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Amendamentul 13
Piia-Noora Kauppi

Propunere de directivă - act de modificare
Considerentul 32

Text propus de Comisie Amendament

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

(32) Disponibilitatea serviciilor de
comunicare electronică este esențială în 
caz de urgență. Autoritățile naționale de 
reglementare trebuie  să asigure un 
standard minim de disponibilitate a rețelei 
care să permită comunicarea de bază în 
situații de urgență. Autoritățile naționale 
de reglementare trebuie să dispună de 
mijloacele necesare îndeplinirii sarcinilor 
acestora, inclusiv de competențele de a 
obține informații suficiente pentru a fi în 
măsură să evalueze nivelul de securitate a 
rețelelor sau serviciilor, precum și de datele 
complete și corecte referitoare la 
incidentele reale privind securitatea care au 
avut un impact semnificativ asupra 
funcționării rețelelor și serviciilor. Având 
în vedere faptul că aplicarea eficientă a 
unui nivel adecvat de securitate nu este un 
exercițiu singular ci un proces continuu de 
punere în aplicare, revizuire și actualizare, 
furnizorii de rețele și servicii de 
comunicații electronice trebuie să adopte 
măsuri care să asigure disponibilitatea 
minimă necesară a rețelelor conform 
riscurilor calculate.
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aplicarea eficientă a unui nivel adecvat de 
securitate nu este un exercițiu singular ci 
un proces continuu de punere în aplicare, 
revizuire și actualizare, furnizorii de rețele 
și servicii de comunicații electronice 
trebuie să adopte măsuri de protejare a 
integrității și securității acestora conform 
riscurilor calculate, luând în considerare 
nivelul tehnicii la momentul acestor 
măsuri.

Or. en

Justification

Regulatory intervention is justified to ensure the availability of communications networks for 
essential communications in case of emergency, but customer demand and market 
competition rather than regulatory fiat should determine the level of security provided to 
protect ordinary communications under normal conditions.

Amendamentul 14
Piia-Noora Kauppi

Propunere de directivă - act de modificare
Considerentul 33

Text propus de Comisie Amendament

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

(33) Piața competitivă este de regulă cel 
mai bun mijloc de asigurare a unui 
echilibru între nivelul de securitate și 
costurile necesare pentru realizarea 
acestuia, precum și între constrângerile 
impuse de  cerințele de securitate și 
libertatea de a realiza servicii inovatoare. 
Uneori mai este necesară acceptarea unui 
set comun de cerințe de securitate care să 
protejeze împotriva unei defecțiuni de 
proporții catastrofice, împotriva  
incidentelor cauzate de efectul de cascadă  
al unei rețele asupra alteia și care să 
garanteze disponibilitatea serviciilor de 
bază în situații de urgență. În 
conformitate cu principiul necesității și 
cel al proporționalității, autoritățile 
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a-și îndeplini sarcinile, acestea trebuie să 
aibă competența de a investiga și de a 
impune sancțiuni în cazul nerespectării 
dispozițiilor.

naționale de reglementare au competențe 
strict limitate în realizarea acestor 
obiective. Autoritățile naționale de 
reglementare ar trebui să aibă competența 
de a emite instrucțiuni obligatorii 
referitoare la măsurile tehnice de executare 
adoptate în temeiul directivei-cadru. Pentru 
a-și îndeplini sarcinile, acestea trebuie să 
aibă competența de a investiga și de a 
impune sancțiuni în cazul nerespectării 
dispozițiilor.

Or. en

Justification

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 15
Piia-Noora Kauppi

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

Text propus de Comisie Amendament

(33a) Gestionarea rețelelor și serviciilor 
de telefonie a fost dintotdeauna 
caracterizată de un nivel înalt de 
cooperare la nivel internațional, conceput 
astfel încât să asigure armonizarea 
standardelor tehnice și să promoveze 
interoperabilitatea: Internetul a permis 
realizarea interoperabilității prin 
standarde deschise globale pentru 
transmisia între rețele, iar dezvoltarea 
serviciilor care folosesc internetul a 
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depins de libertatea de creare de noi 
standarde și protocoale tehnice, fără 
intervenții de reglementare;  această 
libertate a permis inovații extraordinare 
în crearea de servicii pentru societatea 
informațională, precum și alte servicii 
necomerciale, ceea ce a adus imense 
câștiguri economice și sociale oamenilor 
din Europa.  Toate tradițiile de dezvoltare 
și de coordonare a standardelor tehnice 
au adus beneficii societății, fiecare în 
domeniul său.  Autoritățile naționale de 
reglementare ar trebui să recunoască 
importanța inovațiilor și diversității la 
nivelul protocoalelor și serviciilor pe 
internet, precum și importanța 
permisivității acordate de reglementări în 
realizarea acestor obiective.  

Or. en

Justification

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

Amendamentul 16
Piia-Noora Kauppi

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

Text propus de Comisie Amendament

(33b) Protejarea securității comunicațiilor 
electronice pe internet constituie o 
responsabilitate comună, cu obligații 
specifice pentru furnizorii de hardware și 
de software, de rețele și servicii de 
comunicații electronice, precum și pentru 
furnizorii de servicii pentru societatea 
informațională și de alte servicii care 
folosesc internetul. Aceste obligații sunt 
impuse de așteptările clienților și de 
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cererea pieței, prin măsuri la nivel 
național, prin această directivă, prin 
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 , prin Directiva 95/46/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 24 octombrie 1995 privind protecția 
persoanelor cu privire la prelucrarea 
datelor personale și libera circulație a 
acestor date 2,  precum și prin alte măsuri. 
Această directivă nu conferă competențe 
autorităților de reglementare în vederea 
reglementării serviciilor societății 
informaționale sau a unor servicii 
similare care nu sunt furnizate contra 
cost.  Conform principiului 
proporționalității, autoritățile naționale de 
reglementare nu trebuie să-și folosească 
competențele dobândite prin această 
directivă pentru impunerea de obligații 
asupra furnizorilor de rețele de 
comunicații electronice în chestiuni de
securitate care le depășesc  atribuțiile.
________________________________
1 JO L 178, 17.07.2000, p. 1.

2 JO L 281, 23.11.1995, p. 31. Directivă, astfel 
cum a fost modificată ultima dată prin 
Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 (JO L 284, 
31.10.2003, p. 1).

Or. en

Justification

The Commission's proposals fail to provide any clear evidence that regulatory intervention is 
necessary. It is particularly important in the area of security that any regulatory intervention 
is backed up with a clear impact assessment, which is clearly lacking in this case. Instead, 
NRAs, which only have  the competence and capacity to regulate network operators are now 
expected to regulate a market consisting, for the most part, of industries over which the 
exercise no control (software providers, hardware provides, online service providers, etc).
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Amendamentul 17
Piia-Noora Kauppi

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

Text propus de Comisie Amendament

(39a) Trebuie recunoscută necesitatea 
încurajării atât a investițiilor cât și a 
concurenței, astfel încât posibilitatea de 
alegere a consumatorului să fie protejată 
și nu subminată.

Or. en

Justification

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

Amendamentul 18
Sharon Bowles

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

Text propus de Comisie Amendament

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

(s) „bruiaj dăunător” înseamnă bruiajul 
care pune în pericol funcționarea unui 
serviciu de radionavigație, sau a altor 
servicii de siguranță, care obstrucționează 
tehnic utilizarea comună a frecvențelor
sau care poate denatura, bloca în mod 
grav sau întrerupe repetat funcționarea unui 
serviciu de radiocomunicații utilizat în 
conformitate cu reglementările 
internaționale, comunitare și de drept
intern aplicabile.

Or. en



AM\722312RO.doc 9/36 PE405.963v01-00

RO

Justification

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

Amendamentul 19
Piia-Noora Kauppi

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

Text propus de Comisie Amendament

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

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

Or. en

Justification

Failure of NRAs to act in a timely manner, for example in relation to market reviews, can 
hold back competition and innovation in the market.
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Amendamentul 20
Piia-Noora Kauppi

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

Text propus de Comisie Amendament

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

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

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

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

Or. en

Justification

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.

The proposed text implies that interim measures may be granted for other reasons. This is not 
desirable.
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Amendamentul 21
Sharon Bowles

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

Text propus de Comisie Amendament

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

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

Or. en

Justification

Appeal processes can often be lengthy and prevent a quick, effective regulatory solution. 

Amendamentul 22
Piia-Noora Kauppi

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directive 2002/21/EC
Articolul 5 – alineatul 1
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Text propus de Comisie Amendament

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

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

Or. en

Justification

The proposed addition concerning information on future network and service development 
would be problematic because that kind of information would contain most likely inside 
information. The threshold of such requirement should be very high. In this case it is not clear 
what would be the purpose and the added value of requiring the operators to submit such 
information to authorities.

Amendamentul 23
Sharon Bowles

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2002/21/CE
Articolul 5 – alineatul 1
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Text propus de Comisie Amendament

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

(1) Statele membre se asigură că 
întreprinderile care furnizează rețele și 
servicii de comunicații electronice transmit 
toate informațiile, inclusiv informațiile 
financiare, necesare autorităților naționale 
de reglementare pentru a garanta 
conformitatea cu dispozițiile sau deciziile 
adoptate în conformitate cu prezenta 
directivă și cu directivele specifice. 
Întreprinderile respective furnizează astfel 
de informații rapid și la cerere, respectând 
termenele și nivelul de detalii solicitate de 
autoritatea națională de reglementare. 
Informațiile solicitate de autoritatea 
națională de reglementare sunt 
proporționale cu sarcina pe care aceasta o 
are de îndeplinit. Autoritatea națională de 
reglementare prezintă motivele care 
justifică cererea sa de informații. De 
asemenea, operatorii oferă din timp 
informații cu privire la orice restricție mai 
importantă a serviciilor furnizate en gros 
care sunt disponibile pentru concurenți. 
Așa cum prevede legislația națională și 
comunitară, confidențialitatea comercială 
trebuie respectată. 

Or. en

Justification

Future network or service developments are often highly confidential and to force companies 
to disclose information relating to the developments themselves might jeopardise innovation. 
However some advance notice of potential impact at the wholesale level is desirable.  It needs 
to be clear that commercial confidentiality should be respected.
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Amendamentul 24
Sharon Bowles

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

Text propus de Comisie Amendament

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

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

În ceea ce privește condiția c) de la 
alineatul (4), Comisia, autoritatea 
națională de reglementare și Autoritatea 
negociază pentru ajungerea la un acord. 
În cazul în care nu se va găsi o soluție 
reciproc convenabilă, Comisia poate emite 
o decizie, cu condiția ca această să fie 
susținută de Autoritate cu o majoritate 
simplă. 

Or. en

Justification

The veto on remedies is a new power and a top down solution divorced from the expertise on 
the ground and should be removed. A negotiated solution is desirable.  However in the 
interests of convergence a joint decision of the Authority and Commission should be able to 
veto. A simple majority vote of the Authority is sufficient.
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Amendamentul 25
Sharon Bowles

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

Text propus de Comisie Amendament

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

eliminat

Or. en

Justification

The veto on remedies is a top down solution divorced from the expertise on the ground and 
should be removed.

Amendamentul 26
Sharon Bowles

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

Text propus de Comisie Amendament

(8) În cazul unui proiect de măsură 
modificat menționat la alineatul (6), 
Comisia poate lua o decizie, prin derogare 

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

Or. en

Justification

The veto on remedies is a top down solution divorced from the expertise on the ground and 
should be removed.

Amendamentul 27
Sharon Bowles

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

Text propus de Comisie Amendament

(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).

Or. en
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Amendamentul 28
Sharon Bowles

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

Text propus de Comisie Amendament

(g) respectând principiul conform căruia 
utilizatorii ar trebui să poată să acceseze și 
să distribuie orice conținut legal și să 
folosească orice aplicații legale și/sau 
servicii la alegerea acestora.

(g) respectând principiul conform căruia 
utilizatorii ar trebui să poată să acceseze și 
să distribuie orice conținut legal și să 
folosească orice aplicații legale și/sau 
servicii la alegerea acestora, după cum a 
fost stabilit prin contractul dintre furnizor 
și abonat. Nimic din acel principiu, nici 
prezența sau absența dintr-un contract a 
menționării principiului, nu are ca efect  
anularea dispozițiilor Directivei 
2001/29/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului din 22 mai 2001 privind 
armonizarea anumitor aspecte ale 
drepturilor de autor și drepturilor conexe 
în societatea informațională1.
_______________________________
1 JO L 167, 22.06.2001, p. 10.

Or. en

Amendamentul 29
Jacques Toubon

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

Text propus de Comisie Amendament

(8 bis) La alineatul 4, se adăugă litera 
următoare:
„(ga) asigurându-se cooperarea 
furnizorilor de rețele de comunicații 
electronice cu sectoarele angajate în 
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protejarea și promovarea conținuturilor 
licite la nivelul rețelelor și serviciilor de 
comunicații electronice.”

Or. fr

Justification

La coopération des opérateurs de services de communicatiosn 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 30
Sharon Bowles

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

Text propus de Comisie Amendament

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

(c) garantarea utilizării eficiente a 
frecvențelor radio, inclusiv a optimizării 
partajării spectrului radio, acolo unde este 
posibil; sau

Or. en

Justification

Spectrum sharing should be utilised where it is technically viable and efficient, taking the 
conflicting requirements into account.

Amendamentul 31
Sharon Bowles

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – alineatul 9 a (nou)
Directiva 2002/21/CE
Articolul 9 – alineatul3 – litera da (nouă)
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Text propus de Comisie Amendament

(9a) se introduce următoarea literă:
„(da) să țină cont de organizațiile 
internaționale și regionale care sunt 
implicate în domeniul spectrului radio, și 
să respecte planurile de frecvență stabilite 
la nivel internațional, sau”

Or. en

Justification

Europe must respect international frequency plans (e.g. the ITU Geneva Plan (GE-06)) to 
avoid unnecessary interference and inefficient waste of spectrum on its borders.

Amendamentul 32
Sharon Bowles

Propunere de directivă - act de modificare

Articolul 1 – punctul 9b (nou)

Directiva 2002/21/CE
Articolul 9 – alineatul 3 – litera db (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

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

Or. en

Justification

Europe must respect international frequency plans (e.g. the ITU Geneva Plan (GE-06)) to 
avoid unnecessary interference and inefficient waste of spectrum on its borders.
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Amendamentul 33
Sharon Bowles

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

Text propus de Comisie Amendament

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

(4) În cazul în care al doilea paragraf 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
serviciilor de comunicații electronice, după 
cum sunt identificate în registrele 
naționale de alocare a frecvențelor și în 
reglementările radio ale ITU. Cu toate 
acestea, statele membre pot să prevadă 
restricții proporționale și nediscriminatorii 
în ceea ce privește tipurile de servicii de 
comunicații electronice care urmează să fie 
furnizate.

Or. en

Justification

Service neutrality should respect the ITU Radio Regulations that determine which services 
can coexist in the different bands.

Amendamentul 34
Sharon Bowles

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

Text propus de Comisie Amendament

Restricțiile care reglementează furnizarea 
unui serviciu într-o bandă specifică sunt 
justificate, în scopul de a garanta 

Restricțiile care reglementează furnizarea 
unui serviciu de comunicații electronice 
într-o bandă specifică sunt justificate, în 
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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.

scopul de a garanta îndeplinirea 
obiectivului de interes general, în sensul 
legislației naționale, conform dreptului 
comunitar, precum siguranța vieții, 
promovarea coeziunii  sociale, regionale, 
teritoriale, evitarea utilizării ineficiente a 
spectrului, promovarea posibilității 
consumatorului de a alege servicii, 
tehnologii sau platforme noi și 
alternative, sau astfel cum sunt definite în 
legislația națională în conformitate cu 
dreptul comunitar.

Or. en

Justification

Choice between new services and platforms is a key requirement for European citizens and 
due consideration should be given to this. Member states should decide the criteria of general 
interest objectives.

Amendamentul 35
Piia-Noora Kauppi

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

Text propus de Comisie Amendament

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

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

Amendamentul 36
Sharon Bowles

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

Text propus de Comisie Amendament

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. Prin măsurile de 
implementare se pot acorda  
responsabilități specifice Biroului 
european de comunicații radio (ECR) în 
aplicarea acestor măsuri.

Or. en

Justification

Tariffs in numbering should remain a competence of member states. The Authority should not 
have competence in numbering and this should reside with the European Radio 
Communications Office (ERO).

Amendamentul 37
Katalin Lévai

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2002/21/CE
Articolul 13 a – alineatul 1
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Text propus de Comisie Amendament

(1) Statele membre se angajează ca 
întreprinderile care furnizează rețele 
publice de comunicații sau servicii de 
comunicații electronice disponibile 
publicului să ia măsurile tehnice și 
organizatorice corespunzătoare pentru a 
asigura securitatea rețelelor și a serviciilor 
acestora. Având în vedere cele mai noi 
tehnici, aceste măsuri trebuie să garanteze 
un nivel de securitate adecvat riscului 
prezentat. În special, trebuie luate măsuri 
pentru a preveni sau limita impactul 
incidentelor legate de securitate asupra 
utilizatorilor și rețelelor interconectate. 

(1) Statele membre se angajează ca 
întreprinderile care furnizează rețele 
publice de comunicații sau servicii de 
comunicații electronice disponibile 
publicului să ia măsurile tehnice și 
organizatorice corespunzătoare pentru a 
asigura securitatea rețelelor și a serviciilor 
acestora. Având în vedere cele mai noi 
tehnici, aceste măsuri trebuie să garanteze 
un nivel de securitate adecvat riscului 
prezentat. În special, trebuie luate măsuri 
pentru a preveni sau limita impactul 
incidentelor legate de securitate asupra 
utilizatorilor și rețelelor interconectate, 
precum și de distribuția de conținuturi 
nedorite, dăunătoare și ilicite.

Or. en

Justification

The obligation for undertakings providing public communications networks or publicly 
available electronic communications services to safeguard the security of their networks and 
services has to go beyond preventing or minimizing the impact of security incidents on users 
and on interconnected networks. This obligation also has to include the prevention or 
minimization, to the best of the undertakings’ ability – which implies having regard to the 
state of the art –, that unsolicited, harmful and/or unlawful content be distributed over their 
networks.

Amendamentul 38
Sharon Bowles

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

Text propus de Comisie Amendament

(3) Statele membre se angajează ca 
întreprinderile care furnizează rețele 
publice de comunicații sau servicii de 
comunicații electronice disponibile 

(3) Statele membre se angajează ca 
întreprinderile care furnizează rețele 
publice de comunicații sau servicii de 
comunicații electronice disponibile 
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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.

publicului să comunice autorității naționale 
de reglementare competente orice încălcare 
a securității sau a integrității care a avut un 
impact semnificativ asupra funcționării 
rețelelor sau a serviciilor.

Atunci când divulgarea unei infracțiuni 
este în interes public, autoritatea națională 
de reglementare poate informa publicul.

Atunci când divulgarea unei infracțiuni 
este în interes public, autoritatea națională 
de reglementare poate informa publicul.

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

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

Or. en

Justification

The national telecom regulators are not usually in charge of security issues. The Authority 
should not have competence in security matters which should reside with ENISA. A report 
every three months would be too much of a bureaucratic load. 

Amendamentul 39
Piia-Noora Kauppi

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

Text propus de Comisie Amendament

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

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

Or. en

Justification

Reinforcing network and information security is one of the areas where more action at 
Community is needed and where proposed amendments certainly could bring added value. 
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The only problematic issue in this context concerns the reporting obligation which is 
proposed for NRAs. Reporting every three months would be too burdensome and 
bureaucratic. Therefore, it is proposed that reporting would take place every year instead of 
every 3 months.

Amendamentul 40
Piia-Noora Kauppi

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

Text propus de Comisie Amendament

(4) Comisia, ținând cont în cea mai mare 
măsură de avizul Autorității emis în 
temeiul articolului 4 alineatul (3) litera (b) 
din Regulamentul […./CE], poate să 
adopte măsurile tehnice de punere în 
aplicare corespunzătoare cu scopul de a 
armoniza măsurile menționate la alineatele 
(1), (2) și (3), inclusiv măsurile care 
definesc circumstanțele, formatul și 
procedurile aplicabile în cazul cerințelor de 
notificare. 

(4) Comisia, ținând cont în cea mai mare 
măsură de avizul autorității naționale de 
reglementare, poate să adopte măsurile 
tehnice de punere în aplicare 
corespunzătoare cu scopul de a armoniza 
măsurile menționate la alineatele (1), (2) și 
(3), inclusiv măsurile care definesc 
circumstanțele, formatul și procedurile 
aplicabile în cazul cerințelor de notificare.

Măsurile de punere în aplicare, destinate 
să modifice elementele neesențiale din 
prezenta directivă și să o completeze, se 
adoptă în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 22 alineatul (3). Din 
motive imperative de urgență, Comisia 
poate să utilizeze procedura de urgență 
prevăzută la articolul 22 alineatul (4).

Aceste măsuri de implementare, destinate 
să modifice elementele neesențiale din 
prezenta directivă și să o completeze, se 
adoptă în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 22 alineatul (3) și 
acolo unde inițiativele de 
autoreglementare promovate din sector 
nu au condus la un nivel adecvat de 
securitate pe piața internă într-unul sau 
mai multe state membre.  Din motive 
imperative de urgență, Comisia poate să 
utilizeze procedura de urgență prevăzută la 
articolul 22 alineatul (4).

Or. en

Justification

Technical implementing measures should only be introduced where industry self regulatory 
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initiatives have not achieved an adequate level of security in the internal market.

Amendamentul 41
Sharon Bowles

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

Text propus de Comisie Amendament

(4) Comisia, ținând cont în cea mai mare 
măsură de avizul Autorității emis în 
temeiul articolului 4 alineatul (3) litera 
(b) din Regulamentul […./CE], poate să 
adopte măsurile tehnice de punere în 
aplicare corespunzătoare cu scopul de a 
armoniza măsurile menționate la alineatele 
(1), (2) și (3), inclusiv măsurile care 
definesc circumstanțele, formatul și 
procedurile aplicabile în cazul cerințelor de 
notificare.

(4) Comisia, ținând cont în cea mai mare 
măsură de avizul ENISA, 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.

Or. en

Justification

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

Amendamentul 42
Sharon Bowles

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

Text propus de Comisie Amendament

(1) Statele membre se asigură că 
autoritățile naționale de reglementare au 
competența de a emite instrucțiuni 

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

instrucțiuni obligatorii pentru 
întreprinderile care furnizează rețele 
publice de comunicații sau servicii de 
comunicații electronice disponibile 
publicului pentru a pune în aplicare 
articolul 13a.

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

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

(a) să furnizeze informațiile necesare 
evaluării securității serviciilor și rețelelor 
acestora, inclusiv a politicilor de securitate 
documentate; și 

(a) să furnizeze informațiile necesare 
evaluării securității serviciilor și rețelelor 
acestora, inclusiv a politicilor de securitate 
documentate; și 

(b) să ceară unui organism independent 
calificat să efectueze un audit privind 
securitatea și să pună la dispoziția 
autorității naționale de reglementare 
rezultatele acestuia.

(b) să ceară unui organism independent 
calificat să efectueze un audit privind 
securitatea și să pună la dispoziția 
autorității naționale de reglementare 
rezultatele acestuia.

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

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

(4) Prezentele dispoziții nu aduc atingere 
articolului 3 din prezenta directivă.

(4) Prezentele dispoziții nu aduc atingere 
articolului 3 din prezenta directivă.

Or. en

Justification

Many NRAs do not have competence in security issues.

Amendamentul 43
Piia-Noora Kauppi

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2002/21/CE
Articolul 13 b – alineatul 2
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Text propus de Comisie Amendament

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

(2) Statele membre se asigură că 
autoritățile naționale de reglementare, dacă 
este cazul, au competența de a cere 
întreprinderilor care furnizează rețele 
publice de comunicații sau servicii de 
comunicații electronice disponibile 
publicului să furnizeze informațiile 
necesare evaluării securității serviciilor și 
rețelelor acestora, inclusiv a politicilor de 
securitate documentate.

(a) să furnizeze informațiile necesare 
evaluării securității serviciilor și rețelelor 
acestora, inclusiv a politicilor de securitate 
documentate; și 
(b) să ceară unui organism independent 
calificat să efectueze un audit privind 
securitatea și să pună la dispoziția 
autorității naționale de reglementare 
rezultatele acestuia.

Or. en

Justification

The proposed enforcement of powers of the national regulators may become an excessive 
compliance burden, which could decelerate the development of new technologies. The 
national regulators should excess their power over public communications networks and 
publicly available electronic communications services only when necessary.

Amendamentul 44
Piia-Noora Kauppi

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

Text propus de Comisie Amendament

(1) Fără a aduce atingere articolului 9 din 
prezenta directivă și articolelor 6 și 8 din 
Directiva 2002/20/CE (directiva privind 

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

autorizarea), atunci când Comisia 
consideră că divergențele cu privire la 
punerea în aplicare de către autoritățile 
naționale de reglementare a sarcinilor 
specificate în prezenta directivă și în 
directivele specifice pot crea un obstacol în 
calea pieței interne, Comisia, poate să 
emită o recomandare sau o măsură 
obligatorie  privind aplicarea armonizată a 
dispozițiilor din prezenta directivă și din 
directivele specifice cu scopul de a sprijini 
îndeplinirea obiectivelor menționate la 
articolul 8.

Or. en

Amendamentul 45
Piia-Noora Kauppi

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

Text propus de Comisie Amendament

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 46
Piia-Noora Kauppi

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 2 – punctul 7
Directiva 2002/19/CE
Articolul 9 – alineatul 5
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Text propus de Comisie Amendament

(5) Comisia poate adopta modificările 
necesare aduse la anexa II în vederea 
adaptării acesteia la evoluția tehnologică și 
a pieței. Aceste măsuri, destinate să 
modifice elementele neesențiale din 
prezenta directivă, se adoptă în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control prevăzută la articolul 14 
alineatul (3). Din motive imperative de 
urgență, Comisia poate să utilizeze 
procedura de urgență prevăzută la articolul 
14 alineatul (4). La punerea în aplicare a 
dispozițiilor prezentului alineat, Comisia 
poate fi asistată de Autoritate.

(5) Comisia poate adopta modificările 
necesare aduse la anexa II în vederea 
adaptării acesteia la evoluția tehnologică și 
a pieței. Aceste măsuri, destinate să 
modifice elementele neesențiale din 
prezenta directivă, se adoptă în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control prevăzută la articolul 14 
alineatul (3).  Din motive imperative de 
urgență, Comisia poate să utilizeze 
procedura de urgență prevăzută la articolul 
14 alineatul (4). La punerea în aplicare a 
dispozițiilor prezentului alineat, Comisia 
poate fi asistată de autoritatea națională 
de reglementare.

Or. en

Amendamentul 47
Sharon Bowles

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

Text propus de Comisie Amendament

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

Or. en
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Justification

Many NRAs do not have competence in security issues.

Amendamentul 48
Sharon Bowles

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

Text propus de Comisie Amendament

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

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

Or. en

Amendamentul 49
Sharon Bowles

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

Text propus de Comisie Amendament

(2) Următoarea definiție se aplică, de 
asemenea:

(2) Următoarele definiții se aplică, de 
asemenea:

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

« autorizație generală » înseamnă un cadru 
legal instituit de un stat membru care 
garantează drepturi privind furnizarea de 
rețele și servicii de comunicații electronice 
și stabilește obligații specifice sectorului, 
care se pot aplica tuturor sau anumitor 
tipuri de rețele și servicii de comunicații 
electronice, în conformitate cu prezenta 
directivă.
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«servicii de telecomunicații globale» 
înseamnă date gestionate privind afacerile 
și servicii vocale pentru companii 
multinaționale ce își au sediul în diferite 
țări și, deseori, pe diferite continente. 
Acestea sunt inevitabil servicii 
transfrontaliere și, în interiorul Europei, 
servicii paneuropene.»

Or. en

Amendamentul 50
Sharon Bowles

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

Text propus de Comisie Amendament

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

Or. en

Amendamentul 51
Sharon Bowles

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

Text propus de Comisie Amendament

(a) de a evita un risc grav de bruiaj (a) de a evita riscul grav de bruiaj 
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dăunător; dăunător, distorsiuni făcute de concurență 
sau;

Or. en

Amendamentul 52
Sharon Bowles

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

Text propus de Comisie Amendament

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

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

Or. en

Justification

Many NRAs do not have competence in spectrum policy.

Amendamentul 53
Sharon Bowles

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 3 – punctul 5
Directiva 2002/21/CE
Articolul 6 b
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Text propus de Comisie Amendament

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

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

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

În astfel de cazuri, măsura trebuie să 
specifice perioada în care (GPSR) 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).

(2) Ținând cont în cea mai mare măsură de 
avizul (GPSR), 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).

Or. en

Justification

The Authority should not have competence over spectrum policy and this should remain with 
the Radio Spectrum Policy Group (RSPG). 
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Amendamentul 54
Sharon Bowles

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

Text propus de Comisie Amendament

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 
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).

Or. en
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Justification

EU-wide selection procedures for the issuing of rights should be subject to specific legislative 
proposals not Comitology.


	722312ro.doc

