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Amendamentul 10
Emmanouil Angelakas

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În această privință, Comisia a prezentat 
constatările sale inițiale în Comunicarea 
către Consiliu, Parlamentul European, 
Comitetul Economic și Social European și 
Comitetul Regiunilor din 29 iunie 2006 
privind revizuirea cadrului de reglementare 
al UE pentru rețele și servicii de 
comunicații electronice. Pe baza acestor 
constatări inițiale, s-a desfășurat o 
consultare publică care a identificat lipsa 
persistentă a unei piețe interne a 
comunicațiilor electronice ca fiind cel mai 
important aspect care trebuie să fie abordat 
de reforma cadrului de reglementare.
Fragmentarea și neregularitățile 
reglementării care rezultă din activitățile 
coordonate în mod necorespunzător 
întreprinse de autoritățile naționale de 
reglementare riscă să pună în pericol 
competitivitatea sectorului, precum și 
beneficiile substanțiale ale 
consumatorilor care ar rezulta, în caz 
contrar, din concurența transfrontalieră.

(2) În această privință, Comisia a prezentat 
constatările sale inițiale în Comunicarea 
către Consiliu, Parlamentul European, 
Comitetul Economic și Social European și 
Comitetul Regiunilor din 29 iunie 2006 
privind revizuirea cadrului de reglementare 
al UE pentru rețele și servicii de 
comunicații electronice. Pe baza acestor 
constatări inițiale, s-a desfășurat o 
consultare publică care a sprijinit 
continuarea modelului actual al cadrului.  
Actualul cadru introduce ajustări tehnice 
de natură tranzitorie, pentru a asigura 
realizarea unei tranziții complete spre 
dreptul concurenței, întrucât natura 
cadrului rămâne tranzitorie și ar trebui să 
ia sfârșit în 2014, moment în care ar 
trebui să existe o piață a 
telecomunicațiilor pe deplin competitivă. 
Dispozițiile prezentei directive se aplică 
până la 31 decembrie 2014.

Or. en

Justificare

The current regulatory framework has been in place for a very short time only and has proven 
to function well. This review should make certain technical adjustments only to tune the 
current framework. To this end it is advisable to insert a sunset clause which will ensure the 
framework is reviewed as to the necessity of its continuation after 2014 by which point a fully 
competitive market should have become a reality.
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Amendamentul 11
Christel Schaldemose

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Obiectivul cadrului de reglementare 
al UE pentru comunicațiile electronice 
este de a crea un „ecosistem” durabil
pentru comunicațiile electronice, bazat pe 
cerere, prin intermediul unor piețe de 
produse sau servicii efectiv concurențiale, 
și pe ofertă, ca urmare a dezvoltării din ce 
în ce mai importante a societății 
informaționale.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 12
Olle Schmidt

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Obiectivul cadrului de reglementare 
al UE pentru comunicațiile electronice 
este de a crea un „ecosistem” durabil
pentru comunicațiile electronice, bazat pe 
cerere, prin intermediul unei 
infrastructuri și a unor piețe de servicii 
eficace și concurențiale, și pe ofertă, ca 
urmare a dezvoltării din ce în ce mai 
importante a societății informaționale.

Or. en
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Justificare

Infrastructure-based competition is a prerequisite for a well functioning telecom market in the 
long run, and it should be made clear that it is one of the primary goals of this regulation.

Amendamentul 13
Marian Zlotea

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Rețelele de nouă generație au un 
potențial enorm de a aduce beneficii 
întreprinderilor și consumatorilor de pe 
întreg teritoriul Uniunii Europene. Prin 
urmare, este esențial ca lipsa unor 
reglementări clare să nu împiedice 
investițiile durabile în dezvoltarea acestor 
noi rețele, în paralel cu promovarea 
concurenței și a posibilității 
consumatorului de a alege.

Or. en

Amendamentul 14
Emmanouil Angelakas

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) În comunicarea sa din 20 martie 
2006 intitulată „Reducerea decalajelor de 
acces la conexiunea în bandă largă”, 
Comisia a recunoscut că există o divizare 
teritorială în Europa în ceea ce privește 
accesul la serviciile în bandă largă de 
mare viteză. În ciuda creșterii generale a 
conectivității în bandă largă, accesul în 
diferite regiuni este limitat din cauza 
costurilor ridicate, a densității scăzute a 
populației și a depărtării. Stimulentele 
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comerciale pentru investițiile în 
conexiunea în bandă largă în aceste zone 
se dovedesc adesea insuficiente. Pe de altă 
parte, inovațiile tehnologice duc la 
reducerea costurilor de furnizare. Pentru 
a asigura investițiile în noile tehnologii în 
regiunile subdezvoltate, reglementările în 
domeniul telecomunicațiilor trebuie să fie 
conforme cu alte măsuri politice adoptate, 
precum politica ajutoarelor de stat, 
fondurile structurale sau obiectivele mai 
generale ale politicii industriale.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 15
Christel Schaldemose

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en
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Justificare

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

Amendamentul 16
Jacques Toubon

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. fr

Justificare

Pour être efficace, la gestion du spectre doit s’aligner sur l’objectif d’une meilleure 
harmonisation internationale que poursuivent l’UIT et la CEPT.

Amendamentul 17
Christel Schaldemose

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 18
Jacques Toubon

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 

(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 
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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.

afectează prioritatea tehnologiei sau a 
serviciului în cauză. 

Or. fr

Justificare

Comme le reconnaît le considérant 5 de la directive-cadre, la séparation entre la 
réglementation de la transmission et celle du contenu ne doit pas empêcher de tenir compte 
des liens existant entre ces deux éléments, particulièrement dans le but de veiller au 
pluralisme des médias, à la diversité culturelle et à la protection des consommateurs. Les 
Etats membres doivent donc conserver la possibilité de lier l'octroi de droits individuels 
d'utilisation à des engagements concernant l'offre de contenu de services spécifiques.

Amendamentul 19
Cristian Silviu Bușoi, Adina-Ioana Vălean

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 20
Šarūnas Birutis

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Este necesară întărirea competențelor 
statelor membre de a garanta accesul sau 
retragerea titularilor de drepturi din noua 
rețea într-un mod responsabil din punct de 
vedere al mediului și independent de orice 
obligație impusă unui operator cu putere 
semnificativă pe piață de a acorda acces la 
rețeaua de sa de comunicații electronice. 
Autoritățile naționale de reglementare 
trebuie să poată impune, de la caz la caz, 
utilizarea în comun mai eficientă a 
conductelor, pilonilor și a antenelor, 
precum și a accesului în clădiri și o mai 
bună coordonare a lucrărilor civile. 
Îmbunătățirea modului de utilizare în 
comun a instalațiilor poate ameliora în mod 
semnificativ concurența și poate reduce 
cheltuielile globale financiare și de mediu 
ale desfășurării infrastructurii de 
comunicații electronice pentru 
întreprinderi. 

(31) Este necesară întărirea competențelor 
statelor membre de a garanta accesul sau 
retragerea titularilor de drepturi din noua 
rețea într-un mod responsabil din punct de 
vedere al mediului și independent de orice 
obligație impusă unui operator cu putere 
semnificativă pe piață de a acorda acces la 
rețeaua de sa de comunicații electronice. 
Autoritățile naționale de reglementare 
trebuie să poată impune, de la caz la caz, 
utilizarea în comun mai eficientă a 
conductelor, pilonilor și a antenelor, 
precum și a accesului în clădiri și o mai 
bună coordonare a lucrărilor civile în 
cazurile în care nu există o concurență la 
nivelul infrastructurii. Îmbunătățirea 
modului de utilizare în comun a 
instalațiilor poate ameliora în mod 
semnificativ concurența și poate reduce 
cheltuielile globale financiare și de mediu 
ale desfășurării infrastructurii de 
comunicații electronice pentru 
întreprinderi. 

Or. en

Justificare

Similar to the remedy to introduce functional separation, a decision to impose duct access 
must be appraised against the investment signals it gives to alternative next generation access 
investors. National Regulatory Authorities must show due caution in adopting a simplistic 
view of the conditions under which sustainable investment in next generation access 
competition is likely to occur. 
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Amendamentul 21
Bill Newton Dunn

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Este necesară întărirea competențelor 
statelor membre de a garanta accesul sau 
retragerea titularilor de drepturi din noua 
rețea într-un mod responsabil din punct de 
vedere al mediului și independent de orice 
obligație impusă unui operator cu putere 
semnificativă pe piață de a acorda acces la 
rețeaua de sa de comunicații electronice. 
Autoritățile naționale de reglementare 
trebuie să poată impune, de la caz la caz, 
utilizarea în comun mai eficientă a 
conductelor, pilonilor și a antenelor, 
precum și a accesului în clădiri și o mai 
bună coordonare a lucrărilor civile. 
Îmbunătățirea modului de utilizare în 
comun a instalațiilor poate ameliora în mod 
semnificativ concurența și poate reduce 
cheltuielile globale financiare și de mediu 
ale desfășurării infrastructurii de 
comunicații electronice pentru 
întreprinderi.

(31) Este necesară întărirea competențelor 
statelor membre de a garanta accesul sau 
retragerea titularilor de drepturi din noua 
rețea într-un mod responsabil din punct de 
vedere al mediului și independent de orice 
obligație impusă unui operator cu putere 
semnificativă pe piață de a acorda acces la 
rețeaua de sa de comunicații electronice. 
Autoritățile naționale de reglementare 
trebuie să poată impune, de la caz la caz, 
utilizarea în comun mai eficientă a 
conductelor, pilonilor și a antenelor, 
precum și a accesului în clădiri și o mai 
bună coordonare a lucrărilor civile în 
cazurile în care există obstacole legislative 
în calea concurenței în domeniul 
infrastructurii. Îmbunătățirea modului de 
utilizare în comun a instalațiilor poate 
ameliora în mod semnificativ concurența și 
poate reduce cheltuielile globale financiare 
și de mediu ale desfășurării infrastructurii 
de comunicații electronice pentru 
întreprinderi.

Or. en

Amendamentul 22
Emmanouil Angelakas

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Este necesară întărirea competențelor 
statelor membre de a garanta accesul sau 
retragerea titularilor de drepturi din noua 

(31) Este necesară întărirea competențelor 
statelor membre de a garanta accesul sau 
retragerea titularilor de drepturi din noua 
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rețea într-un mod responsabil din punct de 
vedere al mediului și independent de orice 
obligație impusă unui operator cu putere 
semnificativă pe piață de a acorda acces la 
rețeaua de sa de comunicații electronice. 
Autoritățile naționale de reglementare 
trebuie să poată impune, de la caz la caz, 
utilizarea în comun mai eficientă a 
conductelor, pilonilor și a antenelor, 
precum și a accesului în clădiri și o mai 
bună coordonare a lucrărilor civile. 
Îmbunătățirea modului de utilizare în 
comun a instalațiilor poate ameliora în mod 
semnificativ concurența și poate reduce 
cheltuielile globale financiare și de mediu 
ale desfășurării infrastructurii de 
comunicații electronice pentru 
întreprinderi.

rețea într-un mod responsabil din punct de 
vedere al mediului și independent de orice 
obligație impusă unui operator cu putere 
semnificativă pe piață de a acorda acces la 
rețeaua de sa de comunicații electronice. 
Autoritățile naționale de reglementare 
trebuie să poată impune, de la caz la caz, 
utilizarea în comun mai eficientă a 
conductelor, pilonilor și a antenelor, 
precum și a accesului în clădiri și o mai 
bună coordonare a lucrărilor civile. 
Îmbunătățirea modului de utilizare în 
comun a instalațiilor poate ameliora în mod 
semnificativ concurența și poate reduce 
cheltuielile globale financiare și de mediu 
ale desfășurării infrastructurii de 
comunicații electronice pentru 
întreprinderi. Utilizarea în comun a 
conductelor ar trebui extinsă la toată 
infrastructura publică (apă, canalizare, 
electricitate, gaz), prin intermediul căreia 
poate fi dezvoltată infrastructura 
comunicațiilor electronice, pentru a crea 
condiții egale și a ameliora posibilitățile 
de lansare a unei infrastructuri 
alternative.

Or. en

Justificare

New generation services will not run along the current copper wires; a whole new 
infrastructure will be deployed, for which the bottleneck is the physical ducts through which 
connections will be deployed. Real duct sharing – i.e. including not only telecoms 
incumbents’ ducts but also, for example all public infrastructure (electricity, gas, sewage 
ducts) - enables more than one player to have access to infrastructure to provide their 
services. 
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Amendamentul 23
Bill Newton Dunn

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(33) Atunci când este necesară stabilirea 
unui acord privind un set comun de cerințe 
privind securitatea, trebuie conferită 
Comisiei competența de a adopta măsuri 
tehnice de executare pentru a realiza un 
nivel adecvat de securitate a rețelelor și 
serviciilor de comunicații electronice de pe 
piața internă în cazul în care inițiativele de 
autoreglementare ale sectorului nu au 
avut drept rezultat un nivel de securitate 
adecvat în cadrul pieței interne într-unul 
sau mai multe state membre. În cazul în 
care se consideră necesară adoptarea de 
măsuri tehnice de punere în aplicare, se 
impune instituirea unui sistem de 
rambursare a costurilor la nivel național.
Autoritatea trebuie să contribuie la 
armonizarea măsurilor de securitate tehnice 
și organizaționale corespunzătoare 
furnizând consultanță de specialitate. 
Autoritățile naționale de reglementare ar 
trebui să aibă competența de a emite 
instrucțiuni obligatorii referitoare la 
măsurile tehnice de executare adoptate în 
temeiul directivei-cadru. Pentru a-și 
îndeplini sarcinile, acestea trebuie să aibă 
competența de a investiga și de a impune 
sancțiuni în cazul nerespectării 
dispozițiilor.

Or. en
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Amendamentul 24
Marian Zlotea

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 43

Textul propus de Comisie Amendamentul

(43) Scopul separării funcționale, prin care 
operatorului integrat vertical i se solicită să 
înființeze două întreprinderi separate din 
punct de vedere operațional, este de a 
garanta furnizarea de produse de acces 
echivalente către toți operatorii în aval, 
inclusiv către propriile departamente în 
aval ale operatorului integrat vertical. 
Separarea funcțională are capacitatea de a 
îmbunătăți concurența pe numeroase piețe 
prin reducerea semnificativă a tendințelor 
discriminatorii și prin facilitarea respectării 
obligațiilor în materie de nediscriminare 
care urmează să fie verificate și puse în 
aplicare. În cazuri excepționale, aceasta 
poate fi justificată ca măsură corectivă 
atunci când eforturile în privința 
nediscriminării efective eșuează și există 
șanse reduse sau nule pentru o concurență 
în ceea ce privește infrastructura într-o 
limită de timp rezonabilă după ce s-a recurs 
la una sau mai multe măsuri corective 
considerate anterior ca fiind aplicabile. Cu 
toate acestea, este foarte important să se 
garanteze că impunerea acesteia nu 
afectează stimulentele acordate 
întreprinderii în cauză pentru a investi în 
rețeaua sa și că nu are efecte negative 
asupra bunăstării consumatorilor. 
Impunerea acesteia necesită o analiză 
coordonată a diferitelor piețe relevante 
asociate rețelei de acces, în conformitate cu 
analiza pieței prevăzută la articolul 16 din 
directiva-cadru. În momentul efectuării 
analizei pieței și al stabilirii detaliilor 
măsurii corective, autoritățile naționale de 
reglementare trebuie să acorde o atenție 
specială produselor care urmează să fie 
gestionate de către întreprinderile separate, 
luând în considerare dimensiunea rețelei 

(43) Scopul separării funcționale, prin care 
operatorului integrat vertical i se solicită să 
înființeze două întreprinderi separate din 
punct de vedere operațional, este de a 
garanta furnizarea de produse de acces 
echivalente către toți operatorii în aval, 
inclusiv către propriile departamente în 
aval ale operatorului integrat vertical. 
Separarea funcțională are capacitatea de a 
îmbunătăți concurența pe numeroase piețe 
prin reducerea semnificativă a tendințelor 
discriminatorii și prin facilitarea respectării 
obligațiilor în materie de nediscriminare 
care urmează să fie verificate și puse în 
aplicare. În cazuri excepționale, aceasta 
poate fi justificată ca măsură corectivă 
atunci când ar contribui la realizarea unei 
nediscriminări efective și există șanse 
reduse sau nule pentru o concurență în ceea 
ce privește infrastructura într-o limită de 
timp rezonabilă după ce s-a recurs la una 
sau mai multe măsuri corective considerate 
anterior ca fiind aplicabile. Cu toate 
acestea, este foarte important să se 
garanteze că impunerea acesteia nu 
afectează stimulentele acordate 
întreprinderii în cauză pentru a investi în 
rețeaua sa și că nu are efecte negative 
asupra bunăstării consumatorilor. 
Impunerea acesteia necesită o analiză 
coordonată a diferitelor piețe relevante 
asociate rețelei de acces, în conformitate cu 
analiza pieței prevăzută la articolul 16 din 
directiva-cadru. În momentul efectuării 
analizei pieței și al stabilirii detaliilor 
măsurii corective, autoritățile naționale de 
reglementare trebuie să acorde o atenție 
specială produselor care urmează să fie 
gestionate de către întreprinderile separate, 
luând în considerare dimensiunea rețelei 
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desfășurate și nivelul progresului 
tehnologic, care pot afecta caracterul 
substituibil al serviciilor fixe și fără fir. 
Pentru a evita denaturarea concurenței pe 
piața internă, Comisia trebuie să aprobe în 
avans propunerile pentru separarea 
funcțională.

desfășurate și nivelul progresului 
tehnologic, care pot afecta caracterul 
substituibil al serviciilor fixe și fără fir. 
Pentru a evita denaturarea concurenței pe 
piața internă, Comisia trebuie să aprobe în 
avans propunerile pentru separarea 
funcțională.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 25
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 43a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(43a) Separarea funcțională nu este 
oportună ca remediu de reglementare pe 
piețele în care există concurență în 
furnizarea de servicii cu amănuntul 
bazate pe infrastructură și/sau în care 
penetrarea serviciilor fixe de 
telecomunicații este foarte scăzută. Având 
în vedere natura excepționala a acestui 
remediu, este necesară o evaluare de 
impact care să demonstreze natura 
nediscriminatorie a restricțiilor verticale 
și eficiența economică pe care o aduc. 
Evaluarea de impact ar trebui să arate și 
impactul politicilor alternative (mai puțin 
intruzive) și ar trebui transmisă Comisiei 
pentru revizuire.
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Amendamentul 26
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 50

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 27
Jacques Toubon

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 50

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. fr

Justificare

Les Etats membres doivent conserver la possibilité de maintenir ou de mettre en place des 
mécanismes prévoyant de remplacer l'obligation de s'acquitter de droits d'utilisation par 
l'obligation de remplir des objectifs d'intérêt général. Ces mécanismes, qui servent des 
objectifs de pluralisme des médias, sont monnaie courante dans le contexte des fréquences 
attribuées à la radiodiffusion terrestre.
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Amendamentul 28
Cristian Silviu Bușoi, Adina-Ioana Vălean

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 57

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 29
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 60

Textul propus de Comisie Amendamentul

(60) În special, Comisiei trebuie să i se 
acorde competența de a adopta măsuri de 
punere în aplicare privind notificările 
menționate la articolul 7 din directiva-
cadru; Armonizarea în domeniul spectrului 
de frecvențe și numerotării, precum și în 
chestiuni legate de securitatea rețelelor și 
serviciilor; identificarea piețelor 
transnaționale; punerea în aplicare a 
standardelor; aplicarea armonizată a 
dispozițiilor cadrului de reglementare. De 
asemenea, trebuie să îi fie acordată și 
competența de a adopta măsuri de punere 

(60) În special, Comisiei trebuie să i se 
acorde competența de a adopta măsuri de 
punere în aplicare privind notificările 
menționate la articolul 7 din directiva-
cadru; armonizarea în domeniul spectrului 
de frecvențe și numerotării, precum și în 
chestiuni legate de securitatea rețelelor și 
serviciilor; identificarea piețelor 
transnaționale; punerea în aplicare a 
standardelor; aplicarea armonizată a 
dispozițiilor cadrului de reglementare. De 
asemenea, prin directivele privind cadrul 
și autorizarea, Comisiei trebuie să îi fie 



PE406.047v01-00 18/69 AM\722944RO.doc

RO

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.

acordată și competența de a armoniza 
cadrul normativ al serviciilor 
paneuropene, precum serviciile de 
telecomunicații mondiale.

Or. en

Amendamentul 30
Jacques Toubon

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. fr

Justificare

Ce considérant souligne la nécessité d’encourager une bonne coopération entre les parties 
prenantes pour la promotion du contenu en ligne, et pour libérer le potentiel de la société de 
l’information.
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Amendamentul 31
Christel Schaldemose

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezenta directivă stabilește un cadru 
armonizat pentru reglementarea serviciilor 
de comunicații electronice, a rețelelor de 
comunicații electronice, a infrastructurilor 
asociate și a serviciilor asociate, precum și 
anumitor aspecte privind echipamentele 
terminale. Aceasta menționează sarcinile 
autorităților naționale de reglementare și 
stabilește o serie de proceduri care asigură 
aplicarea armonizată a cadrului de 
reglementare în întreaga Comunitate.

(1) Prezenta directivă stabilește un cadru 
armonizat pentru reglementarea serviciilor 
de comunicații electronice, a rețelelor de 
comunicații electronice, a infrastructurilor 
asociate și a serviciilor asociate, precum și 
a anumitor aspecte privind echipamentele 
terminale legate de accesul utilizatorilor 
finali cu handicap. Aceasta menționează 
sarcinile autorităților naționale de 
reglementare și stabilește o serie de 
proceduri care asigură aplicarea armonizată 
a cadrului de reglementare în întreaga 
Comunitate.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 32
Emmanouil Angelakas

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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

Or. en

Justificare

Access to basic infrastructure like ducts and masts might in a number of cases constitute the 
real remaining bottleneck in telecommunications. Thus access should be granted to support 
third party infrastructure roll-out. But in that case sharing of ducts must include all operators 
– public and private.New generation services will not run along the current copper wires

Amendamentul 33
Zuzana Roithová

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3a (nou)
Directiva 2002/21/CE
Articolul 3 – alineatul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Autoritățile naționale de 
reglementare în domeniul concurenței, 
Comisia și autoritățile naționale de 
reglementare nu impun sancțiuni pentru 
aceleași fapte sancționate sau respinse de 
o altă autoritate care acționează în 
limitele competenței sale, în cazul în care 
sunt implicate aceleași fapte și aceeași 
temă.

Or. en
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Justificare

National competition authorities and the Commission have competence to investigate and 
sanction infringements against national or European competition law. National regulatory 
authorities are competent to foster competition regarding network deployment and provision 
of electronic communications services. Acting within the scope of their respective 
competences, those authorities may arrive at different decisions. 

To avoid this potential conflict authorities may impose penalties on facts that have been 
sanctioned or dismissed by another authority, provided they have acted in accordance with 
their competences and that the facts have the same object and subject. 

Amendamentul 34
Christel Schaldemose

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 35
Jacques Toubon

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6a
Procedura pentru aplicarea consecventă a 

măsurilor corective
(1) Atunci când o autoritate națională de 
reglementare intenționează să ia o 
măsură pentru a impune, modifica sau 
anula o obligație pentru un operator în 
temeiul articolului 16 coroborat cu 
articolul 5 și cu articolele 9-13, 13a și 13b 
din Directiva 2002/19/CE (Directiva 
privind accesul) și articolul 17 din 
Directiva 2002/22/CE (Directiva privind 
serviciul universal), Comisia și 
autoritățile naționale de reglementare din 
celelalte state membre dispun de o 
perioadă de o lună de la data notificării 
proiectului de măsură pentru a transmite 
observații autorității naționale de 
reglementare în cauză.
(2) În cazul în care proiectul de măsură se 
referă la impunerea, modificarea sau 
retragerea unei obligații diferite de cele 
menționate la articolele 13a și 13b din 
Directiva 2002/19/CE (Directiva privind 
accesul), Comisia poate, în cadrul 
aceleiași perioade, să notifice autorității 
naționale de reglementare în cauză și 
Organismului autorităților europene de 
reglementare în domeniul 
telecomunicațiilor (OARET) - motivele 
pentru care consideră că proiectul de 
măsură împiedică funcționarea pieței 
interne sau nu este compatibil cu 
legislația comunitară. În acest caz, 
proiectul de măsură nu se adoptă în mai 
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puțin de două luni de la notificarea 
Comisiei.
În absența unei astfel de notificări, 
autoritatea națională de reglementare în 
cauză poate adopta proiectul de măsură, 
ținând seama de orice observații făcute de 
Comisie sau de alte autorități naționale de 
reglementare.
(3) În perioada de două luni menționată 
la alineatul (2), Comisia, OARET și 
autoritatea națională de reglementare în 
cauză cooperează îndeaproape în scopul 
identificării măsurii celei mai potrivite și 
eficiente în lumina obiectivelor stabilite la 
articolul 8, acordând atenția cuvenită 
opiniilor operatorilor de pe piață și 
necesității de a asigura difuzarea unor 
practici reglementare coerente.
În aceeași perioadă de două luni, 
OARET, hotărând cu majoritate simplă, 
poate emite un aviz motivat prin care 
confirmă faptul că proiectul de măsură 
este adecvat și eficient, sau că acesta din 
urmă ar trebui modificat, prezentând 
propuneri specifice în acest sens. Avizul 
respectiv se publică.
În cazul în care OARET emite un aviz 
motivat prin care indică faptul că 
proiectul de aviz ar trebui modificat, 
Comisia poate, ținând seama întru totul
de acest aviz, să adopte o decizie motivată 
prin care să solicite autorității naționale 
de reglementare în cauză să modifice 
proiectul de măsură, prezentând 
propuneri specifice în acest sens.
În cazul în care OARET emite un aviz 
motivat prin care confirmă faptul că 
proiectul de măsură este adecvat și 
eficient, autoritatea națională de 
reglementare în cauză poate adopta 
proiectul de măsură, ținând seama întru 
totul de toate recomandările făcute de 
Comisie sau de OARET.
(4) În cazul în care proiectul de măsură se 
referă la impunerea, modificarea sau 
anularea unei obligații menționate la 
articolele 13a și 13b din Directiva 
2002/19/CE (Directiva privind accesul), 
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acesta nu se adoptă în mai puțin de două 
luni de la încheierea perioadei menționate 
la articolul 7 alineatul (3).
În această perioadă de două luni, 
Comisia, OARET și autoritatea națională 
de reglementare în cauză cooperează 
îndeaproape în scopul identificării 
măsurii celei mai potrivite și eficiente în 
lumina obiectivelor stabilite la articolul 8,
ținând seama de opiniile operatorilor de 
pe piață și de necesitatea de a asigura 
difuzarea unor practici reglementare 
coerente.
În aceeași perioadă de două luni, 
OARET, hotărând cu majoritate simplă, 
emite un aviz motivat prin care confirmă 
faptul că proiectul de măsură este adecvat 
și eficient, sau indică că proiectul de 
măsură nu ar trebui aplicat. Avizul 
respectiv se publică.
Doar în cazul în care Comisia și OARET 
confirmă faptul că proiectul de măsură 
este adecvat și eficient, autoritatea 
națională de reglementare în cauză poate 
adopta proiectul de măsură, ținând seama 
în cea mai mare măsură de toate 
recomandările făcute de Comisie sau de 
OARET.
(5) În termen de trei luni de la adoptarea 
de către Comisie, în conformitate cu 
alineatul (3), a unei decizii motivate prin 
care se solicită autorității naționale de 
reglementare în cauză să modifice 
proiectul de măsură, autoritatea națională 
de reglementare modifică sau retrage 
proiectul de măsură. În cazul în care 
acesta este modificat, autoritatea 
națională de reglementare efectuează o 
consultare publică în conformitate cu 
articolul 6 și notifică din nou Comisiei 
proiectul de măsură modificat, în 
conformitate cu articolul 7.

Or. fr
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Justificare

Une nouvelle procédure de «corégulation» est proposée sur la base d’une étroite coopération 
entre la Commission, le BERT et l’ARN. Plutôt qu’à un veto «sanction» imposé de haut, cette 
procédure prône le recours à un examen par des pairs afin d’aboutir à une solution. Pour que 
la Commission puisse prendre une décision allant dans ce sens, il faut que la Commission et 
le BERT (par vote à majorité simple) expriment leur accord sur la nécessité d’amender un 
projet de mesure proposé par une ARN. Dans le cas contraire, l’ARN tient le plus grand 
compte des observations formulées par la Commission et le BERT.

Amendamentul 36
Jacques Toubon

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. fr

Justificare

Le veto sur les solutions est remplacé par le mécanisme présenté à l’article 6bis (nouveau).

Amendamentul 37
Jacques Toubon

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 6
Directiva 2002/21/CE
Articolul 7 – alineatul 6
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. fr

Justificare

Le veto sur les solutions est remplacé par le mécanisme présenté à l’article 6bis (nouveau)

Amendamentul 38
Jacques Toubon

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În cazul unui proiect de măsură 
modificat menționat la alineatul (6), 
Comisia poate lua o decizie, prin derogare 
de la alineatul (4a), prin care solicită 
autorității naționale de reglementare să 
impună o obligație specifică prevăzută la 
articolele 9-13a din Directiva 2002/19/CE 
(directiva privind accesul) și articolul 17 
din Directiva 2002/22/CE (directiva 
privind serviciul universal) într-o limită 
de timp proporțională.

eliminat



PE406.047v01-00 28/69 AM\722944RO.doc

RO

Procedând astfel, Comisia urmărește 
aceleași obiective politice ca cele 
prevăzute la articolul 8 pentru autoritățile 
naționale de reglementare. Comisia ține 
cont în cea mai mare măsură de avizul 
Autorității înaintat în temeiul articolului 6 
din Regulamentul […./CE], în special în 
formularea detaliilor obligației(iilor) care 
urmează să fie impusă(e).

Or. fr

Justificare

Le veto sur les solutions est remplacé par le mécanisme présenté à l’article 6bis (nouveau).

Amendamentul 39
Zuzana Roithová

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În cazul unui proiect de măsură 
modificat menționat la alineatul (6), 
Comisia poate lua o decizie, prin derogare 
de la alineatul (4a), prin care solicită 
autorității naționale de reglementare să 
impună o obligație specifică prevăzută la 
articolele 9-13a din Directiva 2002/19/CE 
(directiva privind accesul) și articolul 17 
din Directiva 2002/22/CE (directiva 
privind serviciul universal) într-o limită 
de timp proporțională.

eliminat

Procedând astfel, Comisia urmărește 
aceleași obiective politice ca cele 
prevăzute la articolul 8 pentru autoritățile 
naționale de reglementare. Comisia ține 
cont în cea mai mare măsură de avizul 
Autorității înaintat în temeiul articolului 6 
din Regulamentul […./CE], în special în 
formularea detaliilor obligației(iilor) care 
urmează să fie impusă(e).
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Or. en

Justificare

The proposed text gives the Commission the competence to prescribe which obligation shall 
be imposed by the national regulatory authority. This would lead to imbalance in 
resposibility, because the NRA would still be fully responsible for the obligations imposed (in 
case of a court dispute), but would not be able to decide about their contents

Amendamentul 40
Jacques Toubon

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Justificare

Le veto sur les solutions est remplacé par le mécanisme présenté à l’article -7bis (nouveau).

Amendamentul 41
Zuzana Roithová

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) asigurându-se că nu există nici un fel de 
denaturare sau restricție a concurenței în
sectorul comunicațiilor electronice;
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Or. en

Justificare

The proposed expansion of the NRA´s objective to promote competition “in particular for the 
delivery of content” should be rejected. The market for content delivery is already 
competitive. Accordingly, the market of broadcasting transmission services has already been 
removed from the list of recommended markets susceptible to ex-ante regulation. It stays 
unclear why this change is introduced. The addition moreover undermines the aim of a level 
playing field in competition, if competition in one areais judged more important than in 
another.

Amendamentul 42
Olle Schmidt

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

The proposed expansion of the NRA´s objective to promote competition “in particular for the 
delivery of content” should be rejected. The market for content delivery is already 
competitive. Accordingly, the market of broadcasting transmission services has already been 
removed from the list of recommended markets susceptible to ex-ante regulation. It stays 
unclear why this change is introduced. The addition moreover undermines the aim of a level 
playing field in competition, if competition in one areais judged more important than in 
another.
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Amendamentul 43
Cristian Silviu Bușoi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) asigurându-se că nu există niciun fel de 
denaturare sau restricție a concurenței în 
sectorul comunicațiilor electronice, în 
special cu privire la livrarea conținutului. 
Totuși, pentru țările cu o infrastructură 
fixă subdezvoltată și o acoperire scăzută a 
serviciilor fixe și în bandă largă, se ia în 
considerare nevoia de a prioritiza 
obiectivul promovării investițiilor în fața 
obiectivelor de stimulare a concurenței; 

Or. ro

Amendamentul 44
Marian Zlotea

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en
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Amendamentul 45
Jacques Toubon

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(gb) garantând cooperarea dintre 
întreprinderile care furnizează rețele de 
comunicații electronice și sectoarele 
implicate în protecția și promovarea 
conținutului licit în cadrul rețelelor și 
serviciilor de comunicații electronice.

Or. fr

Justificare

La promotion et la protection des contenus licites sur les réseaux et sevrices de 
communication électroniques doivent être incorporées dans els missions des autorités 
nationales de régulation afin d'encourager la concurrence entre les contenus créatifs licites 
dans l'intérêt des consommateurs européens. Il s'agit également d'encourager la voie de 
l'autorégulation et de prévenir les conflits d'intérêts par la coopération.

Amendamentul 46
Jacques Toubon

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(gc) creând platforme de consultare, care 
să includă reprezentanți ai tuturor 
părților interesate, în special consumatorii 
și persoanele îndreptățite. Aceste 
platforme definesc principiile de 
soluționare a litigiilor dintre utilizatori, 
furnizorii de acces și producătorii 
conținutului, în cadrul dreptului național.
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Or. fr

Justificare

La promotion et la protection des contenus licites sur les réceaux et services de 
communication électroniques doivent être incorporées dans les missions des autoritéq 
nationales de régulation afin d'encourages la concurrence entre les contenus créatifs licites 
dans l'intérêt des consommateurs européens. Il s'agit également d'encourager la voie de 
l'autorégulation et de prévenir les conflits d'întérêts par la coopération.

Amendamentul 47
Marian Zlotea

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre asigură gestionarea 
eficientă a spectrului radio pentru serviciile 
de comunicații electronice pe teritoriul 
acestora în temeiul articolului 8. Acestea se 
asigură că alocarea și repartiția spectrului 
radio de către autoritățile naționale de 
reglementare se bazează pe criterii 
obiective, transparente, nediscriminatorii și 
proporționale.

(1) Statele membre asigură gestionarea 
eficientă a spectrului radio pentru serviciile 
de comunicații electronice pe teritoriul 
acestora în temeiul articolului 8. Acestea se 
asigură că alocarea și repartiția spectrului 
radio de către autoritățile naționale de 
reglementare se bazează pe criterii 
obiective, transparente, nediscriminatorii și 
proporționale și evită denaturarea 
concurenței.

Or. en

Justificare

Effective management of radio spectrum for electronic communication services should 
require the competent authotities to take into accont competition aspects when allocation and 
assigning radio frequencies and avoid any distortions to competition. The proposed wording 
is consistent with that in recital 28 of the Commission's proposal for the framework directive.
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Amendamentul 48
Marian Zlotea

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) evitarea denaturării concurenței;

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 49
Jacques Toubon

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

În cazul în care al doilea paragraf sau 
măsurile adoptate în temeiul articolului 
(9c) nu prevăd altfel, statele membre se 
asigură că toate tipurile de servicii de 
comunicații electronice pot fi furnizate în 
benzile de frecvență radio disponibile 
pentru serviciile de comunicații 
electronice, astfel cum sunt identificate în 
registrele naționale de alocare a 
frecvențelor și în normele ITU în materie 
de radio. Cu toate acestea, statele membre 
pot să prevadă restricții proporționale și 
nediscriminatorii în ceea ce privește 
tipurile de servicii de comunicații 
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electronice care urmează să fie furnizate.

Or. fr

Justificare

La neutralité à l’égard des services doit se limiter aux possibilités offertes par les régulations 
radio de l’UIT, laquelle détermine quels services peuvent coexister dans les différentes 
bandes.

Amendamentul 50
Jacques Toubon

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Restricțiile 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 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.

Or. fr

Justificare

Comment les objectifs d’intérêt général sont interprétés dans chaque État membre devrait 
relever de la subsidiarité.
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Amendamentul 51
Šarūnas Birutis, Erna Hennicot-Schoepges

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 52
Šarūnas Birutis, Erna Hennicot-Schoepges

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 53
Jacques Toubon

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Justificare

Le cadre s’applique uniquement aux services de communication électronique et non à l’un 
quelconque des services (météo, scientifique, militaire, etc.).
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Amendamentul 54
Šarūnas Birutis, Erna Hennicot-Schoepges

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 55
Jacques Toubon

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Justificare

Aucun réexamen ne devrait être nécessaire pour les droits qui arrivent à expiration avant la 
fin de la période de transition de cinq ans.

Amendamentul 56
Jacques Toubon

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 în cazul 
restricțiilor impuse de statele membre în 
vederea promovării obiectivelor politicii 
culturale și ale mass-media, cum ar fi 
diversitatea culturală și lingvistică și 
pluralismul media.

Or. fr

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. En outre, le paragraphe 2 
mélange deux points différents: le réexamen des restrictions et le réexamen des droits 
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d'utilisation en tant que tels, ce second point étant couvert par l'article 5 paragraphe 2 de la 
directive Autorisation

Amendamentul 57
Jacques Toubon

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Justificare

Il convient que les opérateurs puissent continuer à offrir leurs services de diffusion et même à 
les développer davantage (p.ex. par la TV HD) après le passage au numérique. La partie du 
dividende numérique qui ne servira pas à la diffusion devrait être réassignée à d’autres 
utilisations selon les nouvelles règles.
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Amendamentul 58
Jacques Toubon

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 
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 cu procedurile naționale și să 
nu implice o modificare la nivelul 
serviciului furnizat în banda de frecvențe 
radio respectivă.

Or. fr

Justificare

Il convient que l’échangeabilité des radiofréquences n’amène pas à des déséquilibres dans la 
diversité des services ni à la spéculation. Par ailleurs, on ne peut ignorer les procédures 
nationales puisque la gestion du spectre reste une compétence nationale.

Amendamentul 59
Jacques Toubon

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a contribui la dezvoltarea pieței
interne, în scopul realizării principiilor 
prezentului articol, Comisia poate 

Pentru a contribui la dezvoltarea pieței 
interne și fără a aduce atingere 
articolului 8a, în scopul realizării 
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adopta măsuri de implementare
corespunzătoare pentru a: 

principiilor prezentului articol, 
Comisia poate adopta măsuri tehnice
de punere în aplicare corespunzătoare 
pentru a: 

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

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

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

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

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

(b) armoniza condițiile asociate acestor 
drepturi;

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

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

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

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

Aceste măsuri, destinate să 
modifice elementele neesențiale ale 
prezentei directive prin completarea 
acesteia se adoptă în conformitate 
cu procedura de reglementare cu 
control menționată la 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].

Măsurile adoptate în temeiul literelor (a)-
(c) de la primul paragraf, 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 
prezentului alineat, Comisia poate fi 
sprijinită de RSCP.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 60
Cristian Silviu Bușoi, Adina-Ioana Vălean

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre sprijină armonizarea 
resurselor de numerotare în cadrul 
Comunității atunci când acest lucru 

Statele membre sprijină armonizarea 
resurselor de numerotare în cadrul 
Comunității atunci când acest lucru 
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promovează funcționarea pieței interne sau 
sprijină dezvoltarea serviciilor 
paneuropene. Comisia poate să ia măsurile 
tehnice de punere în aplicare adecvate în 
această privință, care pot cuprinde 
stabilirea principiilor tarifare pentru 
numerele specifice sau seriile de numere. 
Măsurile de punere în aplicare pot acorda 
Autorității responsabilități specifice în 
aplicarea acestor măsuri.

promovează funcționarea pieței interne sau 
sprijină dezvoltarea serviciilor 
paneuropene. Comisia poate să ia măsurile 
tehnice de punere în aplicare adecvate în 
această privință, care pot cuprinde 
stabilirea principiilor tarifare pentru 
numerele specifice sau seriile de numere,
precum și instituirea unui număr de apel 
european unic care să faciliteze accesul la 
aceste servicii. Măsurile de punere în 
aplicare pot acorda Autorității 
responsabilități specifice în aplicarea 
acestor măsuri.

Or. en

Amendamentul 61
Emmanouil Angelakas

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Atunci când o întreprindere care 
furnizează rețele de comunicații 
electronice are dreptul conform legislației 
naționale de a instala infrastructuri pe, 
peste sau sub o proprietate publică sau 
privată, sau poate profita de o procedură de 
expropriere sau de utilizare a proprietății, 
autoritățile naționale de reglementare pot 
impune utilizarea în comun a acestor 
infrastructuri sau a acestei proprietăți, 
inclusiv a intrărilor în clădiri, a pilonilor, 
a antenelor, a conductelor, a nișelor și a 
cutiilor de distribuție situate la nivelul 
străzilor.

(1) Atunci când o întreprindere publică sau 
privată are dreptul conform legislației 
naționale de a instala infrastructuri pe, 
peste sau sub o proprietate publică sau 
privată, sau poate profita de o procedură de 
expropriere sau de utilizare a proprietății, 
autoritățile naționale de reglementare,
ținând seama în mod corespunzător de 
principiul proporționalității, pot impune 
utilizarea în comun a acestor infrastructuri 
sau a acestei proprietăți, inclusiv a 
pilonilor, a antenelor, a conductelor și a 
nișelor.

Or. en
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Justificare

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

Amendamentul 62
Christel Schaldemose

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Măsurile luate de către autoritatea 
națională de reglementare în temeiul 
alineatului (1) sunt obiective, transparente 
și proporționale.

(3) Măsurile luate de către autoritatea 
națională de reglementare în temeiul 
alineatului (1) sunt obiective, transparente, 
nediscriminatorii și proporționale.

Or. en

Amendamentul 63
Bill Newton Dunn

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Măsurile luate de către autoritatea 
națională de reglementare în temeiul 
alineatului (1) sunt obiective, transparente 
și proporționale.

(3) Măsurile luate de către autoritatea 
națională de reglementare în temeiul 
alineatului (1) sunt obiective, transparente 
nediscriminatorii și proporționale și sunt 
adoptate în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 7a alineatul (4) din 
Directiva 2002/21/CE.

Or. en
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Amendamentul 64
Emmanouil Angelakas

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 65
Bill Newton Dunn

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se angajează ca
întreprinderile care furnizează rețele 
publice de comunicații să ia toate măsurile 

(2) Statele membre se asigură că
întreprinderile care furnizează rețele 
publice de comunicații iau măsurile 
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necesare pentru a asigura integritatea 
rețelelor acestora astfel încât să garanteze 
continuitatea livrării serviciilor furnizate 
prin intermediul acestor rețele.

necesare pentru a asigura integritatea 
rețelelor acestora, astfel încât să garanteze 
continuitatea livrării serviciilor furnizate 
prin intermediul acestor rețele. Statele 
membre se asigură că autoritățile 
naționale de reglementare se consultă 
periodic cu întreprinderile pentru a 
garanta luarea măsurilor necesare în 
scopul asigurării securității sau 
integrității.

Or. en

Amendamentul 66
Bill Newton Dunn

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 67
Bill Newton Dunn

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

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

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

Or. en

Amendamentul 68
Bill Newton Dunn

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 69
Christel Schaldemose

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia, ținând cont în cea mai mare 
măsură de avizul Autorității emis în 
temeiul articolului 4 alineatul (3) litera 

Comisia poate să încurajeze difuzarea și 
schimbul de bune practici între 
întreprinderi și autoritățile naționale 
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(b) din Regulamentul […./CE], poate să 
adopte măsurile tehnice de punere în 
aplicare corespunzătoare cu scopul de a 
armoniza măsurile menționate la alineatele 
(1), (2) și (3), inclusiv măsurile care 
definesc circumstanțele, formatul și 
procedurile aplicabile în cazul cerințelor de 
notificare.

competente și să adopte măsurile tehnice 
de punere în aplicare corespunzătoare cu 
scopul de a armoniza măsurile menționate 
la alineatele (1), (2) și (3), inclusiv 
măsurile care definesc circumstanțele, 
formatul și procedurile aplicabile în cazul 
cerințelor de notificare.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 70
Bill Newton Dunn

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Măsurile de punere în aplicare, destinate să 
modifice elemente neesențiale ale prezentei 
directive prin completarea acesteia, se 
adoptă în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 22 alineatul (3), în 
cazul în care inițiativele de 
autoreglementare ale sectorului nu au 
avut drept rezultat un nivel de securitate 
adecvat în cadrul pieței interne într-unul 
sau mai multe state membre. Din motive 
imperative de urgență, Comisia poate să 
utilizeze procedura de urgență prevăzută la 
articolul 22 alineatul (4).

Or. en
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Amendamentul 71
Bill Newton Dunn

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 72
Bill Newton Dunn

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2002/21/CE
Articolul 13b – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre se asigură că 
întreprinderilor care furnizează rețele 
publice de comunicații sau servicii de 
comunicații electronice disponibile 
publicului li se pune la dispoziție un 
sistem de rambursare a costurilor, în 
cazul în care Comisia adoptă măsuri 
tehnice de punere în aplicare în temeiul 
articolului 13a alineatul (4).

Or. en
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Amendamentul 73
Marian Zlotea

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) punerea coerentă în aplicare a măsurilor 
reglementare, inclusiv a cadrului 
reglementar al serviciilor paneuropene, 
precum serviciile de telecomunicații 
mondiale, și al noilor servicii;

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 74
Cristian Silviu Bușoi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) punerea coerentă în aplicare a măsurilor 
reglementare, inclusiv a cadrului 
reglementar al serviciilor paneuropene, 
precum serviciile de telecomunicații 
mondiale, și al noilor servicii;

Or. en
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Amendamentul 75
Christel Schaldemose

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 76
Zuzana Roithová

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) «acces» înseamnă punerea la dispoziția 
altei întreprinderi a infrastructurii și/sau a 
serviciilor, în conformitate cu condițiile 
definite, pe bază exclusivă sau neexclusivă, 
în scopul furnizării de servicii de 
comunicații electronice sau al livrării de 
servicii ale societății informaționale sau 
de servicii de programe de radio și 
televiziune. Sunt incluse, inter alia: accesul 
la elementele rețelei și la instalațiile 
conexe, ceea ce poate presupune 
conectarea echipamentului, prin mijloace 
fixe sau nu (aici sunt incluse, în special, 

(a) „acces” înseamnă punerea la dispoziția 
altei întreprinderi a infrastructurii și/sau a 
serviciilor, în conformitate cu condițiile 
definite, pe bază exclusivă sau neexclusivă, 
în scopul furnizării de servicii de 
comunicații electronice. Sunt incluse, inter 
alia: accesul la elementele rețelei și la 
instalațiile conexe, ceea ce poate presupune 
conectarea echipamentului, prin mijloace 
fixe sau nu (aici sunt incluse, în special, 
accesul la bucla locală și la instalațiile 
conexe și serviciile necesare furnizării de 
servicii prin bucla locală), accesul la 
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accesul la bucla locală și la instalațiile 
conexe și serviciile necesare furnizării de 
servicii prin bucla locală), accesul la 
infrastructura fizică, inclusiv clădiri, 
conducte și piloni, accesul la sistemele de 
software pertinente, inclusiv la sistemele 
de asistență pentru exploatare, accesul la 
conversia numerelor sau la sisteme care 
oferă funcționalități echivalente, accesul la 
rețele fixe și mobile, în special pentru 
roaming, accesul la sistemele de acces 
condiționat pentru serviciile de televiziune 
digitală; accesul la serviciile de rețele
virtuale.

infrastructura fizică, inclusiv clădiri, 
conducte și piloni, accesul la sistemele de 
software pertinente, inclusiv la sistemele 
de asistență pentru exploatare, accesul la 
conversia numerelor sau la sisteme care 
oferă funcționalități echivalente, accesul la 
rețele fixe și mobile, în special pentru 
roaming, accesul la sistemele de acces 
condiționat pentru serviciile de televiziune 
digitală; accesul la serviciile de rețele 
virtuale.

Or. en

Justificare

The proposal may lead to the untenable situation that i.e. mail order business, call centres of 
insurances could request specific access to telecommunications networks. As retail customers, 
broadcast providers do already benefit from the non discrimination principle laid down in 
Art. 17 and 31 of the Universal Service Directive.  The Commission has  decided to remove 
market 18 from its Recommendation, explicitly stating that national competition law 
sufficiently covers access problems in this context. 

Amendamentul 77
Marian Zlotea

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 1a (nou) 
Directiva 2002/19/CE
Articolul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) „buclă locală” înseamnă circuitul 
fizic care leagă punctul terminal al 
rețelei din amplasamentul abonatului de 
un cadru de distribuție sau de o 
infrastructură echivalentă din rețeaua 
publică fixă de comunicații electronice, 
în care conexiunea poate fi accesată din 
punct de vedere tehnic.
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Or. en

Amendamentul 78
Christel Schaldemose

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 79
Emmanouil Angelakas

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 13a

Separarea funcțională

eliminat

(1) O autoritate națională de reglementare 
poate, în conformitate cu dispozițiile 
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articolului 8, în special alineatul (3) al 
doilea paragraf, să prevadă obligația 
întreprinderilor integrate vertical de a 
dispune activități cu privire la furnizarea 
cu ridicata a produselor de acces într-o 
unitate comercială independentă. 
Respectiva unitate furnizează produse și 
servicii de acces tuturor întreprinderilor, 
inclusiv altor unități comerciale din 
cadrul societății-mamă, respectând 
aceleași limite de timp și condiții, inclusiv 
cele referitoare la nivelurile de preț și 
servicii, și prin intermediul acelorași 
sisteme și procese.
(2) Atunci când o autoritate națională de 
reglementare intenționează să impună 
obligația separării funcționale, aceasta 
înaintează o cerere Comisiei care 
cuprinde: 
(a) dovada faptului că impunerea 
obligațiilor corespunzătoare dintre cele 
identificate la articolele 9-13 de a realiza 
o concurență eficientă în urma unei 
analize coordonate a piețelor relevante în 
conformitate cu analiza pieței prevăzută 
la articolul 16 din Directiva 2002/21/CE 
(directiva-cadru) nu a realizat sau nu ar 
realiza o concurență eficientă și viabilă; 
(b) o analiză a impactului preconizat 
asupra autorității de reglementare, asupra 
întreprinderii și asupra stimulentelor de 
care aceasta dispune spre a investi în 
rețeaua sa, precum și asupra altor părți 
interesate, inclusiv impactul pe care se 
preconizează că o asemenea cerință îl va 
avea asupra concurenței la nivelul 
infrastructurii și orice efecte potențiale pe 
care aceasta le-ar antrena pentru 
consumatori;
(c) propunerea unui proiect de măsură.
(3) Proiectul de măsură cuprinde 
următoarele elemente:
(a) natura precisă și nivelul de separare, 
menționând în special statutul entității 
comerciale separate;
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(b) identificarea activelor entității 
comerciale separate și a produselor sau 
serviciilor care urmează să fie furnizate 
de respectiva entitate;
(c) identificarea activelor entității 
comerciale separate și a produselor sau 
serviciilor care urmează să fie furnizate 
de respectiva entitate;
(d) normele pentru garantarea respectării 
obligațiilor; 
(e) normele pentru garantarea 
transparenței procedurilor operaționale, 
în special față de celelalte părți interesate;
(f) un program de monitorizare pentru 
garantarea respectării obligațiilor, 
inclusiv publicarea unui raport anual.
(4) Ca urmare a deciziei Comisiei privind 
proiectul de măsură adoptată în 
conformitate cu articolul 8 alineatul (3), 
autoritatea națională de reglementare 
efectuează o analiză coordonată a 
diferitelor piețe asociate rețelei de acces în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 16 din Directiva 2002/21/CE 
(directiva-cadru). Pe baza evaluării 
acesteia, autoritatea națională de 
reglementare impune, menține, modifică 
sau elimină obligații, în conformitate cu 
articolele 6 și 7 din Directiva 2002/21/CE 
(directiva-cadru).
(5) O întreprindere asupra căreia s-a 
impus separarea funcțională poate face 
obiectul obligațiilor identificate la 
articolele 9-13 în cadrul oricărei piețe 
specifice în cazul în care a fost desemnată 
ca având putere semnificativă pe piață în 
conformitate cu articolul 16 din Directiva 
2002/21/CE (directiva-cadru), sau al 
oricăror obligații autorizate de Comisie în 
conformitate cu articolul 8 alineatul (3).

Or. en
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Justificare

Proposal will add an additional remedy although the case for its necessity has not been made. 
Once introduced, functional separation will be hard to dismantle, can lead to a re-
monopolisation of the access network and thereby make regulation permanent. Separation 
hinders the coordination of investment decisions in a vertically integrated company and will 
negatively affect the roll-out of next generation high-speed access networks.

Amendamentul 80
Zuzana Roithová

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 13a

Separarea funcțională

eliminat

(1) O autoritate națională de reglementare 
poate, în conformitate cu dispozițiile 
articolului 8, în special alineatul (3) al 
doilea paragraf, să prevadă obligația 
întreprinderilor integrate vertical de a 
dispune activități cu privire la furnizarea 
cu ridicata a produselor de acces într-o 
unitate comercială independentă. 
Respectiva unitate furnizează produse și 
servicii de acces tuturor întreprinderilor, 
inclusiv altor unități comerciale din 
cadrul societății-mamă, respectând 
aceleași limite de timp și condiții, inclusiv 
cele referitoare la nivelurile de preț și 
servicii, și prin intermediul acelorași 
sisteme și procese.
(2) Atunci când o autoritate națională de 
reglementare intenționează să impună 
obligația separării funcționale, aceasta 
înaintează o cerere Comisiei care 
cuprinde: 
(a) dovada faptului că impunerea 
obligațiilor corespunzătoare dintre cele 
identificate la articolele 9-13 de a realiza 
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o concurență eficientă în urma unei 
analize coordonate a piețelor relevante în 
conformitate cu analiza pieței prevăzută 
la articolul 16 din Directiva 2002/21/CE 
(directiva-cadru) nu a realizat sau nu ar 
realiza o concurență eficientă și viabilă; 
(b) o analiză a impactului preconizat 
asupra autorității de reglementare, asupra 
întreprinderii și asupra stimulentelor de 
care aceasta dispune spre a investi în 
rețeaua sa, precum și asupra altor părți 
interesate, inclusiv impactul pe care se 
preconizează că o asemenea cerință îl va 
avea asupra concurenței la nivelul 
infrastructurii și orice efecte potențiale pe 
care aceasta le-ar antrena pentru 
consumatori;
(c) propunerea unui proiect de măsură.
(3) Proiectul de măsură cuprinde 
următoarele elemente:
(a) natura precisă și nivelul de separare, 
menționând în special statutul entității 
comerciale separate;
(b) identificarea activelor entității 
comerciale separate și a produselor sau 
serviciilor care urmează să fie furnizate 
de respectiva entitate;
(c) identificarea activelor entității 
comerciale separate și a produselor sau 
serviciilor care urmează să fie furnizate 
de respectiva entitate;
(d) normele pentru garantarea respectării 
obligațiilor; 
(e) normele pentru garantarea 
transparenței procedurilor operaționale, 
în special față de celelalte părți interesate;
(f) un program de monitorizare pentru 
garantarea respectării obligațiilor, 
inclusiv publicarea unui raport anual.
(4) Ca urmare a deciziei Comisiei privind 
proiectul de măsură adoptată în 
conformitate cu articolul 8 alineatul (3), 
autoritatea națională de reglementare 
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efectuează o analiză coordonată a 
diferitelor piețe asociate rețelei de acces în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 16 din Directiva 2002/21/CE 
(directiva-cadru). Pe baza evaluării 
acesteia, autoritatea națională de 
reglementare impune, menține, modifică 
sau elimină obligații, în conformitate cu 
articolele 6 și 7 din Directiva 2002/21/CE 
(directiva-cadru).
(5) O întreprindere asupra căreia s-a 
impus separarea funcțională poate face 
obiectul obligațiilor identificate la 
articolele 9-13 în cadrul oricărei piețe 
specifice în cazul în care a fost desemnată 
ca având putere semnificativă pe piață în 
conformitate cu articolul 16 din Directiva 
2002/21/CE (directiva-cadru), sau al 
oricăror obligații autorizate de Comisie în 
conformitate cu articolul 8 alineatul (3).

Or. en

Justificare

Proposal will add an additional remedy although the case for its necessity has not been made. 
Once introduced, functional separation will be hard to dismantle, can lead to a re-
monopolisation of the access network and thereby make regulation permanent. Separation 
hinders the coordination of investment decisions in a vertically integrated company and will 
negatively affect the roll-out of next generation high-speed access networks. Already the 
introduction of the remedy in the EU regulatory framework increases uncertainty for 
investing companies in the market.

Amendamentul 81
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 9
Directiva 2002/19/CE
Articolul 13a – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) O autoritate națională de reglementare 
poate, în conformitate cu dispozițiile 

(1) O autoritate națională de reglementare 
poate, în conformitate cu dispozițiile 
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articolului 8, în special alineatul (3) al 
doilea paragraf, să prevadă obligația 
întreprinderilor integrate vertical de a 
dispune activități cu privire la furnizarea cu 
ridicata a produselor de acces într-o unitate 
comercială independentă. Respectiva 
unitate furnizează produse și servicii de 
acces tuturor întreprinderilor, inclusiv altor 
unități comerciale din cadrul societății-
mamă, respectând aceleași limite de timp și 
condiții, inclusiv cele referitoare la 
nivelurile de preț și servicii, și prin 
intermediul acelorași sisteme și procese.

articolului 8, în special alineatul (3) al 
doilea paragraf, ca o măsură de 
reglementare excepțională, să prevadă 
obligația întreprinderilor integrate vertical 
de a dispune activități cu privire la 
furnizarea cu ridicata a produselor de acces 
într-o unitate comercială independentă. 
Respectiva unitate furnizează produse și 
servicii de acces tuturor întreprinderilor, 
inclusiv altor unități comerciale din cadrul 
societății-mamă, respectând aceleași limite 
de timp și condiții, inclusiv cele referitoare 
la nivelurile de preț și servicii, și prin 
intermediul acelorași sisteme și procese.

O autoritate  națională de reglementare 
nu trebuie sa impună separarea 
funcționala ca remediu de reglementare 
pe piețele unde există concurență în 
furnizarea de servicii cu amănuntul 
bazate pe infrastructură și/sau în care 
penetrarea serviciilor fixe de 
telecomunicații este foarte scazută. 

Or. ro

Amendamentul 82
Marian Zlotea

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 83
Marian Zlotea

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o analiză a impactului preconizat 
asupra autorității de reglementare, asupra 
întreprinderii și asupra stimulentelor de 
care aceasta dispune spre a investi în 
rețeaua sa, precum și asupra altor părți 
interesate, inclusiv impactul pe care se 
preconizează că o asemenea cerință îl va 
avea asupra concurenței la nivelul 
infrastructurii și orice efecte potențiale pe 
care aceasta le-ar antrena pentru 
consumatori;

(b) o analiză a costurilor și beneficiilor 
măsurii, inclusiv a impactului preconizat 
al acesteia asupra autorității de 
reglementare, asupra întreprinderii și 
asupra stimulentelor de care aceasta 
dispune spre a investi în rețeaua sa, precum 
și asupra altor părți interesate, inclusiv 
impactul pe care se preconizează că o 
asemenea cerință îl va avea asupra 
concurenței la nivelul infrastructurii și 
asupra investițiilor, precum și orice efecte 
potențiale pe care aceasta le-ar antrena 
pentru consumatori;

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 84
Cristian Silviu Bușoi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 85
Jacques Toubon

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre nu condiționează Statele membre facilitează utilizarea 
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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:

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

Or. fr

Justificare

Il se peut que les autorisations générales représentent une solution viable dans le long terme 
quand la technologie évolue. Il convient cependant que l’octroi de droits individuels reste la 
procédure normale d’allocation du spectre.

Amendamentul 86
Jacques Toubon

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Justificare

Nombreuses sont les nouvelles plates-formes et les nouveaux services qui devront amortir 
leurs investissements sur une période dépassant dix, ou pour le moins, cinq ans. Il n'est pas 
rare de devoir subir des pertes considérables au cours des une ou deux premières années 
d'exploitation. Il serait disproportionné de requérir de façon rigide de l'autorité de régulation 
nationale qu'elle mène tous les cinq ans un réexamen formel de toutes les licences se 
rapportant au spectre destiné à la radiodiffusion.

Amendamentul 87
Cristian Silviu Bușoi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) de a îndeplini alte obiective de interes 
general.

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

Or. en

Amendamentul 88
Jacques Toubon

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 

eliminat
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drepturilor individuale de utilizare pentru 
frecvențe radio sau numere;

Or. fr

Justificare

L’octroi d’autorisations générales est un objectif à long terme. Il convient de ne pas 
envisager de mesure d’harmonisation à ce stade.

Amendamentul 89
Cristian Silviu Bușoi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) pentru a armoniza condițiile 
prevăzute în anexa I cu privire la 
autorizațiile generale;

Or. en

Amendamentul 90
Jacques Toubon

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Procedura comună de selecție pentru 
emiterea drepturilor

eliminat

(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 



PE406.047v01-00 66/69 AM\722944RO.doc

RO

conformitate cu articolul 12 din 
Regulamentul [..].
În astfel de cazuri, măsura trebuie să 
specifice perioada în care Autoritatea 
trebuie să încheie selecția, procedura, 
normele și condițiile aplicabile selecției și 
detaliile tuturor taxelor și onorariilor care 
se impun titularilor de drepturi pentru 
utilizarea spectrului și/sau a numerelor, 
pentru a garanta utilizarea optimă a 
spectrului sau a numerelor. Procedura de 
selecție este deschisă, transparentă, 
nediscriminatorie și obiectivă.
(2) Ținând cont în cea mai mare măsură 
de avizul Autorității, Comisia adoptă o 
măsură de selectare a întreprinderii(lor) 
cărora se emit drepturi individuale de 
utilizare pentru spectru radio sau numere. 
Măsura precizează data limită la care 
autoritățile naționale de reglementare 
emit aceste drepturi. În acest fel, Comisia 
respectă procedura prevăzută la articolul 
14a alineatul (2).”

Or. fr

Justificare

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

Amendamentul 91
Šarūnas Birutis

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa I – punctul 3 – litera g
Directiva 2002/20/CE
Anexa I - Partea A - punctul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

19. Respectarea măsurilor naționale de 
punere în aplicare a Directivei 
2001/29/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului și a Directivei 2004/48/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 

eliminat
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Or. en

Justificare

Member States, under Directive 2001/29/EC on the harmonisation of certain aspects of 
copyright and related, can apply limitations on the application of copyright if these do not 
conflict with a normal exploitation of the work or other subject-matter and do not 
unreasonably prejudice the legitimate interests of the right holder. 

This has resulted in a very diverse application of copyright protection across the EU which 
should be addressed but not by amending the Authorisation Directive. 

It would be more efficient to deal with it within the Content Online consultation. 

Amendamentul 92
Bill Newton Dunn

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa I – punctul 3 – litera g
Directiva 2002/20/CE
Anexa I – Partea A – punctul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

19. Respectarea măsurilor naționale de 
punere în aplicare a Directivei 
2001/29/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului și a Directivei 2004/48/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului

eliminat

Or. en

Justificare

Member States can apply limitations on the application of copyright if these do not conflict 
with a normal exploitation of the work or other subject-matter and do not unreasonably 
prejudice the legitimate interests of the right holder. This has resulted in a very diverse 
application of copyright protection which should be addressed but not by amending the 
Authorisation Directive. This point added in the Annexe of the Authorisation Directive would 
create legal uncertainty for the undertakings as the interpretation of this concept differs 
among the Member States. 
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Amendamentul 93
Marian Zlotea

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 94
Jacques Toubon

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Justificare

Les Etats membres doivent conserver la possibilité de maintenir ou de mettre en place des 
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mécanismes prévoyant de remplacer l'obligation de s'acquitter de droits d'utilisation par 
l'obligation de remplir des objectifs d'intérêt général spécifiques. Ces mécanismes, qui 
servent des objectifs de pluralisme des médias, sont monnaie courante dans le contexte des 
fréquences attribuées à la radiodiffusion terrestre
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