cu handicap și necesitatea ca 
autoritățile publice să comunice cu publicul 
general înaintea, în timpul și în urma 
dezastrelor majore. De asemenea, având în 

(57) Condițiile care pot însoți autorizațiile 
ar trebui să cuprindă condiții specifice care 
reglementează accesibilitatea pentru 
utilizatorii cu handicap și necesitatea ca 
autoritățile publice și serviciile de urgență
să comunice între ele și cu publicul general 
înaintea, în timpul și în urma dezastrelor 
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vedere importanța inovației tehnologice, 
statele membre ar trebui să poată emite 
autorizații de utilizare a spectrului în 
scopuri experimentale, supuse unor 
restricții și condiții specifice justificate în 
mod strict de natura experimentală a 
acestor drepturi.

majore. De asemenea, având în vedere 
importanța inovației tehnologice, statele 
membre ar trebui să poată emite autorizații 
de utilizare a spectrului în scopuri 
experimentale, supuse unor restricții și 
condiții specifice justificate în mod strict 
de natura experimentală a acestor drepturi.

Amendamentul 11

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 60

Textul propus de Comisie Amendamentul

(60) În special, Comisiei trebuie să i se 
acorde competența de a adopta măsuri de 
punere în aplicare privind notificările 
menționate la articolul 7 din directiva-
cadru; armonizarea în domeniul spectrului 
de frecvențe și numerotării, precum și în 
chestiuni legate de securitatea rețelelor și 
serviciilor; identificarea piețelor 
transnaționale; punerea în aplicare a 
standardelor; aplicarea armonizată a 
dispozițiilor cadrului de reglementare. De 
asemenea, trebuie să îi fie acordată și 
competența de a adopta măsuri de punere 
în aplicare a actualizării anexelor I și II 
la directiva privind accesul pe piață și 
dezvoltările tehnologică și de adoptare a 
măsurilor de punere în aplicare a 
armonizării a normelor, procedurilor și 
condițiilor de autorizare a rețelelor și 
serviciilor de comunicații electronice.
Întrucât aceste măsuri au un domeniu 
general de aplicare și sunt destinate să 
completeze directiva sau directivele în 
cauză prin adăugarea de elemente noi 
neesențiale, acestea ar trebui adoptate în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 5a din Decizia 1999/468/CE. 
Atunci când, din motive imperative de 
urgență, termenele care se aplică în mod 
normal în cadrul acestei proceduri nu pot 
fi respectate, Comisia ar trebui să poată 

(60) În special, Comisiei ar trebui să i se 
acorde competența de a adopta măsuri de 
punere în aplicare privind notificările 
menționate la articolul 7 din directiva-
cadru; armonizarea în domeniul spectrului 
de frecvențe și numerotării, precum și în 
chestiuni legate de securitatea rețelelor și 
serviciilor; identificarea piețelor 
transnaționale; punerea în aplicare a 
standardelor; aplicarea armonizată a 
dispozițiilor cadrului de reglementare. De 
asemenea, prin directiva-cadru și directiva 
privind autorizarea, Comisiei ar trebui să 
îi fie acordată și competența de a armoniza 
cadrul normativ al serviciilor 
paneuropene, cum ar fi serviciile globale 
de telecomunicații.
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aplica procedura de urgență prevăzută la 
articolul 5a alineatul (6) din decizia 
menționată mai sus.

Amendamentul 12

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(60a) Statelor membre sunt responsabile 
de încurajarea mecanismelor de 
cooperare între părțile interesate, pentru a 
promova o bună funcționare a serviciilor 
on-line și un nivel ridicat de încredere în 
rândul utilizatorilor. Ar trebui în special 
să se stimuleze întreprinderile care 
furnizează rețele și/sau servicii de 
comunicații electronice, precum și 
celelalte părți interesate să coopereze în 
vederea promovării conținutului licit și a 
protejării conținutului on-line. O astfel de 
cooperare poate, de exemplu, să se 
concretizeze, pe o scară largă și fără a 
aduce atingere cadrului normativ, prin 
elaborarea unor coduri de conduită 
negociate și convenite între părțile 
interesate. Principiul elaborării unor 
astfel de coduri a fost enunțat în 
numeroase instrumente comunitare, cum 
ar fi Directiva 2000/31/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte 
juridice ale serviciilor societății 
informaționale, în special ale comerțului 
electronic, pe piața internă (Directiva 
privind comerțul electronic)1, Directiva 
2004/48/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind 
respectarea drepturilor de proprietate 
intelectuală2, sau Directiva 95/46/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 24 octombrie 1995 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
și libera circulație a acestor date3. O astfel 
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de cooperare între părțile interesate 
reprezintă un element esențial pentru 
promovarea conținutului on-line, în 
special a conținutului cultural european, 
precum și pentru realizarea potențialului 
societății informaționale.
1 JO L 178, 17.7.2000, p. 1.
2 JO L 157, 30.4.2004, p. 45. versiune corectată în 
JO L 195, 2.6.2004, p. 16.
3 JO L 281, 23.11.1995, p. 31. Directivă astfel cum 
a fost modificată prin Regulamentul (CE) nr. 
1882/2003 (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).

Justificare

This recital stresses the need to encourage good cooperation between stakeholders to 
promote on-line content and realise the potential of the information society.

Amendamentul 13

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezenta directivă stabilește un cadru 
armonizat pentru reglementarea serviciilor 
de comunicații electronice, a rețelelor de 
comunicații electronice, a infrastructurilor 
asociate și a serviciilor asociate, precum și 
anumitor aspecte privind echipamentele 
terminale. Directiva prevede sarcini pentru 
autoritățile naționale de reglementare și 
stabilește o serie de proceduri care să 
asigure o aplicare armonizată a cadrului de 
reglementare pe teritoriul Comunității.

(1) Prezenta directivă stabilește un cadru 
armonizat pentru reglementarea serviciilor 
de comunicații electronice, a rețelelor de 
comunicații electronice, a infrastructurilor 
asociate și a serviciilor asociate, precum și 
a anumitor aspecte privind echipamentele 
terminale, inclusiv accesul utilizatorilor 
finali cu handicap. Directiva prevede 
sarcini pentru autoritățile naționale de 
reglementare și stabilește o serie de 
proceduri care să asigure o aplicare 
armonizată a cadrului de reglementare pe 
teritoriul Comunității.

Justificare

There is a need to clarify that the aspects of terminal equipments addressed are accessibility 
aspects.
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Amendamentul 14

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

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. 

Statele membre se asigură că autoritățile 
naționale de reglementare își exercită 
competențele în mod independent, 
imparțial, 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

In order to ensure competition and innovation in the market, NRAs have to act in a timely 
manner, for example in relation to market reviews.

Amendamentul 15

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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 
în fața unui organism independent de 
părțile implicate. Acest organism, care 

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 
în fața unui organism independent de 
părțile implicate. Acest organism, care 
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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.

poate fi un tribunal, dispune de 
competențele necesare pentru a-și putea 
exercita funcțiile în mod eficient. Statele 
membre se asigură că elementele cauzei 
sunt luate în considerare în mod 
corespunzător, că există un mecanism 
efectiv de apel și că procedurile în fața 
instanței de apel nu sunt nejustificat de 
lungi.

Justificare

Effectiveness and reasonable duration are key aspects of appeal mechanisms. Expertise of 
appeal bodies should be internal and not just "available to it".

Amendamentul 16

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Directiva 2002/21/CE
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre stabilesc termene-limită 
pentru examinarea 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. A time limit has therefore to be set.

Amendamentul 17

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 

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

de reglementare pentru a garanta 
conformitatea cu dispozițiile sau deciziile 
adoptate în conformitate cu prezenta 
directivă și cu directivele specifice. De 
asemenea, întreprinderile trebuie să ofere 
informații cu privire la viitoarele evoluții în 
domeniul rețelelor și serviciilor care ar 
putea avea un impact asupra serviciilor cu 
ridicata puse la dispoziția concurenților. 
Întreprinderile respective furnizează astfel 
de informații rapid și la cerere, respectând 
termenele și nivelul de detalii solicitate de 
autoritatea națională de reglementare. 
Informațiile solicitate de autoritatea 
națională de reglementare sunt 
proporționale cu sarcina pe care aceasta o 
are de îndeplinit. Autoritatea națională de 
reglementare prezintă motivele care 
justifică cererea sa de informații, 
garantând totodată protejarea secretului 
profesional, în conformitate cu dreptul 
comunitar și intern.

Amendamentul 18

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6a
Procedura pentru aplicarea consecventă a 

măsurilor corective propuse
(1) În cazul în care o autoritate națională 
de reglementare intenționează să ia o 
măsură vizând impunerea, modificarea 
sau retragerea unei obligații care îi revine 
unui operator în temeiul articolului 16 
coroborat cu articolul 5 și cu articolele 9-
13, 13a și 13b din Directiva 2002/19/CE 
(Directiva privind accesul) și articolul 17 
din Directiva 2002/22/CE (Directiva 
privind serviciul universal), Comisia și 
autoritățile naționale de reglementare din 
celelalte state membre dispun de o 
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perioadă de o lună de la data notificării 
proiectului de măsură pentru a transmite 
observații autorității naționale de 
reglementare în cauză.
(2) În cazul în care proiectul de măsură se 
referă la impunerea, modificarea sau 
retragerea unei obligații care diferă de 
cele menționate la articolele 13a și 13b 
din Directiva 2002/19/CE (Directiva 
privind accesul), Comisia poate, în cadrul 
aceleiași perioade, să notifice autorității 
naționale de reglementare în cauză și 
Organismului autorităților europene de 
reglementare în domeniul 
telecomunicațiilor (OARET) motivele 
pentru care consideră că proiectul de 
măsură constituie un obstacol pentru 
piața internă, sau poate emite o notificare 
în cazul în care are îndoieli serioase 
privind compatibilitatea proiectului de 
măsură cu legislația comunitară. În acest 
caz, adoptarea proiectului de măsură este 
întârziată cu două luni suplimentare după 
această notificare.
În absența unei astfel de notificări, 
autoritatea națională de reglementare în 
cauză poate adopta proiectul de măsură, 
ținând seama de orice observații ale 
Comisiei sau ale altor autorități naționale 
de reglementare.
(3) În cursul perioadei de două luni 
prevăzută la alineatul (2), Comisia, 
OARET și autoritatea națională de 
reglementare în cauză cooperează 
îndeaproape în scopul identificării 
măsurii celei mai potrivite și eficiente 
pentru atingerea obiectivelor stabilite la 
articolul 8, ținând seama de opiniile 
operatorilor de pe piață și de necesitatea 
de a asigura difuzarea unor practici 
reglementare coerente.
În decursul aceleiași perioade, OARET 
poate, hotărând cu majoritate simplă, 
emite un aviz motivat pentru a confirma 
pertinența și eficacitatea proiectului de 
măsură sau a indica că acesta din urmă 
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trebuie modificat, prezentând propuneri 
specifice în acest sens. Acest aviz este 
făcut public.
În cazul în care avizul emis de OARET 
indică faptul că proiectul de măsură ar 
trebui modificat, Comisia poate, ținând 
seama întru totul de acest aviz, să adopte 
o decizie motivată prin care să solicite 
autorității naționale de reglementare în 
cauză să modifice proiectul de măsură, 
prezentând propuneri specifice în acest 
sens. 
În cazul în care avizul emis de OARET 
pertinența și eficacitatea proiectului de 
măsură, autoritatea națională de 
reglementare în cauză poate adopta 
proiectul de măsură, ținând seama întru 
totul de toate recomandările Comisiei sau 
ale OARET.
(4) În cazul în care proiectul de măsură se 
referă la impunerea, modificarea sau 
retragerea unei obligații menționate la 
articolele 13a și 13b din Directiva 
2002/19/CE (Directiva privind accesul), 
adoptarea proiectului de măsură este 
întârziată cu două luni suplimentare după 
expirarea termenului fixat la articolul 7 
alineatul (3).
În cursul acestei perioade de două luni, 
Comisia, OARET și autoritatea națională 
de reglementare în cauză cooperează 
îndeaproape în scopul identificării 
măsurii celei mai potrivite și eficiente 
pentru a atinge obiectivele stabilite la 
articolul 8, ținând seama de opiniile 
operatorilor de pe piață și de necesitatea 
de a asigura difuzarea unor practici 
reglementare coerente.
În cursul aceleiași perioade, OARET 
poate, hotărând cu majoritate simplă, 
emite un aviz motivat pentru a confirma 
pertinența și eficacitatea proiectului de 
măsură sau a indica faptul că acesta din 
urmă nu ar trebui aplicat. Acest aviz este 
făcut public.
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După confirmarea de către Comisie și 
OARET a pertinenței și eficacității 
proiectului de măsură, autoritatea 
națională de reglementare în cauză poate 
adopta măsura respectivă, ținând seama 
întru totul de toate recomandările 
Comisiei și ale OARET.
(5) În termen de trei luni de la adoptarea 
de către Comisie, în conformitate cu 
alineatul (3), a unei decizii motivate prin 
care se solicită autorității naționale de 
reglementare în cauză să modifice 
proiectul de măsură, autoritatea națională 
de reglementare modifică sau retrage 
proiectul de măsură. În cazul în care
acesta este modificat, autoritatea 
națională de reglementare efectuează o 
consultare publică în conformitate cu 
articolul 6 și trimite înapoi Comisiei 
proiectul de măsură modificat, în 
conformitate cu articolul 7.

Justificare

A new ‘coregulation’ procedure is proposed based on close cooperation between the 
Commission, the BERT and the national regulatory authorities. Rather than a ‘sanction’ veto 
imposed from above, this procedure involves consideration by peers in order to achieve a 
solution. In order for the Commission to take a decision along these lines, the Commission 
and the BERT (by simple majority vote) must agree on the need to amend a measure proposed 
by a national regulatory authority. Otherwise, the national regulatory authority must take full 
account of observations by the Commission and BERT.

Amendamentul 19

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 6
Directiva 2002/21/CE
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritățile naționale de reglementare 
contribuie la dezvoltarea pieței interne 
cooperând cu Comisia și cu Autoritatea, 
pentru a asigura aplicarea consecventă, în 
toate statele membre, a dispozițiilor 
prezentei directive și ale directivelor 

(2) Autoritățile naționale de reglementare 
contribuie la dezvoltarea pieței interne 
cooperând cu Comisia și cu Autoritatea în 
mod transparent, pentru a asigura 
aplicarea consecventă, în toate statele 
membre, a dispozițiilor prezentei directive 
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speciale. În acest scop, statele membre 
cooperează, în special, cu Comisia și cu 
Autoritatea pentru identificarea tipurilor de 
instrumente și de soluții adecvate pe care 
să le aplice în cazul diferitelor situații de pe 
piață.

și ale directivelor speciale. În acest scop, 
statele membre cooperează, în special, cu 
Comisia și cu Autoritatea pentru 
identificarea tipurilor de instrumente și de 
soluții adecvate pe care să le aplice în cazul 
diferitelor situații de pe piață.

Amendamentul 20

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 6
Directiva 2002/21/CE
Articolul 7 – alineatul 4 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) să impună, să modifice sau să retragă 
o obligație asupra unui operator, fiind în 
conformitate cu articolul 16 coroborat cu 
articolul 5 și articolele 9-13 din Directiva
2002/19/CE (directiva privind accesul) și 
articolul 17 din Directiva 2002/22/CE 
(directiva privind serviciul universal);

eliminat

Justificare

The veto is replaced by the mechanism set out in Article 6a (new).

Amendamentul 21

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 

eliminat
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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

The veto on remedies is replaced by the mechanism set out in Article 6a (new).

Amendamentul 22

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

To improve consistency, without altering the delicate institutional balance of powers or 
undermining the subsidiarity elements of the Regulation, the Commission should play the role 
of an arbitrator rather than of a judge.

Amendamentul 23
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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 națională de reglementare 
transmite Comisiei toate măsurile finale 
care intră sub incidența condițiilor a) și b) 
de la articolul 7 alineatul (3).

(9) Autoritatea națională de reglementare 
transmite Comisiei toate măsurile finale 
care intră sub incidența articolului 7
alineatul (3).

Justificare

The veto on remedies is replaced by the mechanism contained in Article -7a (new).

Amendamentul 24

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8 – litera b
Directiva 2002/21/CE
Articolul 8 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) asigurându-se că nu există niciun fel de 
denaturare sau restricție a concurenței în 
sectorul comunicațiilor electronice, în 
special cu privire la livrarea conținutului;

(b) asigurându-se că nu există niciun fel de 
denaturare, ținând cont de normele privind 
ajutoarele de stat, sau restricție a 
concurenței în sectorul comunicațiilor 
electronice, în special cu privire la livrarea 
conținutului;

Amendamentul 25

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8 – litera (ba) (nouă)
Directiva 2002/21/CE
Articolul 8 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) la alineatul (2), litera (c) se 
înlocuiește cu textul următor:
„(c) încurajând și facilitând investițiile 
eficiente și fondate pe piață în 
infrastructură și promovând inovația și”
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Amendamentul 26

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) asigurând cooperarea 
întreprinderilor care furnizează rețele și 
servicii de comunicații electronice cu 
sectoarele interesate de protejarea și de 
promovarea conținutului licit prin 
intermediul rețelelor și serviciilor de 
comunicații electronice.

Amendamentul 27

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, precum și că se evită orice 
distorsiune a concurenței.

Justificare

Effective management of radio spectrum for electronic communication services should 
require the competent authorities to take into account competition aspects when allocation 
and assigning radio frequencies and avoid any distortions to competition. The proposed 
wording is consistent with that in recital 28 of the Commission's proposal for the framework 
directive.
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Amendamentul 28

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) evită distorsionarea concurenței,

Justificare

Effective management of radio spectrum for electronic communication services should 
require the competent authorities to take into account competition aspects when allocation 
and assigning radio frequencies and avoid any distortions to competition. The proposed 
wording is consistent with that in recital 28 of the Commission's proposal for the framework 
directive.

Amendamentul 29

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

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.

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 disponibile
pentru serviciile de comunicații
electronice, astfel cum sunt identificate în 
registrele naționale de alocare a 
frecvențelor și în normele UIT în materie 
de radio. 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.

Justificare

Service neutrality must be limited to the possibilities provided by ITU radio broadcasting 
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regulations determining which services can operate together within the various band widths.

Amendamentul 30

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2002/21/CE
Articolul 9 − alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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 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 prin care se reglementează 
furnizarea unui serviciu special de 
comunicații electronice într-o bandă 
specifică sunt justificate doar în scopul de 
a garanta îndeplinirea obiectivului de 
interes general definit în legislația 
națională conform dreptului comunitar, 
precum siguranța vieții, promovarea 
coeziunii sociale, regionale sau teritoriale, 
sau evitarea utilizării ineficiente a 
spectrului, sau de a promova obiectivele 
politicilor privind cultura și mass-media, 
cum ar fi diversitatea culturală și 
lingvistică și pluralismul media sau 
furnizarea de servicii de radiodifuziune.

Amendamentul 31

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2002/21/CE
Articolul 9 − alineatul 4 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

O restricție care interzice furnizarea 
oricărui alt 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 respectării unui interes general 
astfel cum este definit în legislația 
națională în conformitate cu dreptul 
comunitar, precum promovarea 
diversității culturale și lingvistice și a 
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pluralismului media.

Justificare
It is important that the definition of cultural and media policies remains in the hands of 
Member States and that legal safeguards and flexibility on national level are guaranteed in 
this matter.  

Amendamentul 32

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
It is important that the definition of cultural and media policies remains in the hands of 
Member States and that legal safeguards and flexibility on national level are guaranteed in 
this matter.  

Amendamentul 33

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru o perioadă de cinci ani care 
începe la [1 ianuarie 2010], statele 
membre se asigură că titularii drepturilor 
de utilizare a spectrului acordate înainte de 
această dată pot depune o solicitare către 
autoritatea națională de reglementare 
competente în vederea unei reexaminări a 
restricțiilor impuse drepturilor acestora în 
conformitate cu articolul 9 alineatele (3) și 
(4).

(1) Pentru o perioadă de cinci ani care 
începe la [data transpunerii], statele 
membre se pot asigura că titularii 
drepturilor de utilizare a spectrului 
acordate înainte de această dată pentru o 
perioadă de cel puțin cinci ani pot depune 
o solicitare către autoritatea națională de 
reglementare competente în vederea unei 
reexaminări a restricțiilor impuse 
drepturilor acestora în conformitate cu 
articolul 9 alineatele (3) și (4).
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Justificare

No review should be necessary regarding rights expiring before the end of the five-year 
transitional period.

Amendamentul 34

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care titularul drepturilor 
menționat la alineatul (1) este furnizor de 
servicii de difuzare de conținuturi radio sau 
de televiziune, iar dreptul de utilizare a 
spectrului radio i-a fost acordat în vederea 
îndeplinirii unui obiectiv specific de interes 
general, solicitarea de reexaminare nu 
poate fi întocmită decât cu privire la
partea spectrului de frecvențe radio 
necesară îndeplinirii unui astfel de 
obiectiv. Partea spectrului radio care nu 
mai este necesară pentru îndeplinirea 
obiectivului menționat, ca urmare a 
aplicării articolului 9 alineatele (3) și (4) 
va face obiectul unei noi proceduri de 
desemnare în conformitate cu articolul 7 
alineatul (2) din directiva privind 
autorizarea.

(2) În cazul în care titularul drepturilor 
menționat la alineatul (1) este furnizor de 
servicii de difuzare de conținuturi radio sau 
de televiziune, iar dreptul de utilizare a 
spectrului radio i-a fost acordat în vederea 
îndeplinirii unui obiectiv specific de interes 
general, inclusiv furnizarea de servicii de 
radiodifuziune, drepturile de utilizare a 
părții din spectrul de frecvențe radio care 
este necesară îndeplinirii unui astfel de 
obiectiv rămân neschimbate până la 
expirarea acestora. Partea spectrului radio 
care nu mai este necesară pentru 
îndeplinirea obiectivului menționat va face 
obiectul unei noi proceduri de desemnare 
în conformitate cu articolul 9 alineatele 
(3) și (4) din prezenta directivă și cu 
articolul 7 alineatul (2) din Directiva 
2002/20/CE (Directiva privind 
autorizarea).

Justificare

Operators should be able to continue offering and further developing (for example through 
HD TV) their broadcasting services after transition to digital technology. The digital dividend 
which is not used for broadcasting should be reassigned to other purposes under the new 
rules.

Amendamentul 35
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Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 10
Directiva 2002/21/CE
Articolul 9b – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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.

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, cu condiția ca astfel 
de transferuri sau închirieri să fie 
conforme cu procedurile naționale și să 
nu implice o modificare la nivelul 
serviciului furnizat în banda de frecvențe 
radio respectivă.

Justificare

Radio frequency interchangeability should not lead to any imbalance regarding service 
diversity or to speculation. However, national procedures cannot be ignored since spectrum
management is the responsibility of the national authorities.

Amendamentul 36

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Pentru a contribui la dezvoltarea pieței 
interne și fără a aduce atingere 
articolului 8a, în scopul realizării 
principiilor prezentului articol, 
Comisia poate adopta măsuri tehnice
de punere în aplicare corespunzătoare 
pentru a: 

(-a) armoniza normele privind 
disponibilitatea și utilizarea eficientă 
a frecvențelor radio în conformitate 
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cu procedura prevăzută în anexa IIa;

(-aa) asigura furnizarea coordonată 
și în timp util de informații privind 
alocarea, disponibilitatea și utilizarea 
frecvențelor radio în conformitate cu 
procedura prevăzută în anexa IIa;

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

(a) identifica benzile pentru care drepturile 
de utilizare pot fi transferate sau închiriate 
între întreprinderi, cu excepția frecvențelor 
radio alocate sau rezervate de către statele 
membre pentru servicii de radiodifuziune;

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

(b) armoniza condițiile asociate acestor 
drepturi;

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

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

(d) crea o excepție la principiul 
neutralității serviciilor sau tehnologiei, 
precum și de a armoniza domeniul de 
aplicare și natura excepțiilor de la 
aceste principii în conformitate cu 
articolul 9 alineatele (3) și (4), altele 
decât cele destinate să asigure 
promovarea diversității culturale și 
lingvistice și pluralismului media. 

Aceste măsuri de punere în aplicare nu 
aduc atingere măsurilor luate la nivel 
comunitar sau național, conforme cu 
dreptul comunitar, în scopul realizării 
unor obiective de interes general, în 
special a celor legate de promovarea 
diversității culturale și lingvistice și a 
pluralismului media.

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 

Măsurile adoptate în temeiul literelor (a)-
(c) de la primul paragraf, destinate să 
modifice elemente neesențiale ale prezentei 
directive prin completarea acesteia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 



PE404.724v03-00 30/42 AD\731298RO.doc

RO

articolul 22 alineatul (3). Din motive 
imperative de urgență, Comisia poate să 
utilizeze procedura de urgență prevăzută 
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].

reglementare cu control menționată la 
articolul 22 alineatul (3). La punerea în 
aplicare a dispozițiilor prezentului alineat, 
Comisia poate fi sprijinită de RSCP.

Justificare

Bringing the Commission's implementing powers of the Radio Spectrum Decision within the 
Framework Directive must go along with the inclusion in the Directive of a clause equivalent 
to Article 1(4) of the Radio Spectrum Decision. In view of Member States' competence for 
cultural and media policy, the Commission should not identify broadcasting bands as bands 
for which usage rights might be transferred or leased. Under Article 9b, the transfer or lease 
of individual rights is subject to national procedures, and the Commission should thus not 
harmonize these procedures.

Amendamentul 37

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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.

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, 
precum și instituirea unui număr de apel 
european unic care să garanteze un acces 
facil la aceste servicii. Măsurile de punere
în aplicare pot acorda Autorității 
responsabilități specifice în aplicarea 
acestor măsuri.
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Amendamentul 38

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) sunt obiective, transparente,
proporționale și bazate pe criterii 
nediscriminatorii.

Amendamentul 39

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Pentru a garanta că măsurile 
adoptate în conformitate cu alineatul (1) 
sunt proporționale, autoritățile naționale 
de reglementare analizează 
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

In order to foster infrastructure roll-out access to ducts should not be artificially confined to 
ducts of telecommunications operators but should encompass all ducts available. The more 
ducts are available the better the chances for sustainable competition due to third party 
network roll-out.

Amendamentul 40
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Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2002/21/CE
Articolul 13a − alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se angajează ca
întreprinderile care furnizează rețele 
publice de comunicații sau servicii de 
comunicații electronice disponibile 
publicului să comunice autorității naționale 
de reglementare orice încălcare a securității 
sau a integrității care a avut un impact 
semnificativ asupra funcționării rețelelor 
sau a serviciilor. 

Statele membre se asigură, dacă este 
cazul, că întreprinderile care furnizează 
rețele publice de comunicații sau servicii 
de comunicații electronice disponibile
publicului comunică autorității naționale de 
reglementare o încălcare gravă a securității 
sau a integrității care a avut un impact 
semnificativ asupra funcționării rețelelor 
sau a serviciilor. 

Amendamentul 41

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2002/21/CE
Articolul 13a − alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

După caz, autoritatea națională de 
reglementare în cauză informează 
autoritățile naționale de reglementare din 
celelalte state membre și Autoritatea. 
Atunci când divulgarea unei infracțiuni 
este în interes public, autoritatea 
națională de reglementare poate informa 
publicul. 

După caz, autoritatea națională de 
reglementare în cauză informează 
autoritățile naționale de reglementare din 
celelalte state membre și Autoritatea. 

Amendamentul 42

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 națională 
de reglementare prezintă Comisiei un 
raport de sinteză privind notificările 

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

măsurile luate în conformitate cu prezentul 
alineat. 

Amendamentul 43

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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.

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 
încurajeze diseminarea și schimbul de 
bune practici în rândul întreprinderilor și 
autoritățile naționale competente și 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.

Justificare

The Commission can play a positive role in coordinating and favouring the sharing of best 
practices, without necessarily imposing binding measures.

Amendamentul 44

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2002/21/CE
Articolul 13a − alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsurile de punere în aplicare, destinate să 
modifice elementele neesențiale din 
prezenta directivă și să o completeze, se 
adoptă în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 22 alineatul (3). Din 
motive imperative de urgență, Comisia 

Măsurile de punere în aplicare, destinate să 
modifice elemente neesențiale din prezenta 
directivă și să o completeze, se adoptă în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 22 alineatul (3), în cazul în care 
inițiativele de autoreglementare ale 
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poate să utilizeze procedura de urgență 
prevăzută la articolul 22 alineatul (4).

sectorului nu au avut drept rezultat 
atingerea unui nivel de securitate adecvat 
în cadrul pieței interne a unui sau mai 
multor state membre. În cazuri de extremă
urgență, Comisia poate să utilizeze 
procedura de urgență prevăzută la articolul 
22 alineatul (4).

Amendamentul 45

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 17
Directiva 2002/21/CE
Articolul 16 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia, ținând seama în cea mai mare 
măsură de avizul Autorității, poate să 
emită o decizie de desemnare a uneia sau 
a mai multor întreprinderi care au o 
putere semnificativă pe piață și de 
impunere a uneia sau a mai multor 
obligații specifice în conformitate cu 
articolele 9-13a din Directiva 2002/19/CE 
(directiva privind accesul) și articolul 17 
din Directiva 2002/22/CE (directiva 
privind serviciul universal). În acest fel, 
Comisia îndeplinește obiectivele strategice 
menționate la articolul 8.

eliminat

Justificare

To improve consistency without altering the delicate institutional balance of powers or 
undermining the subsidiarity elements of the Regulation, the Commission should play the role
of an arbitrator rather than of a judge.

Amendamentul 46

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 20
Directiva 2002/21/CE
Articolul 19 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) punerea coerentă în aplicare a măsurilor (a) punerea coerentă în aplicare a măsurilor 
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reglementare, inclusiv a cadrului 
reglementar al noilor servicii;

reglementare, inclusiv a cadrului 
reglementar al serviciilor paneuropene, 
precum serviciile de telecomunicații 
mondiale, și al noilor servicii;

Justificare

Pan-European telecommunications services with its current lead example of global 
telecommunications services(GTS) offered to multinational companies with offices in a 
number of European countries are one of the areas where the Commission should have the 
power to ensure a harmonised regulatory approach within the EU.

Amendamentul 47

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 20
Directiva 2002/21/CE
Articolul 19 – alineatul 4 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) aspecte privind consumatorii, inclusiv
accesibilitatea la serviciile și 
echipamentele de comunicații electronice 
pentru utilizatorii finali cu handicap;

(c) aspecte privind consumatorii care nu 
au fost incluse în Directiva 2002/22/CE, 
în special accesibilitatea la serviciile și 
echipamentele de comunicații electronice 
pentru utilizatorii finali cu handicap;

Justificare

Only consumer issues not covered by the Universal Service Directive should be regulated on 
the basis of this Article.

Amendamentul 48

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) viabilitatea tehnică și economică a 
utilizării sau a instalării unei 
infrastructuri competitive, având în 
vedere ritmul actual de evoluție a pieței 
și beneficiile pentru consumatori și 
ținând seama de natura și tipul 
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interconectării și ale accesului în cauză, 
inclusiv de viabilitatea altor opțiuni de 
acces din amonte;

Justificare

Infrastructure competition, while a primary goal of this regulation, needs to be assessed 
according to the benefit to the consumer too. Competition should be promoted as deep as 
possible in the value chain.

Amendamentul 49

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 9 
Directiva 2002/19/CE
Articolul 13a – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) dovada faptului că impunerea 
obligațiilor corespunzătoare dintre cele 
identificate la articolele 9-13 de a realiza o 
concurență eficientă în urma unei analize 
coordonate a piețelor relevante în 
conformitate cu analiza pieței prevăzută la 
articolul 16 din Directiva 2002/21/CE 
(directiva-cadru) nu a realizat sau nu ar 
realiza o concurență eficientă și viabilă;

(a) dovada faptului că impunerea 
obligațiilor corespunzătoare dintre cele 
identificate la articolele 9-13 de a realiza o 
concurență eficientă în urma unei analize 
coordonate a piețelor relevante în 
conformitate cu analiza pieței prevăzută la 
articolul 16 din Directiva 2002/21/CE 
(directiva-cadru) nu a realizat sau nu ar 
realiza o concurență eficientă și viabilă și 
că această măsură ar fi modalitatea cea 
mai eficace și efectivă de a pune în 
aplicare măsurile corective menite să 
remedieze astfel de deficiențe;

Justificare

Since functional separation can provide a means to simplify enforcement for the Authority 
and regulated operator, it should be possible for Regulators to make use of this measure on a 
forward-looking basis and not only after there is a long-standing failure of enforcement 
which means that remedies have been ineffective over an extended period (and thus 
competition has failed to develop). It is important to refer to 'effective' competition as some 
infrastructure competition could exist without being sufficient to provide an effective 
constraint on the dominant operator.

Amendamentul 50
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Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 2
Directiva 2002/20/CE
Articolul 3 – alineatul 2 – paragrafele 1a și 1b (noi)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Serviciile de telecomunicații mondiale fac 
doar obiectul unui proces de notificare 
simplificat, în cadrul căruia activitatea 
serviciilor de comunicații electronice este 
înregistrată în mod specific drept «servicii 
de telecomunicații mondiale».
Serviciile de telecomunicații mondiale 
înseamnă servicii de date și de telefonie 
mobilă gestionate pentru întreprinderi 
multinaționale care operează în țări 
diferite și, deseori, pe continente diferite. 
Acestea sunt inevitabil servicii 
transfrontaliere și, în interiorul Europei, 
paneuropene.

Amendamentul 51

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 3
Directiva 2002/20/CE
Articolul 5 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre nu condiționează
utilizarea spectrului radio de acordarea 
drepturilor individuale de utilizare, ci 
includ condițiile de utilizare a acestui 
spectru radio în autorizația generală, cu 
excepția cazului când este justificată 
acordarea drepturilor individuale cu 
scopul:

Statele membre facilitează utilizarea 
spectrului radio în conformitate cu
autorizația generală. Statele membre pot 
acorda drepturi individuale cu scopul:

Justificare

General authorisations may be a viable solution in the long term once the technology has 
developed. However, the granting of individual rights should remain the normal procedure 
for spectrum allocation.
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Amendamentul 52

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) de îndeplini alte obiective de interes 
general.

(b) de a îndeplini alte obiective de interes 
general, inclusiv furnizarea de servicii de 
radiodifuziune.

Amendamentul 53

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orice drept individual de utilizare a 
spectrului radio care se acordă pentru zece 
ani sau mai mult și care nu poate fi 
transferat sau concesionat între 
întreprinderi, în conformitate cu articolul 
9b din directiva-cadru, va face obiectul 
unei revizuiri la fiecare cinci ani și pentru 
prima dată la cinci ani de la emiterea 
acestuia în temeiul criteriilor stabilite la 
alineatul (1). În cazul în care criteriile de 
acordare a drepturilor individuale de 
utilizare nu se mai aplică, dreptul 
individual de utilizare se transformă într-o 
autorizație generală de utilizare a 
spectrului, care face obiectul unui preaviz 
de cel mult cinci ani de la încheierea 
revizuirii, sau se poate transfera sau 
concesiona liber între întreprinderi.

Atunci când drepturile individuale de 
utilizare a spectrului radio sunt acordate 
pentru zece ani sau mai mult și acestea nu 
pot fi transferate sau concesionate unei 
alte întreprinderi în conformitate cu 
articolul 9b din directiva-cadru, autoritatea 
națională de reglementare se asigură că 
dispune de mijloacele necesare pentru a 
verifica dacă criteriile de acordare a 
acestor drepturi individuale de utilizare 
continuă să fie aplicate și respectate pe 
durata licenței. În cazul în care aceste 
criterii nu se mai aplică, dreptul individual 
de utilizare se transformă într-o autorizație 
generală de utilizare a spectrului, care face 
obiectul unui preaviz și este acordată după 
expirarea unui termen rezonabil, sau se 
poate transfera sau concesiona liber între 
întreprinderi. Adoptarea unei astfel de 
decizii implică luarea în considerare în 
mod corespunzător a necesității de a 
acorda o perioadă adecvată pentru 
amortizarea investițiilor.
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Justificare

There are numerous new platforms and services on which investment must be recouped over a
period exceeding ten or at least five years. It is not unusual to sustain considerable losses 
during the first one or two years of operation. It would be disproportionate to require the 
national regulatory authority on an inflexible basis to carry out a formal review every five 
years of all broadcasting spectrum licences.

Amendamentul 54

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

eliminat

Justificare

The granting of general authorisations is a long-term objective and harmonisation should not 
be envisaged at this stage.

Amendamentul 55

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 selecție pentru 

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

Justificare

Regarding the granting of these rights, selection should be carried out by means of specific
legal proposals throughout the EU and not through the comitology procedure.

Amendamentul 56

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa I – punctul 4a (nou)
Directiva 2002/20/CE
Anexă – Partea C – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Desemnarea serviciului pentru care se 
folosește numărul, inclusiv orice cerință 
privind furnizarea serviciului în cauză 
și, pentru eliminarea oricărei îndoieli, 
stabilirea principiilor tarifare și a tarifelor 
maxime care se pot aplica anumitor serii 
de numere pentru a garanta protecția 
consumatorilor în conformitate cu 
articolul 8 alineatul (4) litera (b) din 
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Directiva 2002/21/CE.

Amendamentul 57

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa II – punctul 1
Directiva 2002/20/CE
Anexa II – punctul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) metoda de determinare a taxelor de 
utilizare pentru drepturile de utilizare a 
frecvențelor radio;

(d) metoda de determinare a taxelor de 
utilizare pentru drepturile de utilizare a 
frecvențelor radio, fără a aduce atingere 
mecanismelor stabilite de statele membre 
prin care obligația de a plăti taxe de 
utilizare este înlocuită cu obligația de a 
realiza obiective specifice de interes 
general;

Justificare

Member States must remain free to maintain or introduce mechanisms to replace user fee 
obligations with obligations to fulfil specific general interest objectives. These mechanisms, 
which are intended to meet media pluralism objectives, are commonly applicable to 
terrestrial broadcasting frequencies.
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