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Amendamentul 24
Ignasi Guardans Cambó

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Spectrul radio ar trebui să fie 
considerat o resursă publică limitată care 
are o importantă valoare publică și de 
piață. În consecință, spectrul este 
gestionat în interes public în modul cât 
mai eficient posibil dintr-o perspectivă 
economică, socială și de mediu, iar
obstacolele apărute în calea utilizării sale 
eficiente sunt eliminate treptat.

(16) Spectrul radio ar trebui să fie 
considerat o resursă publică limitată care 
are o importantă valoare publică și 
economică și care este esențială pentru 
îndeplinirea unor obiective de interes 
general ale politicilor publice. Prin 
urmare, spectrul radio ar trebui să fie 
gestionat în mod eficient, acordându-se o 
atenție cuvenită interesului public dintr-o 
perspectivă economică, socială și de 
mediu, iar obstacolele apărute în calea 
utilizării sale eficiente ar trebui eliminate 
treptat.

Or. en

Justificare

Spectrum is indeed a public resource, and cannot be considered the private property 
of no one. But its efficiency should not and cannot be reduced to simple market 
criteria. Both its economic and public value should be considered accordingly and in 
a balanced way to manage it efficiently.

Amendamentul 25
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Spectrul radio ar trebui să fie 
considerat o resursă publică limitată care 
are o importantă valoare publică și de 
piață. În consecință, spectrul este gestionat 
în interes public în modul cât mai eficient 
posibil dintr-o perspectivă economică, 

(16) Spectrele radio sunt proprietatea 
statelor membre. Spectrul radio ar trebui să 
fie considerat o resursă publică limitată 
care are o importantă valoare publică și 
economică. În consecință, spectrul este 
gestionat în interes public în modul cât mai 
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socială și de mediu, iar obstacolele apărute 
în calea utilizării sale eficiente sunt 
eliminate treptat.

eficient posibil dintr-o perspectivă socială, 
culturală, economică și de mediu, iar 
obstacolele apărute în calea utilizării sale 
eficiente sunt eliminate treptat.

Or. en

Justificare

There is no doubt that radio spectrum is a scarce public resource. The original 
responsibility of the member states for the radio spectrum should be clarified.

Amendamentul 26
Helga Trüpel

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Flexibilitatea în ceea ce privește 
gestionarea spectrului și accesul la spectru 
ar trebui să fie sporită pentru a permite 
utilizatorilor spectrului, conform 
autorizațiilor pentru utilizarea neutră pe 
plan tehnologic și al serviciilor, să aleagă 
cele mai bune tehnologii și servicii 
aplicabile într-o bandă de frecvență. 
Stabilirea pe cale administrativă a 
tehnologiilor și serviciilor ar trebui să 
devină o excepție și ar trebui să fie 
justificată în mod clar și să facă obiectul 
unei revizuiri periodice regulate.

(20) Flexibilitatea în ceea ce privește 
gestionarea spectrului și accesul la spectru 
ar trebui să fie sporită pentru a permite 
utilizatorilor spectrului, conform 
autorizațiilor pentru utilizarea neutră pe 
plan tehnologic și al serviciilor, să aleagă 
cele mai bune tehnologii și servicii 
aplicabile în benzi de frecvență disponibile 
serviciilor de comunicații electronice, 
astfel cum sunt identificate în registrele 
naționale de alocare a frecvențelor și în 
reglementările radio ale Uniunii 
Internaționale a Telecominicațiilor (ITU) 
(principii denumite în continuare „de 
neutralitate tehnologică și cu privire la 
servicii”). Stabilirea pe cale administrativă 
a tehnologiilor și serviciilor ar trebui să 
aibă loc atunci când se află în joc 
obiective de interes general.

Or. en
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Justificare

Necessary to ensure legal consistency with the definition of service neutrality 
proposed under Article 9 paragraph 4 subparagraph 1 of the Framework Directive.

Amendamentul 27
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Flexibilitatea în ceea ce privește 
gestionarea spectrului și accesul la spectru 
ar trebui să fie sporită pentru a permite 
utilizatorilor spectrului, conform 
autorizațiilor pentru utilizarea neutră pe 
plan tehnologic și al serviciilor, să aleagă 
cele mai bune tehnologii și servicii 
aplicabile într-o bandă de frecvență. 
Stabilirea pe cale administrativă a 
tehnologiilor și serviciilor ar trebui să 
devină o excepție și ar trebui să fie 
justificată în mod clar și să facă obiectul 
unei revizuiri periodice regulate.

(20) Flexibilitatea în ceea ce privește 
gestionarea spectrului și accesul la spectru 
ar trebui să fie sporită pentru a permite 
utilizatorilor spectrului, conform 
autorizațiilor pentru utilizarea neutră pe 
plan tehnologic și al serviciilor, să aleagă 
cele mai bune tehnologii și servicii 
aplicabile în benzi de frecvență disponibile 
serviciilor de comunicații electronice, 
astfel cum sunt identificate în registrele 
naționale de alocare a frecvențelor și în 
reglementările radio ale Uniunii 
Internaționale a Telecominicațiilor (ITU) 
(principii denumite în continuare „de 
neutralitate tehnologică și cu privire la 
servicii”). Stabilirea pe cale administrativă 
a tehnologiilor și serviciilor ar trebui să 
aibă loc atunci când se află în joc 
obiective de interes general.

Or. en

Justificare

Necessary to ensure legal consistency with the definition of service neutrality.
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Amendamentul 28
Ignasi Guardans Cambó

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Flexibilitatea în ceea ce privește 
gestionarea spectrului și accesul la spectru 
ar trebui să fie sporită pentru a permite 
utilizatorilor spectrului, conform 
autorizațiilor pentru utilizarea neutră pe 
plan tehnologic și al serviciilor, să aleagă 
cele mai bune tehnologii și servicii 
aplicabile într-o bandă de frecvență. 
Stabilirea pe cale administrativă a 
tehnologiilor și serviciilor ar trebui să 
devină o excepție și ar trebui să fie 
justificată în mod clar și să facă obiectul 
unei revizuiri periodice regulate.

(20) Flexibilitatea în ceea ce privește 
gestionarea spectrului și accesul la spectru 
ar trebui să fie sporită pentru a permite 
utilizatorilor spectrului, conform 
autorizațiilor pentru utilizarea neutră pe 
plan tehnologic și al serviciilor, să aleagă 
cele mai bune tehnologii și servicii 
aplicabile într-o bandă de frecvență 
(principii denumite în continuare „de 
neutralitate tehnologică și cu privire la 
servicii”). Stabilirea pe cale administrativă 
a tehnologiilor și serviciilor ar trebui să 
devină o excepție și ar trebui să se aplice 
atunci când se află în joc obiective de 
interes general.

Or. en

Amendamentul 29
Helga Trüpel

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Excepțiile de la principiul neutralității 
tehnologice trebuie să fie limitate și 
justificate de necesitatea evitării bruiajului 
dăunător, de exemplu prin impunerea 
măștilor de emisie și a nivelurilor de 
putere, sau pentru a garanta protecția 
sănătății publice prin limitarea expunerii 
publicului la câmpurile electromagnetice 
sau pentru a garanta o partajare corectă a 
spectrului, în special în cazul în care 
utilizarea acestuia face numai obiectul 
autorizărilor generale sau este strict 

(21) Restricțiile aplicate principiului
neutralității tehnologice trebuie să fie 
adecvate și justificate de necesitatea 
evitării bruiajului dăunător, de exemplu 
prin impunerea măștilor de emisie și a 
nivelurilor de putere, sau pentru a garanta 
protecția sănătății publice prin limitarea 
expunerii publicului la câmpurile 
electromagnetice sau pentru a garanta o 
partajare corectă a spectrului, în special în 
cazul în care utilizarea acestuia face numai 
obiectul autorizărilor generale, sau pentru 
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necesară respectarea unei excepții de la 
principiul neutralității serviciilor.

a respecta un obiectiv de interes general 
în conformitate cu legislația comunitară.

Or. en

Justificare

Ensure coherency with the text of the directive which – for technology neutrality -
refers to “restrictions” and not “exceptions”. Restrictions should not be limited to 
exception to the principle of service neutrality but needs to comply with general 
interest objectives. 

Amendamentul 30
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Excepțiile de la principiul neutralității 
tehnologice trebuie să fie limitate și 
justificate de necesitatea evitării bruiajului 
dăunător, de exemplu prin impunerea 
măștilor de emisie și a nivelurilor de 
putere, sau pentru a garanta protecția 
sănătății publice prin limitarea expunerii 
publicului la câmpurile electromagnetice 
sau pentru a garanta o partajare corectă a 
spectrului, în special în cazul în care 
utilizarea acestuia face numai obiectul 
autorizărilor generale sau este strict 
necesară respectarea unei excepții de la 
principiul neutralității serviciilor.

(21) Restricțiile aplicate principiului
neutralității tehnologice trebuie să fie 
adecvate și justificate de necesitatea 
evitării bruiajului dăunător, de exemplu 
prin impunerea măștilor de emisie și a 
nivelurilor de putere, sau pentru a garanta 
protecția sănătății publice prin limitarea 
expunerii publicului la câmpurile 
electromagnetice sau pentru a garanta o 
partajare corectă a spectrului, în special în 
cazul în care utilizarea acestuia face numai 
obiectul autorizărilor generale, sau pentru 
a respecta un obiectiv de interes general 
în conformitate cu legislația comunitară.

Or. en

Justificare

Ensure coherency with the text of the directive which – for technology neutrality -  
refers to “restrictions” and not “exceptions”. Restrictions should not be limited to 
exception to the principle of service neutrality but needs to comply with general 
interest objectives.
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Amendamentul 31
Ignasi Guardans Cambó

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Excepțiile de la principiul neutralității 
tehnologice trebuie să fie limitate și 
justificate de necesitatea evitării bruiajului 
dăunător, de exemplu prin impunerea 
măștilor de emisie și a nivelurilor de 
putere, sau pentru a garanta protecția 
sănătății publice prin limitarea expunerii 
publicului la câmpurile electromagnetice 
sau pentru a garanta o partajare corectă a 
spectrului, în special în cazul în care 
utilizarea acestuia face numai obiectul 
autorizărilor generale sau este strict 
necesară respectarea unei excepții de la 
principiul neutralității serviciilor.

(21) Restricțiile aplicate principiului 
neutralității tehnologice trebuie să fie 
adecvate și justificate de necesitatea 
evitării bruiajului dăunător, de exemplu 
prin impunerea măștilor de emisie și a 
nivelurilor de putere, sau pentru a garanta 
protecția sănătății publice prin limitarea 
expunerii publicului la câmpurile 
electromagnetice sau pentru a garanta o 
partajare corectă a spectrului, în special în 
cazul în care utilizarea acestuia face numai 
obiectul autorizărilor generale sau este 
strict necesară respectarea unei excepții de 
la principiul neutralității serviciilor.

Or. en

Justificare

This amendment ensures coherency with the text of the directive which – for 
technology neutrality - refers to “restrictions” and not “exceptions”.

Amendamentul 32
Helga Trüpel

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 

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

drepturilor dobândite anterior. Pe de altă 
parte, utilizarea spectrului poate fi 
destinată în mod explicit furnizării unui 
serviciu specific pentru îndeplinirea 
obiectivelor de interes general definite în 
mod clar, cum ar fi siguranța vieții sau 
evitarea utilizării ineficiente a spectrului, ar 
putea fi permise în cazul în care acestea 
sunt necesare și proporționale. De 
asemenea, aceste obiective includ
promovarea obiectivelor politicilor privind 
cultura și mass-media, cum ar fi
diversitatea culturală și lingvistică și 
pluralismul mijloacelor de comunicare în 
masă, 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.

Or. en

Justificare

This amendment complements the rapporteur’s amendment n° 5.  Individual rights 
are granted to broadcasters which in return need to respect obligations related to 
content regulation. Therefore it must be possible to ensure a link between individual 
authorisations and content regulation, in respect of Member States’ competence to 
promote cultural and linguistic diversity, and media pluralism. 
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Amendamentul 33
Claire Gibault, Jean-Marie Cavada, Marie-Hélène Descamps

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(22) De asemenea, utilizatorii spectrului ar 
trebui să poată alege liber serviciile pe care 
doresc să le ofere, sub rezerva unor măsuri 
tranzitorii în vederea respectării 
drepturilor dobândite anterior. Pe de altă 
parte, utilizarea spectrului poate fi 
destinată în mod explicit furnizării unui 
serviciu specific sau printr-o tehnologie 
specifică, pentru îndeplinirea obiectivelor 
de interes general definite în mod clar, cum 
ar fi siguranța vieții sau evitarea utilizării 
ineficiente a spectrului, în cazul în care 
astfel de măsuri sunt necesare și 
proporționale. De asemenea, aceste 
obiective cuprind promovarea obiectivelor 
politicilor privind cultura și mass-media, 
cum ar fi diversitatea culturală și 
lingvistică și pluralismul mijloacelor de 
comunicare în masă, 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.  
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inclusiv a spectrului.

Or. fr

Justificare

Conformément au Considérant 5 de la Directive-cadre, la séparation entre la 
réglementation de la transmission et celle des contenus ne doit pas empêcher de tenir 
compte des liens existant entre les deux, en particulier pour garantir le pluralisme des 
médias, la diversité culturelle et la protection des consommateurs. Les Etats membres 
doivent donc conserver la possibilité de lier l'attribution de droits individuels 
d'utilisation des fréquences à des obligations relatives à la fourniture de certains 
contenus.

Amendamentul 34
Ignasi Guardans Cambó

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(22) De asemenea, utilizatorii spectrului ar 
trebui să poată alege liber serviciile pe care 
doresc să le ofere, sub rezerva unor măsuri 
tranzitorii în vederea respectării 
drepturilor dobândite anterior. Pe de altă 
parte, utilizarea spectrului poate fi 
destinată în mod explicit furnizării unui 
serviciu specific sau printr-o tehnologie 
specifică pentru îndeplinirea obiectivelor 
de interes general definite în mod clar, cum 
ar fi siguranța vieții sau evitarea utilizării 
ineficiente a spectrului, ar putea fi permise 
în cazul în care acestea sunt necesare și 
proporționale. De asemenea, aceste 
obiective includ promovarea obiectivelor 
politicilor privind cultura și mass-media, 
cum ar fi diversitatea culturală și 
lingvistică și pluralismul mijloacelor de 
comunicare în masă, 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 
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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.

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.

Or. en

Justificare

This amendment complements my own amendment 5. Individual rights are granted to 
broadcasters which in return need to respect obligations related to content 
regulation. Therefore it must be possible to ensure a link between individual 
authorisations and content regulation, in respect of Member States’ competence to 
promote cultural and linguistic diversity, and media pluralism. 

Amendamentul 35
Marielle De Sarnez

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) De asemenea, utilizatorii spectrului ar 
trebui să poată alege liber serviciile pe care 
doresc să le ofere din spectrul care face 
obiectul măsurilor tranzitorii pentru 
rezolvarea situațiilor nesoluționate. 
Excepțiile de la acest principiu al 
neutralității serviciilor care prevăd 
furnizarea unui serviciu specific pentru 
îndeplinirea obiectivelor de interes general 
definite în mod clar, cum ar fi siguranța 
vieții sau evitarea utilizării ineficiente a 
spectrului, ar putea fi permise în cazul în 
care acestea sunt necesare și proporționale. 
De asemenea, aceste obiective pot cuprinde 
promovarea diversității culturale și 
lingvistice și a pluralismului media astfel 

(22) De asemenea, utilizatorii spectrului ar
trebui să poată alege liber serviciile pe care 
doresc să le ofere, sub rezerva unor măsuri 
tranzitorii în vederea respectării 
drepturilor dobândite anterior. Excepțiile 
de la acest principiu al neutralității 
serviciilor care prevăd furnizarea unui 
serviciu specific pentru îndeplinirea 
obiectivelor de interes general definite în 
mod clar, cum ar fi siguranța vieții sau 
evitarea utilizării ineficiente a spectrului, ar 
putea fi permise în cazul în care acestea 
sunt necesare și proporționale. De 
asemenea, aceste obiective trebuie să 
cuprindă promovarea diversității culturale 
și lingvistice și a pluralismului media astfel 
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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.

cum prevede legislația națională conformă 
cu dreptul comunitar. În acest cadru, 
dreptul individual de utilizare al 
titularului autorizației poate fi condiționat 
de angajamente privind oferta de conținut 
de servicii specifice. 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.

Or. fr

Amendamentul 36
Katerina Batzeli

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) De asemenea, utilizatorii spectrului ar 
trebui să poată alege liber serviciile pe care 
doresc să le ofere din spectrul care face 
obiectul măsurilor tranzitorii pentru 
rezolvarea situațiilor nesoluționate. 
Excepțiile de la acest principiu al 
neutralității serviciilor care prevăd 
furnizarea unui serviciu specific pentru 
îndeplinirea obiectivelor de interes general 
definite în mod clar, cum ar fi siguranța 
vieții sau evitarea utilizării ineficiente a 
spectrului, ar putea fi permise în cazul în 
care acestea sunt necesare și proporționale. 
De asemenea, aceste obiective pot cuprinde 
promovarea diversității culturale și 
lingvistice și a pluralismului media astfel 
cum prevede legislația națională conformă 

(22) De asemenea, utilizatorii spectrului ar 
trebui să poată alege liber serviciile pe care 
doresc să le ofere din spectrul care face 
obiectul măsurilor tranzitorii pentru 
rezolvarea situațiilor nesoluționate. 
Excepțiile de la acest principiu al 
neutralității serviciilor care prevăd 
furnizarea unui serviciu specific pentru 
îndeplinirea obiectivelor de interes general 
definite în mod clar, cum ar fi siguranța 
vieții sau evitarea utilizării ineficiente a 
spectrului, ar putea fi permise în cazul în 
care acestea sunt necesare și proporționale. 
De asemenea, aceste obiective pot cuprinde 
promovarea diversității culturale și 
lingvistice și a pluralismului media astfel 
cum prevede legislația națională conformă 
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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.

cu dreptul comunitar. 

Or. en

Justificare

Recital 5 of the Framework Directive fully recognizes that the separation between 
transmission regulation and the regulation for contect should take into account the 
existing links between them. It must therefore remain possible for Member States to 
link the granting of individual rights of use to commitments related to provisions of 
particular content services.

Amendamentul 37
Helga Trüpel

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(23) Definirea domeniului de aplicare și a 
naturii oricărei atribuiri a spectrului radio 
pentru a asigura promovarea obiectivelor 
politicilor privind cultura și mass-media, 
cum ar fi diversitatea culturală și 
lingvistică și pluralismul mijloacelor de 
comunicare în masă, în conformitate cu 
propria legislație națională, cu planurile 
privind spectrul radio adoptate la nivel 
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internațional și cu principiile generale ale 
legislației comunitare, este de competența 
statelor membre.

Or. en

Justificare

Necessary to ensure legal consistency in wording with amendment proposed under 
Article 9 (4) of the Framework Directive. This amendment complements the 
rapporteurs’s amendment 6.

Amendamentul 38
Helga Trüpel

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24)Întrucât alocarea spectrului pentru 
tehnologii și servicii specifice reprezintă o 
excepție de la principiul neutralității 
tehnologice și a serviciilor și reduce 
libertatea de alegere a serviciului furnizat 
sau a tehnologiei folosite, orice propunere 
pentru o astfel de alocare trebuie să fie 
transparentă și să facă obiectul unei 
consultări publice.

eliminat

Or. en

Justificare

Legal consistency with proposal for amendment to Article 6.1. 
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Amendamentul 39
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Întrucât alocarea spectrului pentru 
tehnologii și servicii specifice reprezintă o 
excepție de la principiul neutralității 
tehnologice și a serviciilor și reduce 
libertatea de alegere a serviciului furnizat 
sau a tehnologiei folosite, orice propunere 
pentru o astfel de alocare trebuie să fie 
transparentă și să facă obiectul unei 
consultări publice.

eliminat

Or. en

Justificare

Legal consistency for the principles of technology and service neutrality. 

Amendamentul 40
Ignasi Guardans Cambó

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 47a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(47a) În cazul în care, pe lângă măsurile 
tehnice de aplicare, este necesară 
adoptarea unor măsuri de armonizare în 
vederea punerii în aplicare a politicii 
comunitare privind comunicațiile 
electronice și spectrul, Comisia prezintă 
Parlamentului European și Consiliului o 
propunere legislativă.

Or. en
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Justificare

Harmonisation measures which involve adding new essential provisions to the 
regulatory framework should be dealt with a legislative proposal. Only the direct 
application of the rules set out in the framework or the addition of non-essential 
elements should be subject of Comitology procedures.

Amendamentul 41
Helga Trüpel

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 47a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(47a) În cazul în care, pe lângă măsurile 
tehnice de aplicare, este necesară 
adoptarea unor măsuri de armonizare în 
vederea punerii în aplicare a politicii 
comunitare privind comunicațiile 
electronice și spectrul, Comisia prezintă 
Parlamentului European și Consiliului o 
propunere legislativă.

Or. en

Justificare

(Trautmann, Amendment 6 – justification partly modified) Amendment to ensure legal 
consistency with Decision 1999/468/EC, Recital 7a and Article 1 para.2:  Measures 
which add new essential propositions to the Regulatory Framework must be dealt 
with under a legislative proposal. Only non-essential elements may be subject to the 
Comitology Procedure. Harmonisation of spectrum in not a non-essential element of 
this Directive.
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Amendamentul 42
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 47a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(47a) În cazul în care, pe lângă măsurile 
tehnice de aplicare, este necesară 
adoptarea unor măsuri de armonizare în 
vederea punerii în aplicare a politicii 
comunitare privind comunicațiile 
electronice și spectrul, Comisia prezintă 
Parlamentului European și Consiliului o 
propunere legislativă.

Or. en

Justificare

Amendment to ensure legal consistency with Decision 1999/468/EC, Recital 7a and 
Article 1 para.2:  Measures which add new essential propositions to the Regulatory 
Framework must be dealt with under a legislative proposal. Only non-essential 
elements may be subject to the Comitology Procedure. 

Amendamentul 43
Ignasi Guardans Cambó

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 

(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 
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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 aplica 
procedura de urgență prevăzută la 
articolul 5a alineatul (6) din decizia 
menționată mai sus.

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. Având în vedere că 
aplicarea procedurii de reglementare cu 
control în termenele care se aplică în mod 
normal ar putea, în anumite situații 
excepționale, împiedica adoptarea la timp 
a măsurilor de aplicare, Parlamentul 
European, Consiliul și Comisia ar trebui 
să acționeze rapid pentru a asigura 
adoptarea la timp a respectivelor măsuri.

Or. en

Justificare

On imperative and justified grounds of urgency the European Parliament, the Council 
and the Commission should act speedily in order to ensure the timely adoption of 
Comitology measures.

Amendamentul 44
Helga Trüpel

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 

(60) În special, Comisiei trebuie să i se 
acorde competența de a adopta măsuri de 
punere în aplicare privind notificările 
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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 aplica 
procedura de urgență prevăzută la 
articolul 5a alineatul (6) din decizia 
menționată mai sus.

menționate la articolul 7 din directiva-
cadru; Armonizarea în domeniul 
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. 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. 
Având în vedere că aplicarea procedurii 
de reglementare cu control în termenele 
care se aplică în mod normal ar putea, în 
anumite situații excepționale, împiedica 
adoptarea la timp a măsurilor de aplicare, 
Parlamentul European, Consiliul și
Comisia ar trebui să acționeze rapid 
pentru a asigura adoptarea la timp a 
respectivelor măsuri.

Or. en

Justificare

Necessary to ensure legal consistency with amendments proposed for a new article 8a 
of the Framework Directive and amendments proposed under Article 6a of the 
Authorisation Directive.) Harmonisation measures which add new essential proposals 
to the regulatory framework must be dealt with under a legislative proposal. Only 
non-essential elements may be subject to the Comitology Procedure. On imperative 
and justified grounds of urgency the European Parliament, the Council and the
Commission should act speedily in order to ensure the timely adoption of Comitology.
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Amendamentul 45
Helga Trüpel

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu excepția cazurilor care intră sub 
incidența articolului 7 alineatul (10), a 
articolului 20 sau a articolului 21, statele 
membre se asigură că, atunci când 
autoritățile naționale de reglementare 
intenționează să adopte măsuri, în 
conformitate cu dispozițiile prezentei 
directive sau ale directivelor speciale, care 
au un impact major asupra pieței în cauză, 
sau atunci când intenționează să facă o 
derogare de la principiile neutralității 
tehnologice și a serviciilor pe baza unor 
motive justificate în temeiul articolului 9 
alineatul (3) și al articolului 9 alineatul 
(4), acestea dau ocazia părților interesate să 
își prezinte observațiile cu privire la 
proiectul de măsură într-un termen 
rezonabil.

Cu excepția cazurilor care intră sub 
incidența articolului 7 alineatul (10), a 
articolului 20 sau a articolului 21, statele 
membre se asigură că, atunci când 
autoritățile naționale de reglementare 
intenționează să adopte măsuri, în 
conformitate cu dispozițiile prezentei 
directive sau ale directivelor speciale, care 
au un impact major asupra pieței în cauză, 
acestea dau ocazia părților interesate să își 
prezinte observațiile cu privire la proiectul 
de măsură într-un termen rezonabil.

Or. en

Justificare

It is proposed that both the economic and the public value of the spectrum is 
considered in a balanced way to manage it efficiently. The assignment of a part of the 
spectrum to fulfil general interest objectives does therefore not constitute a restriction 
or exception from the proposed principle of service neutrality but complements it. It is 
therefore not justified to impose additional consultation procedures.    
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Amendamentul 46
Katerina Batzeli

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); 

(c) să impună, să modifice sau să retragă o 
obligație asupra unui operator în 
conformitate cu articolul 16 coroborat cu 
articolul 5, cu excepția alineatului (1) 
litera (b), și articolele 9-13 din Directiva 
2002/19/CE (directiva privind accesul) și 
articolul 17 din Directiva 2002/22/CE 
(directiva privind serviciul universal); 

Or. en

Justificare

The measures under paragraph 5 (1) b of the Directive 2002/19 (Access Directive) 
aim at maintaining media pluralism and cultural diversity in the field of digital 
television and thus clearly fall within the competence of Member States.

Amendamentul47
Guy Bono

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 au dreptul să acceseze și să 
distribuie orice conținut (text eliminat) și 
să folosească orice aplicații (text eliminat)
și/sau servicii la alegerea acestora, sub 
rezerva legislațiilor penale naționale 
motivate de considerente legate de ordinea 
publică, de siguranța publică și de 
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moralitatea publică.

Or. fr

Justificare

L'utilisation de l'adjectif "licite" après "contenu" et "service" ne permet pas de 
couvrir les éventuelles activités de fraude informatique que les utilisateurs finaux 
pourraient commettre et prêtent par ailleurs à confusion. Il convient donc de préciser 
que l'autorité nationale veille à ce que toutes les activités visées par la disposition 
soient possibles dès lors que l'utilisateur viole pas les législations pénales nationales 
(en particulier en matière diffusion de contenus à caractère pédo-pornographiques, 
racistes).

Amendamentul48
Katerina Batzeli

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 care se ocupă  de protejarea și 
de promovarea unui conținut licit la 
nivelul rețelelor și serviciilor de 
comunicații electronice.

Or. en

Amendamentul 49
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

(ga) asigurând cooperarea 
întreprinderilor care furnizează servicii și 
rețele de comunicații electronice cu 
sectoarele care se ocupă de protejarea și 
de promovarea unui conținut licit la 
nivelul serviciilor și rețelelor de 
comunicații electronice.

Or. en

Justificare

This amendment is added to Chapter III “Tasks of national regulatory authorities”. It 
places on electronic communications services and networks an obligation to co-
operate with intellectual property rights holders (authors, producers, performers) to 
work out common ways and means of protecting and promoting copyrighted works. 

Amendamentul 50
Guy Bono

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

ga) aplicând principiul conform căruia 
drepturile și libertățile utilizatorilor finali 
nu trebuie restrânse în absența unei 
decizii prealabile a autorității judiciare, 
cu excepția cazurilor de forță majoră sau 
a imperativelor de păstrare a integrității și 
a securității rețelelor.

Or. fr

Justificare

Sauf cas de force majeure ou impératifs de préservation de l'intégrité et de la sécurité 
des infrastructures, toute restriction aux droits et libertés des utilisateurs finaux, ne 
peut être décidée que par l'autorité judiciaire, gardienne naturelle des libertés.
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Amendamentul 51
Helga Trüpel

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8a (nou)
Directiva 2002/21/CE
Articolul 8a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Se introduce următorul articol 8a:
„Articolul 8a

Coordonarea politicilor comunitare în
domeniul spectrului radio

(1) Statele membre cooperează reciproc și 
cu Comisia la planificarea strategică și la 
eventuala armonizare a utilizării 
frecvențelor radio în Comunitate. Acestea 
asigură coerența abordărilor politicilor 
privind spectrul de frecvențe cu alte 
politici naționale sau comunitare, cum ar 
fi politica privind mass-media.   
(2) Statele membre garantează 
coordonarea abordărilor politice și, atunci 
când este cazul, condiții armonizate 
privind disponibilitatea și utilizarea 
eficientă a spectrului de frecvențe 
necesare pentru înființarea și 
funcționarea pieței interne și conforme cu 
considerentele economice, politice, 
culturale, medicale și sociale legate de 
utilizarea spectrului de frecvențe.
(3) Statele membre asigură furnizarea 
coordonată și promptă a informațiilor 
privind alocarea, disponibilitatea și 
utilizarea frecvențelor radio în 
Comunitate.
(4) Statele membre asigură coordonarea 
eficace a intereselor Comunității în cadrul 
organizațiilor internaționale, în cazul în 
care utilizarea spectrului de frecvențe 
radio afectează politicile comunitare.
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(5) Se creează o Comisie pentru politica în 
domeniul spectrului de frecvențe radio 
(denumită, în continuare, CPSR), care 
contribuie la realizarea obiectivelor 
prezentate la alineatele (1)-(4). CPSR 
oferă asistență Parlamentului European, 
Consiliului și Comisiei cu privire la 
chestiunile legate de politica în domeniul 
spectrului de frecvențe radio. CPSR este 
formată din câte un reprezentant la nivel 
înalt al fiecărei autorități naționale de 
reglementare responsabil de politica în 
domeniul spectrului radio și/sau de 
reglementarea mijloacelor de comunicare 
în masă în fiecare stat membru. Comisia 
este membru fără drept de vot.
(6) La solicitarea Parlamentului 
European, a Consiliului sau a Comisiei 
sau din proprie inițiativă, CPSR adoptă 
avize cu majoritate calificată. Fiecare stat 
membru dispune de un vot, iar Comisia 
nu are drept de vot.
(7) Comisia, ținând seama în cea mai 
mare măsură de avizul CPSR, 
formulează, la fiecare trei ani, obiective 
politice comune și publică orientări 
neobligatorii pentru dezvoltarea politicii 
comunitare în domeniul spectrului.
(8) Ținând seama în cea mai mare 
măsură de avizul CPSR, Comisia poate 
propune măsuri legislative de realizare a 
obiectivelor de politică comună, astfel 
cum au fost definite la alineatul (7).
(9) Atunci când este necesar pentru 
asigurarea coordonării eficiente a 
intereselor comunitare în organizații 
internaționale, Comisia poate propune 
Parlamentului European și Consiliului 
un mandat de negociere, cu acordul 
CPSR.
(10) CPSR transmite un raport anual de 
activitate Parlamentului European și 
Consiliului.”

Or. en
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Justificare

Strategy planning of radio spectrum on EU-level requires the respect of 
internationally binding agreements and Member States competences in respect to 
radio spectrum. Only through a better coordination of policy approaches will 
spectrum management in the EU advance. A new streamlined Committee, which 
should be composed of one representative of each regulatory Telecom and/or Media 
authority in the Member States - taking thus into account the existing links between 
regulation of transmission and regulation of content -  is proposed to assist 
developing an integrated EU spectrum policy.

Amendamentul 52
Ignasi Guardans Cambó

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8a (nou)
Directiva 2002/21/CE
Articolul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Se introduce următorul articol 8a:
  „Articolul 8a

Coordonarea politicilor comunitare în 
domeniul spectrului radio

(1) Statele membre cooperează reciproc și 
cu Comisia la planificarea strategică și la 
eventuala armonizare a utilizării 
frecvențelor radio în Comunitate. Acestea 
asigură coerența abordărilor politicilor 
privind spectrul de frecvențe cu alte 
politici naționale sau comunitare, cum ar 
fi politica privind mass-media.   
(2) Statele membre garantează 
coordonarea abordărilor politice și, atunci 
când este cazul, condiții armonizate 
privind disponibilitatea și utilizarea 
eficientă a spectrului de frecvențe 
necesare pentru înființarea și 
funcționarea pieței interne și conforme cu 
considerentele economice, politice, 
culturale, medicale și sociale legate de 
utilizarea spectrului de frecvențe.
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(3) Statele membre asigură furnizarea 
coordonată și promptă a informațiilor 
privind alocarea, disponibilitatea și 
utilizarea frecvențelor radio în 
Comunitate.
(4) Statele membre asigură coordonarea 
eficace a intereselor Comunității în cadrul 
organizațiilor internaționale, în cazul în 
care utilizarea spectrului de frecvențe 
radio afectează politicile comunitare.
(5) Se creează o Comisie pentru politica în 
domeniul spectrului de frecvențe radio 
(denumită, în continuare, CPSR), care 
contribuie la realizarea obiectivelor 
prezentate la alineatele (1)-(4). CPSR 
oferă asistență Parlamentului European, 
Consiliului și Comisiei cu privire la 
chestiunile legate de politica în domeniul 
spectrului de frecvențe radio. CPSR este 
formată din câte un reprezentant la nivel 
înalt al fiecărei autorități naționale de 
reglementare responsabil de politica în 
domeniul spectrului radio și/sau de
reglementarea mijloacelor de comunicare 
în masă în fiecare stat membru. Comisia 
este membru fără drept de vot.
(6) La solicitarea Parlamentului 
European, a Consiliului sau a Comisiei 
sau din proprie inițiativă, CPSR adoptă 
avize cu majoritate calificată. Fiecare stat 
membru dispune de un vot, iar Comisia 
nu are drept de vot.
(7) Comisia, ținând seama în cea mai 
mare măsură de avizul CPSR, 
formulează, la fiecare trei ani, obiective 
politice comune și publică orientări 
neobligatorii pentru dezvoltarea politicii 
comunitare în domeniul spectrului.
(8) Ținând seama în cea mai mare 
măsură de avizul CPSR, Comisia poate 
propune măsuri legislative de realizare a 
obiectivelor de politică comună, astfel 
cum au fost definite la alineatul (7).
(9) Atunci când este necesar pentru 
asigurarea coordonării eficiente a 
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intereselor comunitare în organizații 
internaționale, Comisia poate propune 
Parlamentului European și Consiliului 
un mandat de negociere, cu acordul 
CPSR.
(10) CPSR transmite un raport anual de 
activitate Parlamentului European și 
Consiliului.”

Or. en

Justificare

An effective policy framework is needed to ensure the cooperation of Member States 
with each other and the Commission with regard to the strategic planning of radio 
spectrum in the Community. Only through a better coordination of policy approaches 
will spectrum management in the EU advance. This also calls for a more coordinated 
participation of EU Member States in international fora. A new streamlined 
Committee, the RSPC, built upon the Radio Spectrum Committee and the Radio 
Spectrum Policy Group, and including members from each national authority 
reponding for media regulation, is proposed to assist in the development of an 
integral EU spectrum policy.

Amendamentul 53
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8a (nou)
Directiva 2002/21/CE
Articolul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Se introduce următorul articol 8a:
  „Articolul 8a

Coordonarea politicilor comunitare în 
domeniul spectrului radio

(1) Statele membre cooperează reciproc și 
cu Comisia la planificarea strategică și la 
eventuala armonizare a utilizării 
frecvențelor radio în Comunitate. Acestea 
asigură coerența abordărilor politicilor 
privind spectrul de frecvențe cu alte 
politici naționale sau comunitare, cum ar 
fi politica privind mass-media.   
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(2) Statele membre garantează 
coordonarea abordărilor politice și, atunci 
când este cazul, condiții armonizate 
privind disponibilitatea și utilizarea 
eficientă a spectrului de frecvențe 
necesare pentru înființarea și 
funcționarea pieței interne și conforme cu 
considerentele economice, politice, 
culturale, medicale și sociale legate de 
utilizarea spectrului de frecvențe.
(3) Statele membre asigură furnizarea 
coordonată și promptă a informațiilor 
privind alocarea, disponibilitatea și 
utilizarea frecvențelor radio în 
Comunitate.
(4) Statele membre asigură coordonarea 
eficace a intereselor Comunității în cadrul 
organizațiilor internaționale, în cazul în 
care utilizarea spectrului de frecvențe 
radio afectează politicile comunitare.
(5) Se creează o Comisie pentru politica în 
domeniul spectrului de frecvențe radio 
(denumită, în continuare, CPSR), care 
contribuie la realizarea obiectivelor 
prezentate la alineatele (1)-(4). CPSR 
oferă asistență Parlamentului European, 
Consiliului și Comisiei cu privire la 
chestiunile legate de politica în domeniul 
spectrului de frecvențe radio. CPSR este 
formată din câte un reprezentant la nivel 
înalt al fiecărei autorități naționale de 
reglementare responsabil de politica în 
domeniul spectrului radio și/sau de 
reglementarea mijloacelor de comunicare 
în masă în fiecare stat membru. Comisia 
este membru fără drept de vot.
(6) La solicitarea Parlamentului 
European, a Consiliului sau a Comisiei 
sau din proprie inițiativă, CPSR adoptă 
avize cu majoritate calificată. Fiecare stat 
membru dispune de un vot, iar Comisia 
nu are drept de vot.
(7) Comisia, ținând seama în cea mai 
mare măsură de avizul CPSR, formulează 
la fiecare trei ani, obiective politice 
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comune și publică orientări neobligatorii 
pentru dezvoltarea politicii comunitare în 
domeniul spectrului.
(8) Ținând seama în cea mai mare 
măsură de avizul CPSR, Comisia poate 
propune măsuri legislative de realizare a 
obiectivelor de politică comună, astfel 
cum au fost definite la alineatul (7).
(9) Atunci când este necesar pentru 
asigurarea coordonării eficiente a 
intereselor comunitare în organizații 
internaționale, Comisia poate propune 
Parlamentului European și Consiliului 
un mandat de negociere, cu acordul 
CPSR.
(10)  CPSR transmite un raport anual de 
activitate Parlamentului European și 
Consiliului.”

Or. en

Justificare

A new streamlined Committee, which should be composed of one representative of 
each regulatory Telecom and Media authority in the Member States - taking thus into 
account the existing links between regulation of transmission and regulation of 
content -  is proposed to assist in the development of an integrated EU spectrum 
policy..

Amendamentul 54
Helga Trüpel

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 

(1) Având în vedere că spectrul radio este 
un bun public cu o importantă valoare 
socială, culturală și economică, statele 
membre asigură gestionarea eficientă a 
spectrului radio pentru serviciile de 
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radio de către autoritățile naționale de 
reglementare se bazează pe criterii 
obiective, transparente, nediscriminatorii și 
proporționale.

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.

Or. en

Justificare

There is no doubt that radio spectrum is a scarce resource. Both its economic and 
public value should be considered accordingly and in a balanced way to manage it 
efficiently.

Amendamentul 55
Katerina Batzeli

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(d) respectarea unei restricții în 
conformitate cu alineatul (4) de mai jos, 
inclusiv a restricțiilor având ca obiect 
promovarea obiectivelor politicilor privind 
cultura și mass-media.

Or. en

Justificare

The cultural and media policy objectives should be explicitly referred as they 
constitute one of the main arguments for Member States to put restrictions on the 
principle of service and technological neutrality.
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Amendamentul 56
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(d) respectarea îndeplinirii unui obiectiv 
de interes general în conformitate cu 
alineatul (4) de mai jos.

Or. en

Justificare

Necessary to ensure coherence with article 9.4.

Amendamentul 57
Helga Trüpel

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(d) respectarea îndeplinirii unui obiectiv 
de interes general în conformitate cu 
alineatul (4) de mai jos.

Or. en

Justificare

Necessary to ensure coherence in vocabulary with suggested amendments in Article 
9.4 Framework Directive.
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Amendamentul 58
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

Service neutrality should be defined according to the possibilities offered by the ITU 
Regulations that determine which services can coexist in the different bands. As a 
result of this legally sound definition of service neutrality, measures taken in the 
framework of the ITU Regulations to ensure public interest objectives are not a 
restriction but a consequence to this principle.

Amendamentul 59
Katerina Batzeli

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



AM\722479RO.doc 35/69 PE405.980v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

The national allocation tables remain the main tool for the distribution of radio 
frequency bands. Moreover it is essential to clarify that the principle of neutrality 
should stay in line with the ITU Radio Regulations which offer the main protection 
against interference. 

Amendamentul 60
Ignasi Guardans Cambó

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care al doilea paragraf sau 
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 

(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 
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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.

serviciilor de comunicații electronice, 
astfel cum sunt identificate în registrele 
naționale de alocare a frecvențelor și în 
reglementările radio ale Uniunii 
Internaționale a Telecomunicațiilor 
(ITU). Cu toate acestea, statele membre 
pot să prevadă restricții proporționale și 
nediscriminatorii în ceea ce privește 
tipurile de servicii de comunicații 
electronice care urmează să fie furnizate.

Or. en

Justificare

Service neutrality should be circumscribed to the possibilities offered by the ITU 
Radio Regulations that determine which services can coexist in the different bands.

Amendamentul 61
Helga Trüpel

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care al doilea paragraf sau 
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, 
astfel cum sunt identificate în registrele 
naționale de alocare a frecvențelor și în 
reglementările Uniunii Internaționale a 
Telecomunicațiilor (ITU).
 Cu toate acestea, statele membre pot să 
prevadă măsuri proporționale și 
nediscriminatorii în ceea ce privește 
tipurile de servicii de comunicații 
electronice care urmează să fie furnizate.
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Or. en

Justificare

Service neutrality should be defined according to the possibilities offered by the ITU 
Regulations that determine which services can coexist in the different bands. As a 
result of this legally sound definition of service neutrality, measures taken in the 
framework of the ITU Regulations to ensure public interest objectives are not a 
restriction but a consequence to this principle. For transparency reasons, all general 
interest objectives should be defined in national legislation in conformity with 
community law. 

Amendamentul 62
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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, promovarea coeziunii 
sociale, regionale sau teritoriale, sau 
evitarea utilizării ineficiente a spectrului, 
sau de a promova diversitatea culturală și
lingvistică și pluralismul media astfel cum 
sunt definite în legislația națională în 
conformitate cu dreptul comunitar. 

Măsurile prin care se reglementează 
furnizarea unui serviciu într-o bandă 
specifică sunt justificate, 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. 

Or. en

Justificare

Service neutrality should be defined according to the possibilities offered by the ITU 
Regulations that determine which services can coexist in the different bands. As a 
result of this legally sound definition of service neutrality, measures taken in the 
framework of the ITU Regulations to ensure public interest objectives are not a 
restriction but a consequence to this principle.
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Amendamentul 63
Ignasi Guardans Cambó

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, promovarea coeziunii 
sociale, regionale sau teritoriale, sau 
evitarea utilizării ineficiente a spectrului, 
sau de a promova diversitatea culturală și
lingvistică și pluralismul media astfel cum 
sunt definite în legislația națională în 
conformitate cu dreptul comunitar. 

Restricțiile care reglementează furnizarea 
unui serviciu de comunicații electronice
într-o bandă specifică sunt justificate, în 
scopul de a garanta îndeplinirea 
obiectivului de interes general 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 
astfel cum sunt definite în legislația 
națională în conformitate cu dreptul 
comunitar. 

Or. en

Justificare

It should be left to subsidiarity how general interest objectives should be interpreted 
in each Member State. On the other hand the mere reference to “the promotion of 
cultural and linguistic diversity and media pluralism” is too narrow as it does not 
cover all general interest objectives pursued by audiovisual media policies.

Amendamentul 64
Helga Trüpel

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2002/21/CE
Articolul 9 – alineatul 4 – paragraful 2
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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, promovarea coeziunii 
sociale, regionale sau teritoriale, sau 
evitarea utilizării ineficiente a spectrului, 
sau de a promova diversitatea culturală și 
lingvistică și pluralismul media astfel cum 
sunt definite în legislația națională în 
conformitate cu dreptul comunitar.

Măsurile prin care se reglementează 
furnizarea unui serviciu într-o bandă 
specifică sunt justificate, 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.

Or. en

Justificare

Service neutrality should be defined according to the possibilities offered by the ITU 
Regulations that determine which services can coexist in the different bands. As a 
result of this legally sound definition of service neutrality, measures taken in the 
framework of the ITU Regulations to ensure public interest objectives are not a 
restriction but a consequence to this principle. For transparency reasons, all general 
interest objectives should be defined in national legislation in conformity with 
community law. 

Amendamentul 65
Gyula Hegyi

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, promovarea coeziunii 
sociale, regionale sau teritoriale, sau 

Restricțiile care reglementează furnizarea 
unui serviciu într-o bandă specifică sunt 
justificate, în scopul de a garanta 
îndeplinirea obiectivului de interes general 
conform dreptului comunitar, precum 
siguranța vieții, promovarea coeziunii 
sociale, regionale sau teritoriale, evitarea 
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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. 

utilizării ineficiente a spectrului, educația,
sau de a promova diversitatea culturală și 
lingvistică și pluralismul media astfel cum 
sunt definite în legislația națională în 
conformitate cu dreptul comunitar. 

Or. en

Justificare

Given the importance of education in our society, it is necessary to mention it as an 
objective to justify proportionate and non-discriminatory restrictions imposed on 
service neutrality.

Amendamentul 66
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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 măsură 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 evitării bruiajului 
dăunător.

Or. en

Justificare

Service neutrality should be defined according to the possibilities offered by the ITU 
Regulations that determine which services can coexist in the different bands. As a 
result of this legally sound definition of service neutrality, measures taken in the 
framework of the ITU Regulations to ensure public interest objectives are not a 
restriction but a consequence to this principle.
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Amendamentul 67
Helga Trüpel

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 măsură 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 evitării bruiajului 
dăunător.

Or. en

Justificare

Service neutrality should be defined according to the possibilities offered by the ITU 
Regulations that determine which services can coexist in the different bands. As a 
result of this legally sound definition of service neutrality, measures taken in the 
framework of the ITU Regulations to ensure public interest objectives are not a 
restriction but a consequence to this principle. For transparency reasons, all general 
interest objectives should be defined in national legislation in conformity with 
community law. 

Amendamentul 68
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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 obiectivelor de 
interes general menționate la alineatele (3) 
și (4).

Or. en
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Amendamentul 69
Helga Trüpel

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

  (5a) Statelor membre le revine competența 
definirii domeniului de aplicare, naturii și 
duratei măsurilor care vizează 
promovarea obiectivelor politicilor privind 
cultura și mass-media, cum ar fi 
diversitatea culturală și lingvistică și 
pluralismul mijloacelor de comunicare în 
masă, în conformitate cu propria 
legislație națională.

Or. en

Justificare

Guardans amendment 16: the word ” restrictions” is changed to “measures” to 
ensure coherence in vocabulary with suggested amendments in Article 9.4 
Framework Directive.

Amendamentul 70
Katerina Batzeli

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 

(2) Restricțiile acordate pentru 
îndeplinirea unui obiectiv specific de 
interes general în cadrul politicilor 
naționale privind cultura și mass-media 
nu intră sub incidența procedurii de 
reexaminare menționată în prezentul 
articol.
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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.

Or. en

Justificare

The specifities of the general interest objectives of the audiovisual sector, which 
justify that Member States are competent to define the scope, nature and duration of 
such restrictions to the principle of neutrality, should also justify particular 
reassessment procedure defined by Member States.

Amendamentul 71
Ignasi Guardans Cambó

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)

(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
radio sau de radiodifuziune, dreptul de 
utilizare a părții spectrului de frecvențe 
radio necesară îndeplinirii unui astfel de 
obiectiv rămâne neschimbat până la 
expirarea acestuia. Partea spectrului radio 
care nu mai este necesară pentru 
îndeplinirea obiectivului menționat va face 
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va face obiectul unei noi proceduri de 
desemnare în conformitate cu articolul 7 
alineatul (2) din directiva privind 
autorizarea.

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).

Or. en

Justificare

Broadcasting operators should be able to continue providing their broadcasting 
services and even to develop them further (i.e. HDTV) after the digital switchover. 
The part of the digital dividend which will not be used for broadcasting purposes 
should be re-assigned to other purposes according to the new rules.

Amendamentul 72
Helga Trüpel

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, dreptul de utilizare a părții
spectrului de frecvențe radio alocată în 
vederea îndeplinirii unui astfel de obiectiv 
rămâne neschimbat până la expirarea 
acestuia. Partea spectrului radio care poate 
să nu mai fie 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 privind 
autorizarea.

Or. en
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Justificare

(Trautmann, Amendment 29 – partly modified by extending provision also to radio 
services). Radio and broadcasting operators should be able to continue providing 
their services and even develop them further after the digital switchover. 

Amendamentul 73
Marielle De Sarnez

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) Prezentul articol nu se aplică atunci 
când restricțiile instituite de statele 
membre reprezintă modalități de 
promovare a obiectivelor politicii privind 
cultura, a diversității lingvistice și a 
pluralismului mijloacelor de comunicare 
în masă. 

Or. fr

Amendamentul 74
Ignasi Guardans Cambó

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

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

(1) 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 procedurilor naționale și să nu 
implice o modificare la nivelul serviciului 
furnizat în banda de frecvențe radio 
respectivă.

Or. en

Justificare

Spectrum trading should not lead to speculation nor to the charge of the service 
provided over specific radio frequency bands, in particular when it has been made 
available on the basis of a restriction to ensure the fulfilment of a general interest 
objective.

Amendamentul 75
Katerina Batzeli

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

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

(1) Statele membre se asigură că 
întreprinderile pot transfera sau închiria 
către alte întreprinderi drepturile 
individuale de utilizare a spectrului de 
frecvențe radio în benzile pentru care 
această posibilitate este prevăzută în 
măsurile de punere în aplicare adoptate în 
temeiul articolului 9c, cu condiția ca astfel 
de transferuri sau închirieri să fie 
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reglementare. conforme procedurilor naționale și să nu 
implice o modificare la nivelul serviciului 
furnizat în banda de frecvențe radio 
respectivă.

Or. en

Justificare

Since spectrum management remains a national competence, the national procedures 
and regulations should be fully taken into account.

Amendamentul 76
Claire Gibault, Jean-Marie Cavada, Marie-Hélène Descamps

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) Prezentul articol nu se aplică 
restricțiilor instituite de statele membre în 
scopul promovării obiectivelor politicilor 
privind cultura și mass-media, cum ar fi 
diversitatea culturală și lingvistică și 
pluralismul mijloacelor de comunicare în 
masă.

Or. fr
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Justificare

Les Etats membres étant compétents pour définir la portée, la nature et la durée des 
restrictions aux principes de neutralité technologique et de service ayant pour objectif 
la promotion des objectifs de la politique culturelle et de medias, la procédure de 
réexamen prévue à l'article 9 bis ne conviendrait pas dans de tels cas. De plus le 
paragraphe 2 de la Commission mélange deux points différents: le réexamen des 
restrictions et le réexamen des droits d'utilisation en tant que tels, ce dernier étant 
couvert par l'article 5 paragraphe 2 de la directive Autorisation.

Amendamentul 77
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

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 din prezenta directivă, în scopul 
realizării principiilor prezentului articol, 
Comisia poate adopta măsuri tehnice de 
punere în aplicare corespunzătoare pentru 
a: 

Or. en

Justificare

Legal consistency should be ensured with Article 8a (new) and the definition of 
service and technology neutrality in Article 9 of this Directive. Also, legal consistency 
needs to be ensured with the Radio Spectrum Decision (676/2002/Commission), in 
particular with regards to the scope of the article which concerns technical 
implementation measures and general interest objectives (new (d)  which corresponds 
to Article 1 para.4 of the Spectrum decision). 
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Amendamentul 78
Helga Trüpel

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

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 din prezenta directivă, în scopul 
realizării principiilor prezentului articol, 
Comisia poate adopta măsuri tehnice de 
punere în aplicare corespunzătoare pentru 
a: 

Or. en

Justificare

Legal consistency should be ensured with Article 8a (new) and the definition of 
service and technology neutrality in Article 9 of this Directive. 

Amendamentul 79
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) armoniza normele referitoare la 
disponibilitatea și utilizarea eficientă a 
spectrului radio în conformitate cu 
articolul 9;  

Or. en
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Justificare

Legal consistency should be ensured with Article 8a (new) and the definition of 
service and technology neutrality in Article 9 of this Directive. Also, legal consistency 
needs to be ensured with the Radio Spectrum Decision (676/2002/Commission), in 
particular with regards to the scope of the article which concerns technical 
implementation measures and general interest objectives (new (d) which corresponds 
to Article 1 para.4 of the Spectrum decision). 

Amendamentul 80
Helga Trüpel

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) armoniza normele referitoare la 
disponibilitatea și utilizarea eficientă a 
spectrului radio în conformitate cu 
articolul 9;  

Or. en

Justificare

Legal consistency should be ensured with Article 8a (new) and the definition of 
service and technology neutrality in Article 9 of this Directive. Also, legal consistency 
needs to be ensured  with the Radio Spectrum Decision (676/2002/EC), in particular 
with regards to the scope of the article which concerns technical implementation 
measures and measures of general interest objectives (new (d)  which corresponds to 
Article 1 para.4 of the Spectrum decision). Any harmonised decision on further 
exceptions of service and technology neutrality does constitute an essential element of 
this Directive and should be subject to a legislative amendment.

Amendamentul 81
Ignasi Guardans Cambó

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 10
Directiva 2002/21/CE
Articolul 9c – paragraful 1 – litera -aa (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

  (-aa) asigura furnizarea coordonată și 
promptă de informații privind alocarea, 
disponibilitatea și utilizarea spectrului 
radio;

Or. en

Justificare

It is important for achieving consistency and coherence that all harmonisation 
measures in the field of spectrum management are grouped together and not 
distributed along two different legal frameworks (Framework Directive and Radio 
Spectrum Decision).

Amendamentul 82
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-aa) asigura furnizarea coordonată și 
promptă de informații privind alocarea, 
disponibilitatea și utilizarea spectrului 
radio;

Or. en

Justificare

Legal consistency should be ensured with Article 8a (new) and the definition of 
service and technology neutrality in Article 9 of this Directive. Also, legal consistency 
needs to be ensured with the Radio Spectrum Decision (676/2002/Commission), in 
particular with regards to the scope of the article which concerns technical 
implementation measures and general interest objectives (new (d) which corresponds 
to Article 1 para.4 of the Spectrum decision). 
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Amendamentul 83
Helga Trüpel

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-aa) asigura furnizarea coordonată și 
promptă de informații privind alocarea, 
disponibilitatea și utilizarea spectrului 
radio;

Or. en

Justificare

Legal consistency should be ensured with Article 8a (new) and the definition of 
service and technology neutrality in Article 9 of this Directive. Also, legal consistency 
needs to be ensured with the Radio Spectrum Decision (676/2002/EC), in particular 
with regards to the scope of the article which concerns technical implementation 
measures and measures of general interest objectives (new (d) which corresponds to 
Article 1 para.4 of the Spectrum decision). Any harmonised decision on further 
exceptions of service and technology neutrality does constitute an essential element of 
this Directive and should be subject to a legislative amendment.

Amendamentul 84
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 spectrului 
radio rezervat de către statele membre 
pentru servicii de radiodifuziune;  

Or. en
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Justificare

Legal consistency should be ensured with Article 8a (new) and the definition of 
service and technology neutrality in Article 9 of this Directive. Also, legal consistency 
needs to be ensured with the Radio Spectrum Decision (676/2002/Commission), in 
particular with regards to the scope of the article which concerns technical 
implementation measures and general interest objectives (new (d) which corresponds 
to Article 1 para.4 of the Spectrum decision). 

Amendamentul 85
Helga Trüpel

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 spectrului 
radio rezervat de către statele membre 
pentru servicii de radiodifuziune;  

Or. en

Justificare

Legal consistency should be ensured with Article 8a (new) and the definition of 
service and technology neutrality in Article 9 of this Directive. Also, legal consistency 
needs to be ensured  with the Radio Spectrum Decision (676/2002/EC), in particular 
with regards to the scope of the article which concerns technical implementation 
measures and measures of general interest objectives (new (d) which corresponds to 
Article 1 para.4 of the Spectrum decision). Any harmonised decision on further 
exceptions of service and technology neutrality does constitute an essential element of 
this Directive and should be subject to a legislative amendment.

Amendamentul 86
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

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

(d) Aceste măsuri de punere în aplicare 
nu aduc atingere măsurilor luate la nivel 
național sau comunitar, în conformitate 
cu legislația comunitară, care urmăresc 
atingerea unor obiective de interes 
general, în special în ceea ce privește 
reglementarea conținutului și politica 
audiovizualului. 

Or. en

Justificare

Legal consistency should be ensured with Article 8a (new) and the definition of 
service and technology neutrality in Article 9 of this Directive. Also, legal consistency 
needs to be ensured with the Radio Spectrum Decision (676/2002/Commission), in 
particular with regards to the scope of the article which concerns technical 
implementation measures and general interest objectives (new (d) which corresponds 
to Article 1 para.4 of the Spectrum decision). 

Amendamentul 87
Helga Trüpel

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(d) Aceste măsuri de punere în aplicare 
nu aduc atingere măsurilor luate la nivel 
național sau comunitar, în conformitate 
cu legislația comunitară, care urmăresc 
atingerea unor obiective de interes 
general, în special în ceea ce privește 
reglementarea conținutului și politica 
audiovizualului. 

Or. en
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Justificare

Legal consistency should be ensured with Article 8a (new) and the definition of 
service and technology neutrality in Article 9 of this Directive. Also, legal consistency 
needs to be ensured with the Radio Spectrum Decision (676/2002/EC), in particular 
with regards to the scope of the article which concerns technical implementation 
measures and measures of general interest objectives (new (d) which corresponds to 
Article 1 para.4 of the Spectrum decision. 

Amendamentul 88
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste măsuri, destinate să modifice 
elementele neesențiale ale prezentei 
directive prin completarea acesteia se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 22 alineatul (3). Din motive 
imperative de urgență, Comisia poate 
apela la procedura de urgență menționată 
la articolul 22 alineatul (4). La punerea în 
aplicare a dispozițiilor prezentului alineat, 
Comisia poate fi sprijinită de către 
Autoritate în conformitate cu articolul 10 
din Regulamentul […/CE].

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). La punerea în 
aplicare a dispozițiilor de la literele (a)-(c) 
ale prezentului alineat, Comisia poate fi 
sprijinită de către CPSR.

Or. en

Justificare

Legal consistency should be ensured with Article 8a (new) and the definition of 
service and technology neutrality in Article 9 of this Directive. Also, legal consistency 
needs to be ensured with the Radio Spectrum Decision (676/2002/Commission), in 
particular with regards to the scope of the article which concerns technical 
implementation measures and general interest objectives (new (d) which corresponds 
to Article 1 para.4 of the Spectrum decision). 
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Amendamentul 89
Helga Trüpel

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste măsuri, destinate să modifice 
elementele neesențiale ale prezentei 
directive prin completarea acesteia se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 22 alineatul (3). Din motive 
imperative de urgență, Comisia poate 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). La punerea în 
aplicare a dispozițiilor de la literele (a)-(c) 
ale prezentului alineat, Comisia poate fi 
sprijinită de către CPSR.

Or. en

Justificare

Legal consistency should be ensured with Article 8a (new) and the definition of 
service and technology neutrality in Article 9 of this Directive. Also, legal consistency 
needs to be ensured with the Radio Spectrum Decision (676/2002/EC), in particular 
with regards to the scope of the article which concerns technical implementation 
measures and measures of general interest objectives (new (d) which corresponds to 
Article 1 para.4 of the Spectrum decision). Any harmonised decision on further 
exceptions of service and technology neutrality does constitute an essential element of 
this Directive and should be subject to a legislative amendment.

Amendamentul 90
Ignasi Guardans Cambó

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 10
Directiva 2002/21/CE
Articolul 9c – paragraful 1 – litera -a (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

  (–a) armoniza normele privind 
disponibilitatea și utilizarea eficientă a 
spectrului radio în conformitate cu 
procedura stabilită în anexa 1;

Or. en

Justificare

It is important for achieving consistency and coherence that all harmonisation 
measures in the field of spectrum management are grouped together and not 
distributed along two different legal frameworks (Framework Directive and Radio 
Spectrum Decision). 

Amendamentul 91
Ignasi Guardans Cambó

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 11 – litera b 
Directiva 2002/21/CE
Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Măsurile destinate să modifice elementele 
neesențiale ale prezentei directive și să o 
completeze, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
prevăzută la articolul 22 alineatul (3).

Or. en

Justificare

The urgency procedure is not justified for the adoption of this type of measures.
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Amendamentul 92
Helga Trüpel

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 11 – litera b 
Directiva 2002/21/CE
Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Măsurile destinate să modifice elementele 
neesențiale ale prezentei directive și să o 
completeze, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
prevăzută la articolul 22 alineatul (3).

Or. en

Justificare

The urgency procedure is not justified for the adoption of this type of measures.

Amendamentul 93
Katerina Batzeli

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 3 – litera a
Directiva 2002/19/CE
Articolul 5 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Obligațiile și condițiile impuse în 
temeiul alineatului (1) sunt obiective, 
transparente, proporționale și 
nediscriminatorii și se pun în aplicare în 
conformitate cu procedurile prevăzute la 
articolele 6 și 7 din Directiva 2002/21/CE 
(directiva-cadru).

(2) Obligațiile și condițiile impuse în 
temeiul alineatului (1) sunt obiective, 
transparente, proporționale și 
nediscriminatorii și se pun în aplicare în 
conformitate cu procedurile prevăzute la 
articolele 6 și 7 din Directiva 2002/21/CE 
(directiva-cadru).

Aceste proceduri nu se aplică alineatului 
(1) litera (b) din prezentul articol.
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Or. en

Justificare

The measures under paragraph 5 (1) b of the Directive 2002/19 (Access Directive) 
aim at maintaining media pluralism and cultural diversity in the field of digital 
television and thus clearly fall within the competence of Member States.

Amendamentul 94
Ignasi Guardans Cambó

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

(1) 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:

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

Or. en

Justificare

Although general authorisations might be a viable solution in the long term when 
technology to prevent interference problems develops, granting individual licences 
should continue to be the normal procedure for assigning spectrum.

Amendamentul 95
Helga Trüpel

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

(1) 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:

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

Or. en

Justificare

(Trautmann, Amendment 72, justification modified). Although general authorisations 
might be a viable solution in the long term when technology to prevent interference 
problems develops, granting individual licences should continue to be the normal 
procedure for assigning spectrum. In practice, the Commission confirms this 
approach , e.g in its Communication on the digital dividend where it proposes the 
allocation of specific services to specific subbands via individual licences.

Amendamentul 96
Helga Trüpel

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a se aduce atingere criteriilor specifice 
definite în prealabil de statele membre de 
acordare a drepturilor la frecvențe radio 
către furnizorii de servicii de difuzare de 
conținuturi radio sau de televiziune, aceste 
drepturi individuale de utilizare se acordă 
în temeiul unor proceduri obiective, 
transparente, nediscriminatorii și 
proporționale și, în cazul spectrului, 
conforme cu dispozițiile articolului 9 din 
Directiva 2002/21/CE (directiva-cadru). De 
asemenea, procedurile sunt deschise, cu 

Fără a se aduce atingere criteriilor specifice 
și procedurilor definite de statele membre 
de acordare a drepturilor la frecvențe radio 
către furnizorii de servicii de difuzare de 
conținuturi radio sau de televiziune, aceste 
drepturi individuale de utilizare se acordă 
în temeiul unor proceduri obiective, 
transparente, nediscriminatorii și 
proporționale și, în cazul spectrului, 
conforme cu dispozițiile articolului 9 din 
Directiva 2002/21/CE (directiva-cadru).



AM\722479RO.doc 61/69 PE405.980v01-00

RO

excepția cazurilor în care se poate 
demonstra că acordarea drepturilor 
individuale de utilizare pentru spectrul 
radio către furnizorii de servicii de radio 
sau televiziune este esențială pentru 
îndeplinirea unei obligații speciale 
definite în prealabil de statul membru ca 
fiind necesară interesului general.

Or. en

Justificare

The proposal corresponds to the directive which is currently into force and which has 
proved to be functional and efficient. 

Amendamentul 97
Helga Trüpel

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Fără a aduce atingere dispozițiilor 
prevăzute la articolul 5 alineatele (1) și (2)
din prezenta directivă și articolelor 8 și 9 
din Directiva 2002/21/CE (directiva-
cadru), Comisia poate adopta măsuri de 
punere în aplicare:

Or. en
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Justificare

All implementing measures under Article 6a (harmonisation) should be adopted 
according to the regulatory procedure with scrutiny. The urgency procedure is not 
justified for the adoption of these measures.

Amendamentul 98
Helga Trüpel

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) pentru a identifica benzile de frecvență 
a căror utilizare va face obiectul 
autorizațiilor generale; 

Or. en

Justificare

All implementing measures under Article 6a (harmonisation) should be adopted 
according to the regulatory procedure with scrutiny. The urgency procedure is not 
justified for the adoption of these measures.  

Amendamentul 99
Helga Trüpel

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

Or. en
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Justificare

All implementing measures under Article 6a (harmonisation) should be adopted 
according to the regulatory procedure with scrutiny. The urgency procedure is not 
justified for the adoption of these measures.  

Amendamentul 100
Helga Trüpel

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

All implementing measures under Article 6a (harmonisation) should be adopted 
according to the regulatory procedure with scrutiny. The urgency procedure is not 
justified for the adoption of these measures.  

Amendamentul 101
Helga Trüpel

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) pentru a prevedea modificarea sau 
eliminarea autorizațiilor sau a drepturilor 
de utilizare și procedurile referitoare la 
litera (d);

eliminat

Or. en



AM\722479RO.doc 64/69 PE405.980v01-00

RO

Justificare

All implementing measures under Article 6a (harmonisation) should be adopted 
according to the regulatory procedure with scrutiny. The urgency procedure is not 
justified for the adoption of these measures.  

Amendamentul 102
Helga Trüpel

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

All implementing measures under Article 6a (harmonisation) should be adopted 
according to the regulatory procedure with scrutiny. The urgency procedure is not 
justified for the adoption of these measures.  

Amendamentul 103
Helga Trüpel

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 5
Directiva 2002/20/CE
Articolul 6a – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsurile enumerate la literele (a)-(d) și (f), 
destinate să modifice elementele 
neesențiale din prezenta directivă și să o 
completeze, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 

Măsurile enumerate mai sus, destinate să 
modifice elementele neesențiale din 
prezenta directivă și să o completeze, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
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prevăzută la articolul 14a alineatul (3). Din 
motive imperative de urgență, Comisia 
poate să utilizeze procedura de urgență 
prevăzută la articolul 14a alineatul (4).

articolul 14a alineatul (3). 

Or. en

Justificare

All implementing measures under Article 6a (harmonisation) should be adopted 
according to the regulatory procedure with scrutiny. The urgency procedure is not 
justified for the adoption of these measures.  

Amendamentul 104
Ignasi Guardans Cambó

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

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.

Or. en
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Justificare

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

Amendamentul 105
Helga Trüpel

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

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.

Or. en

Justificare

(Trautmann, Amendment 82 and Presidency Compromise proposal of April 24,2008). 
EU-wide selection procedures for the issuing of rights should be subject to specific 
legislative proposals not Comitology.  



AM\722479RO.doc 67/69 PE405.980v01-00

RO

Amendamentul 106
Ignasi Guardans Cambó

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 5
Directiva 2002/20/CE
Articolul 6b – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 107
Helga Trüpel

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 5
Directiva 2002/20/CE
Articolul 6b – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Ținând cont în cea mai mare măsură 
de avizul Autorității, Comisia adoptă o 
măsură de selectare a întreprinderii(lor) 
cărora se emit drepturi individuale de 
utilizare pentru spectru radio sau numere. 
Măsura precizează data limită la care 
autoritățile naționale de reglementare 

eliminat
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emit aceste drepturi. În acest fel, Comisia 
respectă procedura prevăzută la articolul 
14a alineatul (2).

Or. en

Justificare

(Trautmann, Amendment 82 and Presidency Compromise proposal of April 24,2008). 
EU-wide selection procedures for the issuing of rights should be subject to specific 
legislative proposals not Comitology.  

Amendamentul 108
Ignasi Guardans Cambó

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 11
Directiva 2002/20/CE
Articolul 14 a – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Atunci când se face referire la 
prezentul alineat, se aplică articolul 5a 
alineatele (1), (2), (4) și (6) și articolul 7 
din Decizia 1999/468/CE, luând în 
considerare dispozițiile articolului 8.

eliminat

Or. en

Justificare

The type of Comitology measures adopted pursuant to the Authorisation Directive 
does not justify the employment of the urgency.

Amendamentul 109
Helga Trüpel

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 11 
Directiva 2002/20/CE
Articolul 14a – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Atunci când se face referire la 
prezentul alineat, se aplică articolul 5a 
alineatele (1), (2), (4) și (6) și articolul 7 
din Decizia 1999/468/CE, luând în 
considerare dispozițiile articolului 8.

eliminat

Or. en

Justificare

(Trautmann, Amendment 85). The type of Comitology measure adopted pursuant to 
the Authorisation Directive does not justify the employment of urgency. 

Amendamentul 110
Helga Trüpel

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 15
Directiva 2002/20/CE
Anexa II

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Se adaugă o nouă anexă II, al cărei 
text este formulat în anexa la prezenta 
directivă.

eliminat

Or. en

Justificare

Deletion according to Council document from April 24.
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