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Amendamentul 86
Gianni De Michelis

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Este esenţial ca obligaţiile 
reglementare ex ante să fie impuse numai 
atunci când nu există concurenţă efectivă, 
ca de exemplu pe pieţele în care există 
una sau mai multe întreprinderi cu o 
putere semnificativă pe piaţă şi în care 
soluţiile oferite de dreptul intern şi 
comunitar al concurenţei nu sunt 
suficiente pentru rezolvarea problemei. 
Prin urmare, Comisia trebuie să 
stabilească orientări la nivel comunitar în 
conformitate cu principiile dreptului 
concurenţei, care să fie urmate de 
autorităţile naţionale de reglementare 
atunci când determină dacă există efectiv 
concurenţă pe o piaţă dată şi când 
stabilesc existenţa unor întreprinderi cu 
putere semnificativă pe piaţă. Autorităţile 
naţionale de reglementare ar trebui să 
analizeze dacă piaţa unui anumit produs 
sau serviciu afectează întreg teritoriul 
statului membru în cauză sau doar o parte 
a acestuia sau părţi învecinate din 
teritoriile unor state membre, luate în 
ansamblu. Pentru a garanta o definire 
corectă a pieţei geografice, care ar trebui 
să asigure că reglementările se bazează pe 
condiţiile reale ale pieţei, autorităţile 
naţionale de reglementare ar trebui să 
analizeze dacă ar trebui definite pieţele 
geografice atunci când condiţiile de 
concurenţă, şi în special concurenţa la 
nivelul infrastructurii, nu sunt destul de 
omogene la nivelul teritoriului naţional. 
Analiza caracterului efectiv al 
concurenţei ar trebui să stabilească dacă 
există perspective de concurenţă pe piaţă 
şi, prin urmare, dacă se prevede o 
persistenţă a lipsei concurenţei efective. 
Orientările menţionate ar trebui să 
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abordeze şi problema noilor pieţe 
emergente, pe care este probabil ca liderul 
de piaţă să deţină de facto o cotă de piaţă 
mare, dar nu ar trebui să i se impună 
obligaţii nejustificate. În acest sens, sunt 
necesare strategii diferite de reglementare 
în cazul reţelelor existente şi al celor noi, 
evitându-se impunerea unor obligaţii 
reglementare inutile asupra 
întreprinderilor care oferă reţele de acces 
şi servicii noi şi în cazul cărora cererea 
nu este deloc sigură şi necesită realizarea 
unor investiţii importante. Comisia 
trebuie să revizuiască periodic orientările 
pentru a se asigura că acestea sunt 
întotdeauna adaptate la evoluţia rapidă a 
pieţei. Autorităţile naţionale de 
reglementare vor trebui să coopereze în 
cazul în care piaţa în cauză este 
transnaţională.

Or. en

Justificare

The bottleneck characteristics of the legacy network elements may substantially differ across 
geographical areas. In the market analysis process NRAs should conduct a specific analysis 
aimed to identify economic bottleneck on a geographical area basis.

It is worth noting that the differentiation of the market according to geographic area with 
different degree of competition is a regulatory instrument that would make it possible to deal 
effectively with the problem of regulating networks that has yet to be deployed such the NGN. 
In this case, for instance, the application of the principle described above would lead NRAs to 
consider the imposition of obligations to provide wholesale VDSL access on dominant 
operators only in areas where, within the market analysis process, it is shown that NGN 
based services can be delivered solely over the infrastructure of the dominant operator and 
where operators fail to reach commercial agreements.
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Amendamentul 87
Patrizia Toia

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Este esenţial ca obligaţiile 
reglementare ex ante să fie impuse numai 
atunci când nu există concurenţă efectivă, 
ca de exemplu pe pieţele în care există 
una sau mai multe întreprinderi cu o 
putere semnificativă pe piaţă şi în care 
soluţiile oferite de dreptul intern şi 
comunitar al concurenţei nu sunt 
suficiente pentru rezolvarea problemei. 
Prin urmare, Comisia trebuie să 
stabilească orientări la nivel comunitar în 
conformitate cu principiile dreptului 
concurenţei, care să fie urmate de 
autorităţile naţionale de reglementare 
atunci când determină dacă există efectiv 
concurenţă pe o piaţă dată şi când 
stabilesc existenţa unor întreprinderi cu 
putere semnificativă pe piaţă. Autorităţile 
naţionale de reglementare ar trebui să 
analizeze dacă piaţa unui anumit produs 
sau serviciu afectează întreg teritoriul 
statului membru în cauză sau doar o parte 
a acestuia sau părţi învecinate din 
teritoriile unor state membre, luate în 
ansamblu. Pentru a garanta o definire 
corectă a pieţei geografice, care ar trebui 
să asigure că reglementările se bazează pe 
condiţiile reale ale pieţei, autorităţile 
naţionale de reglementare ar trebui să 
analizeze dacă ar trebui definite pieţele 
geografice atunci când condiţiile de 
concurenţă, şi în special concurenţa la 
nivelul infrastructurii, nu sunt destul de 
omogene la nivelul teritoriului naţional.
Analiza caracterului efectiv al 
concurenţei ar trebui să stabilească dacă 
există perspective de concurenţă pe piaţă 
şi, prin urmare, dacă se prevede o 
persistenţă a lipsei concurenţei efective. 
Orientările menţionate ar trebui să 
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abordeze şi problema noilor pieţe 
emergente, pe care este probabil ca liderul 
de piaţă să deţină de facto o cotă de piaţă 
mare, dar nu ar trebui să i se impună 
obligaţii nejustificate. În acest sens, sunt 
necesare strategii diferite de reglementare 
în cazul reţelelor existente şi al celor noi, 
evitându-se impunerea unor obligaţii 
reglementare inutile asupra 
întreprinderilor care oferă reţele de acces 
şi servicii noi şi în cazul cărora cererea 
nu este deloc sigură şi necesită realizarea 
unor investiţii importante. Comisia 
trebuie să revizuiască periodic orientările 
pentru a se asigura că acestea sunt 
întotdeauna adaptate la evoluţia rapidă a 
pieţei. Autorităţile naţionale de 
reglementare vor trebui să coopereze în 
cazul în care piaţa în cauză este 
transnaţională.

Or. en

Justificare

The bottleneck characteristics of the legacy network elements may substantially differ across 
geographical areas. In the market analysis process NRAs should conduct a specific analysis 
aimed to identify economic bottleneck on a geographical area basis.

It is worth noting that the differentiation of the market according to geographic area with 
different degree of competition is a regulatory instrument that would make it possible to deal 
effectively with the problem of regulating networks that has yet to be deployed such the NGN. 
In this case, for instance, the application of the principle described above would lead NRAs to 
consider the imposition of obligations to provide wholesale VDSL access on dominant 
operators only in areas where, within the market analysis process, it is shown that NGN 
based services can be delivered solely over the infrastructure of the dominant operator and 
where operators fail to reach commercial agreements.
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Amendamentul 88
Herbert Reul

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Reglementarea ex-ante, specifică 
sectorului, consacrată în directive 
favorizează tranziţia de la monopolurile 
anterioare la o piaţă competitivă pentru 
reţelele şi serviciile de comunicaţii 
electronice. Îndată ce pieţele devin 
competitive, ar trebui întreruptă 
reglementarea ex-ante şi ar trebui să se 
aplice doar dreptul comunitar şi naţional 
al concurenţei. Odată cu creşterea 
dinamicii concurenţiale pe pieţele 
europene de comunicaţii electronice, 
potenţialele beneficii ale reglementării ex-
ante privind preţurile şi accesul, specifică 
sectorului, se reduc considerabil în timp. 
Pieţele pentru comunicaţii electronice au 
demonstrat în ultimii ani o solidă 
dinamică concurenţială, iar concurenţa 
va continua, cel mai probabil, să crească 
în anii următori. În vederea asigurării 
unei tranziţii la timp către aplicarea 
exclusivă a dreptului comunitar şi a celui 
naţional al concurenţei, dispoziţiile 
prezentei directive privind reglementarea 
ex-ante specifică sectorului ar trebui să îşi 
înceteze aplicabilitatea la un termen 
stabilit, în cazul în care Comisia nu 
demonstrează că o continuare a 
reglementării ex-ante este garantată şi 
după termenul respectiv.

Or. de

Justificare

Ex-ante regulation was supposed from the outset to be a transitional solution. However, the 
principle of gradually phasing out sector-specific regulation to pave the way for the 
application of general competition law is not explicitly mentioned in the directives.  A legally 
binding exit mechanism must be inserted, to maintain the course towards deregulation and 
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the transition to general competition law. This can best be achieved in the form of a review 
clause, leaving open the option of extending the period of regulation where necessary.

Amendamentul 89
Anni Podimata

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Reglementarea ex-ante a pieţei din 
acest cadru, specifică sectorului, 
favorizează tranziţia de la monopolurile 
anterioare la o piaţă competitivă pentru 
reţelele şi serviciile de comunicaţii 
electronice. Îndată ce pieţele devin 
competitive, nu ar mai trebui continuată 
reglementarea ex-ante şi ar trebui să se 
aplice exclusiv dreptul comunitar şi 
naţional al concurenţei. Odată cu 
creşterea dinamicii concurenţiale pe 
pieţele europene de comunicaţii 
electronice, beneficiile potenţiale ale 
reglementării ex-ante privind preţurile şi 
accesul, specifice sectorului, se reduc 
considerabil în timp. Pieţele pentru 
comunicaţii electronice au demonstrat în 
ultimii ani o solidă dinamică 
concurenţială, iar concurenţa va 
continua, cel mai probabil, să crească în 
anii următori. În vederea asigurării unei 
tranziţii la timp către aplicarea exclusivă 
a dreptului comunitar şi naţional al 
concurenţei, dispoziţiile acestui cadru al 
reglementării ex-ante specifice sectorului 
ar trebui să îşi înceteze aplicabilitatea 
odată cu expirarea mandatului OARET, 
în cazul în care Comisia nu demonstrează 
că o continuare a reglementării ex-ante 
este justificată şi după termenul respectiv.

Or. en
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Justificare

Ex-ante regulation was supposed from the outset to be transitory in nature.A  legally binding 
exit mechanism must be inserted into the Framework Directive in order to maintain the 
course for deregulation and towards general competition law. This can best be achieved in 
the form of a sunset clause with the possibility of prolonging regulation if necessary 
(modelled along the lines of the international roaming regulation).

Amendamentul 90
Paul Rübig

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Reglementarea ex-ante a pieţei din 
acest cadru, specifică sectorului, 
favorizează tranziţia de la monopolurile 
anterioare la o piaţă competitivă pentru 
reţelele şi serviciile de comunicaţii 
electronice. Îndată ce pieţele devin 
competitive, nu ar mai trebui continuată 
reglementarea ex-ante şi ar trebui să se 
aplice exclusiv dreptul concurenţei 
comunitar şi naţional. Odată cu creşterea 
dinamicii concurenţiale pe pieţele 
europene de comunicaţii electronice, 
potenţialele beneficii ale reglementării ex-
ante privind preţurile şi accesul, specifică 
sectorului, se reduc considerabil în timp. 
În vederea asigurării unei tranziţii la timp 
către aplicarea exclusivă a dreptului 
comunitar şi a celui naţional al 
concurenţei, dispoziţiile acestui cadru al 
reglementării ex-ante specifice sectorului 
ar trebui să îşi înceteze aplicabilitatea la 
un termen stabilit, în cazul în care 
Comisia nu demonstrează că o continuare 
a reglementării ex-ante este justificată şi 
după termenul respectiv.

Or. en
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Justificare

Ex-ante regulation was supposed to be transitory in nature. However, the principle of a 
gradual phasing out of sector specific regulation towards the sole application of general 
competition law is not explicitly mentioned in the Directives. Against this background, a 
legally binding exit mechanism must be inserted into the Framework Directive in order to 
maintain the course for deregulation and towards general competition law.

Amendamentul 91
Nikolaos Vakalis

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Cadrul actual introduce ajustări 
tehnice de natură tranzitorie pentru a 
asigura o tranziţie completă către dreptul 
concurenţei. De aceea, în termen de cel 
mult cinci ani de la intrarea sa în vigoare, 
ar trebui analizată nevoia de prelungire a 
acestuia.

Or. en

Justificare

Regulation was from the outset supposed to be temporary in nature and should be rolled back 
as competition develops on the markets. Therefore, a review clause must be introduced to 
finally achieve the political aim of progressive deregulation. If deemed necessary, the 
Commission will propose to the Parliament and the Council to prolong regulation in specific 
areas based on a report to be published before the review date.

Amendamentul 92
Erna Hennicot-Schoepges

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Reforma cadrului de reglementare al 
UE pentru serviciile reţelele şi de 

(3) Reforma cadrului de reglementare al 
UE pentru serviciile şi reţelele de 
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comunicaţii electronice are scopul de a 
realiza piaţa internă pentru comunicaţii 
electronice prin consolidarea, ţinând cont 
de pieţele cheie, a mecanismului comunitar 
pentru operatorii de reglementare cu 
putere semnificativă pe piaţă, pentru a 
garanta o concurenţă eficientă. Acest 
lucru este completat de o reglementare 
care prevede instituirea unei autorităţi 
europene pentru piaţa de comunicaţii 
electronice (denumită în continuare 
„Autoritatea” instituită în temeiul 
Regulamentului […/…./CE] al 
Parlamentului European şi al Consiliului 
din [data]) care va recurge în mod mai 
eficient la expertiza autorităţilor naţionale 
de reglementare şi o va folosi în interesul 
Comunităţii pentru a asista Comisia şi 
autorităţile naţionale de reglementare în 
evitarea sau îndepărtarea obstacolelor 
juridice de pe piaţa internă. De asemenea, 
reforma cuprinde definirea unei strategii de 
gestionare eficientă a spectrului şi întărirea 
dispoziţiilor pentru utilizatorii cu handicap, 
ceea ce reprezintă măsuri cheie pentru
realizarea unui spaţiu informaţional 
european unic şi a unei societăţi 
informaţionale accesibile tuturor.

comunicaţii electronice are scopul de a 
realiza piaţa internă pentru comunicaţii 
electronice prin consolidarea mecanismului 
comunitar de reglementare a operatorilor
cu putere semnificativă pe pieţele cheie. De 
asemenea, reforma cuprinde definirea unei 
strategii de gestionare eficientă a 
spectrului, pentru realizarea unui spaţiu 
informaţional european unic, precum şi 
întărirea dispoziţiilor pentru utilizatorii cu 
handicap, pentru a obţine o societate 
informaţională accesibilă tuturor.

Or. en

Justificare

Establishment of the Authority (EECMA) is an unnecessary financial burden on EU Member 
States:

- it creates a further layer of bureaucracy; 

- it shifts power and decision making to Community level introducing legal and business 
uncertainty; 

- its role, functions, governance, power and  interaction with the Commission and NRAs 
is unclear; 

- it protects the Commission from review (judicial) procedures; and

- the existing European Regulators Group (ERG) and European Conference of Postal 
and Telecommunications Administrations (CEPT) are effective policy and spectrum fora in 
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Europe. 

Amendamentul 93
Gunnar Hökmark, Olle Schmidt

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Obiectivul cadrului de reglementare 
al UE pentru comunicaţiile electronice 
este de a crea un mediu durabil pentru 
comunicaţiile electronice, bazat pe cerere, 
ca urmare a dezvoltării crescânde a 
societăţii informaţionale, şi pe ofertă, prin 
intermediul unei infrastructuri şi a unor 
pieţe de servicii eficace şi competitive.

Or. en

Justificare

Infrastructure-based competition is a prerequisite for a well functioning telecom market in the 
long run and one of the primary goals of this regulation.

Amendamentul 94
Erika Mann

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Obiectivul cadrului de reglementare 
al UE pentru comunicaţiile electronice 
este de a crea un mediu durabil şi 
competitiv pe plan internaţional pentru 
comunicaţiile electronice, bazat pe pieţe 
cu adevărat competitive de produse sau de 
servicii şi pe concurenţa efectivă între 
reţelele alternative de acces din domeniul 
comunicaţiilor electronice, în scopul de a 
spori dezvoltarea societăţii 
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informaţionale. Un mediu durabil pentru 
concurenţă şi investiţii în sectorul 
comunicaţiilor electronice se bazează atât 
pe stimulente pentru noi investiţii în 
infrastructură, cât şi pe reglementări 
întemeiate şi proporţionale, alături de 
eliminarea treptată a reglementării ex-
ante specifice sectorului şi de tranziţia 
către dreptul concurenţei.

Or. en

Justificare

It is essential to point to the goals of the new EU regulatory framework in a new environment 
of technological change and the necessity to provide incentives for infrastructure competition, 
i.e. investment into next generation networks. This should lead to a gradual phase-out of 
sector specific ex-ante regulation.

Amendamentul 95
Werner Langen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Obiectivul principal pentru anii 
următori este acela de a oferi stimulente 
adecvate pentru investiţii în reţele noi de 
mare viteză, care să sprijine inovarea în 
ceea ce priveşte serviciile de internet 
bogate în conţinut. Astfel de reţele au un 
potenţial enorm de a aduce avantaje 
consumatorilor de pe întreg teritoriul 
Uniunii Europene. Prin urmare, este vital 
să nu existe niciun obstacol în calea 
investiţiilor durabile în dezvoltarea 
acestor noi reţele, în paralel cu 
promovarea concurenţei şi a posibilităţii 
consumatorului de a alege. Acest lucru ar 
putea impune strategii diferite de 
reglementare, adaptate la nevoile pieţei.

Or. en
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Justificare

The EU is in need of a sustainable and advanced investment in the development of new high 
speed networks. This has to be taken into account by the different National Regulators.

Amendamentul 96
Angelika Niebler

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Obiectivul principal pentru anii 
următori este acela de a oferi stimulente 
adecvate pentru investiţii în reţele noi de 
mare viteză, care să sprijine inovarea în 
ceea ce priveşte serviciile de internet 
bogate în conţinut. Astfel de reţele au un 
potenţial enorm de a aduce avantaje 
consumatorilor de pe întreg teritoriul 
Uniunii Europene. Prin urmare, este vital 
să nu existe niciun obstacol în calea 
investiţiilor durabile în dezvoltarea 
acestor noi reţele, în paralel cu 
promovarea concurenţei şi a posibilităţii 
consumatorului de a alege. Acest lucru ar 
putea impune strategii diferite de 
reglementare, adaptate la nevoile pieţei. 

Or. en

Justificare

Europe is in need of a sustainable investment in the development of new high speed networks. 
This has to be taken into account by the different National Regulators.
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Amendamentul 97
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Sectorul comunicaţiilor electronice 
este un sector în evoluţie rapidă, 
caracterizat printr-un nivel înalt al 
inovărilor tehnologice şi prin pieţe 
deosebit de dinamice. Este necesară 
examinarea cu regularitate a preciziei 
reglementărilor în contextul unor pieţe şi 
tehnologii în schimbare. Pentru a garanta 
că cetăţenii UE vor putea în continuare să 
participe pe deplin la societatea 
informaţională globală, inovarea şi 
dezvoltarea reţelelor de mare viteză de 
nouă generaţie, care să poată satisface 
viitoarele cerinţe ale clienţilor pentru o 
lăţime de bandă mai mare şi pentru mai 
multe servicii, trebuie să fie o prioritate 
atunci când se aplică această directivă.

Or. en

Justificare

In its review proposals, the Commission does not actively address the issue of new fixed and 
mobile high-speed access networks, although the issue is of fundamental importance for 
Europe’s competitiveness, its telecommunications industry and consumers. According to the 
Commission, the current framework is sound enough to cope with this issue without any 
further legislative proposals. But to simply carry on with the regulatory concepts of the past is 
not sufficient.
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Amendamentul 98
Fiona Hall

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Reţelele de nouă generaţie au un 
potenţial enorm de a aduce beneficii 
întreprinderilor şi consumatorilor de pe 
întreg teritoriul Uniunii Europene. Prin 
urmare, este esenţial ca lipsa unor 
reglementări clare să nu împiedice 
investiţiile durabile în dezvoltarea acestor 
noi reţele şi ca posibilitatea 
consumatorului de a alege şi concurenţa 
să fie promovate.

Or. en

Amendamentul 99
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Cadrul ar trebui să facă faţă noilor 
provocări privind investiţiile şi inovarea, 
recunoscând nevoia de a încuraja atât 
investiţiile, cât şi concurenţa, astfel încât 
posibilitatea consumatorilor de a alege să 
fie protejată, şi nu subminată.

Or. en
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Amendamentul 100
Patrizia Toia

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Cadrul de reglementare ar trebui să 
cuprindă şi obiectivele suplimentare 
privind protecţia consumatorului în 
sectorul comunicaţiilor electronice prin 
oferirea de informaţii precise şi detaliate, 
utilizând, în acest scop, toate acordurile şi 
procedurile posibile, de transparenţă în 
privinţa taxelor şi tarifelor şi de standarde 
ridicate în furnizarea serviciilor, privind 
recunoaşterea deplină a rolului 
asociaţiilor de consumatori în cadrul 
consultaţiilor publice, şi privind 
garantarea faptului că autorităţile sau 
agenţii responsabili au instrumentele 
necesare pentru a preveni potenţiale 
manipulări şi pentru a combate cu 
eficienţa necesară posibilele fraude în 
sectorul serviciilor de comunicaţii 
electronice;

Or. it

Justificare

The idea is to stress that the need to protect consumers should feature prominently among the 
aims of the harmonised regulatory framework.

Amendamentul 101
Erna Hennicot-Schoepges

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Reforma cadrului de reglementare al 
UE ar fi cel mai bine consolidată prin 
intermediul îmbunătăţirii funcţionării şi 
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eficienţei Grupului autorităţilor europene 
de reglementare (GAER), Grupului 
pentru politica în domeniul spectrului de 
frecvenţe radio (GPSR) şi Conferinţei 
europene a administraţiilor poştei şi 
telecomunicaţiilor (CEPT). Rolul 
consultativ al ERG ar trebui consolidat în 
domenii precum reglementarea pieţei şi 
politica de gestionare a spectrului de 
frecvenţe. Atât rolul consultativ al RSPG, 
cât şi cel al CEPT ar trebui intensificate 
în ceea ce priveşte politica de gestionare a 
spectrului de frecvenţe. Funcţionarea 
Comitetului pentru comunicaţii 
(COCOM) şi a Comitetului pentru 
spectrul de frecvenţe radio ar avea de 
câştigat de pe urma unei mai mari 
transparenţe şi a unei implicări mai active 
a părţilor interesate din industrie în 
pregătirea sarcinilor în curs de 
desfăşurare.

Or. en

Justificare

See justification for the amendments to Recital (3).

Instead of creating a new institution, such as the Authority, further improvements in the 
efficiency of the ERG and the CEPT (as well as the RSC, COCOM and the RSPG) would be 
more effective.

All further references to the Authority have been deleted.

Amendamentul 102
Erika Mann

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Reţelele de nouă generaţie au un 
potenţial enorm de a aduce beneficii 
consumatorilor de pe întreg teritoriul 
Uniunii Europene şi de a consolida 



AM\725135RO.doc 19/109 PE407.629v01-00

RO

competitivitatea europeană pe plan 
internaţional în raport cu alte economii 
din lume. Prin urmare, este esenţial ca 
investiţiile durabile în aceste reţele să nu 
fie împiedicate prin prelungirea unor 
sisteme de reglementare care au avut ca 
scop asigurarea accesului la reţelele 
existente şi să se ofere stimulente pentru 
investiţii, promovându-se în acelaşi timp 
concurenţa şi posibilitatea 
consumatorului de a alege.

Or. en

Justificare

The challenge of NGNs ist to foster investment, in order to create facility-based competition 
and thus creating new products and services in order to increase benefits for the consumer 
and to strengthen Europe’s international competitiveness in open and dynamic new markets.

Amendamentul 103
Catherine Trautmann

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3d) Investiţiile în activităţile de cercetare 
şi dezvoltare au o importanţă vitală pentru 
dezvoltarea reţelelor de fibră optică de 
nouă generaţie şi pentru a obţine un acces 
radio flexibil şi eficient, favorizându-se 
astfel o concurenţă sporită şi aplicaţii şi 
servicii inovatoare, în avantajul 
consumatorului. Provocarea este aceea de 
a oferi o nouă generaţie de infrastructuri 
de reţele şi servicii ubicue şi convergente 
pentru comunicaţiile electronice, 
informatică şi mijloacele de comunicare 
în masă.

Or. en
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Justificare

Regulation has to favour investment in R&D for developing next generation wireline and 
wireless networks.

Amendamentul 104
Catherine Trautmann

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3e) Politicile publice ar trebui să 
contribuie la funcţionarea eficientă a 
pieţei comunicaţiilor electronice, având în 
vedere atât cererea cât şi oferta, pentru a 
stimula cercul virtuos în care dezvoltarea 
unui conţinut şi a unor servicii 
îmbunătăţite depinde de extinderea 
infrastructurii şi invers. Intervenţia 
publică ar trebui să fie proporţională, să 
nu denatureze concurenţa sau să 
împiedice investiţiile private şi ar trebui să 
mărească stimulentele şi să reducă 
obstacolele la intrarea pe piaţă. În acest 
sens, autorităţile publice pot sprijini 
dezvoltarea unei infrastructuri de mare 
capacitate care să reziste probei timpului. 
În acest caz, sprijinul public ar trebui să 
fie acordat în urma unor proceduri 
deschise, transparente şi bazate pe 
concurenţă, să nu favorizeze a priori nicio 
tehnologie anume şi să ofere acces la 
infrastructură în mod nediscriminatoriu.

Or. en

Justificare

Some guidelines are needed regarding national or local public authorities playing a role in 
the electronic communications market, may it be purely supportive or more engaged.
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Amendamentul 105
Catherine Trautmann

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Pentru a proteja concurenţa durabilă 
şi pentru a garanta că utilizatorii finali 
beneficiază de toate avantajele, 
autorităţile naţionale de reglementare ar 
trebui să aplice obligaţiile reglementare 
ex-ante în mod proporţional şi în 
conformitate cu condiţiile reale şi 
specifice de concurenţă existente în 
fiecare regiune geografică. Dacă o piaţă 
este competitivă într-o anumită regiune 
geografică, autorităţile naţionale de 
reglementare ar trebui să încurajeze 
dezvoltarea de infrastructuri concurente 
şi să permită accesul la reţeaua 
întreprinderii sau întreprinderilor cu 
putere semnificativă pe piaţă, la un nivel 
cât se poate de profund. Atunci când o
piaţă nu este competitivă în mod real într-
o anumită regiune geografică, ar trebui să 
li se permită părţilor terţe accesul la 
reţeaua întreprinderii sau întreprinderilor 
cu putere semnificativă pe piaţă, astfel 
încât furnizarea de servicii competitive de 
către acestea să fie viabilă din punct de 
vedere economic şi tehnic.

Or. en

Justificare

Encouraging sustainable competition is a guarantee for the consumer to get positive effects in 
the long run. Both infrastructure and service competition should be promoted depending on 
the level of competition of each geographical area.
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Amendamentul 106
Erika Mann

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Pentru a îndeplini obiectivele 
Agendei de la Lisabona şi pentru a 
promova investiţiile în reţele de acces de 
nouă generaţie (reţele ANG) în Europa, 
în beneficiul consumatorilor europeni şi 
al competitivităţii industriei europene pe 
plan internaţional, este esenţial şi necesar 
un nou sistem de reglementare pentru 
accesul la reţelele ANG. Obiectivul 
acestui nou sistem este acela de oferi 
stimulente pentru investiţii în reţele ANG 
şi sprijinirea concurenţei atunci când nu 
există concurenţă la nivelul 
infrastructurii. Din cauza faptului că este 
greu de obţinut puterea pe pieţele 
emergente din aval, regimul de acces la 
reţelele ANG, stabilit la articolul 12 
alineatul (3) şi articolul 13 alineatele (4) 
şi (6) din Directiva privind accesul, pune 
accentul pe concurenţa la nivelul 
infrastructurii şi nu numai pe concurenţa 
pe pieţele din aval. Acest concept reflectă 
evoluţii dinamice ale noilor posibilităţi de 
acces în domeniul comunicaţiilor 
electronice. Astfel, regimul de acces la 
reţelele ANG în sine trebuie să introducă 
elemente dinamice şi trebuie să 
promoveze dezvoltări în domeniul 
reţelelor de nouă generaţie, precum şi pe 
pieţele în aval din sectorul comunicaţiilor 
electronice. Regimul are ca obiectiv 
acordarea stimulentelor potrivite pentru 
ca toţi actanţii de pe piaţă să realizeze 
inovaţii şi investiţii în noi reţele de acces 
şi în noi pieţe în aval.

Or. en
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Justificare

A new access regime for NGA-networks has to depart from static approaches which granted 
for access to existing legacy networks but rather has to introduce new dynamic elements in 
order to provide incentives for innovation and investment not only in next generation access 
networks but in downstream markets as well. International competitiveness of Europe vis-à-
vis other economies in the world in new downstream markets depends on its ability to attract 
investment into next generation networks.

Amendamentul 107
Lambert van Nistelrooij

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Cerinţa ca autorităţile naţionale de 
reglementare să elaboreze reglementări, 
atât cât este posibil, neutre din punct de 
vedere tehnologic nu exclude 
diferenţierea corespunzătoare între 
reglementarea reţelelor existente pe bază 
de cupru şi a celor noi, cum ar fi reţelele 
de acces de mare viteză pe bază de fibră 
optică. Reglementările asimetrice ex-ante 
privind preţul şi accesul se referă la 
deţinerea unor active tehnice specifice şi 
nu ar trebui extinse în mod automat la 
reţele nou construite sau care urmează a 
fi construite şi care nu se mai bazează pe 
elemente „moştenite”, provenite din 
monopolurile anterioare.

Or. en

Justificare

It is necessary to clarify that under the concept of technological neutrality, market analyses 
and subsequent remedies – if any – have nevertheless to distinguish between depreciated 
legacy assets inherited from the former monopoly and assets that are still to be built in a 
liberalised and competitive environment.
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Amendamentul 108
Herbert Reul

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Pentru a îndeplini obiectivele 
Agendei de la Lisabona şi pentru a 
promova investiţiile în reţele de acces de 
nouă generaţie (reţele NGA) în beneficiul 
consumatorilor europeni şi al 
competitivităţii industriei europene pe 
plan internaţional, este necesar un nou 
cadru de reglementare pentru accesul la 
reţelele NGA. Obiectivul acestui nou 
cadru de reglementare este acela de oferi 
stimulente pentru investiţii în reţele NGA, 
sprijinind, în acelaşi timp, concurenţa, 
atunci când concurenţa la nivelul 
infrastructurii nu este posibilă. Din cauza 
faptului că puterea de piaţă pe pieţele 
emergente este greu de obţinut, cadrul de
reglementare a accesului la reţelele NGA, 
stabilit la articolul 12 alineatul (3) şi 
articolul 13 alineatele (4) şi (6), pune 
accentul pe accesul la noile infrastructuri 
şi nu pe puterea semnificativă pe pieţele 
din aval. Acest concept reflectă 
dezvoltarea dinamică a pieţei şi a 
oportunităţilor de intrare pe piaţă în 
sectorul reţelelor de comunicaţii 
electronice. Aşadar cadrul de 
reglementare a reţelelor NGA trebuie, de 
asemenea, să introducă elemente 
dinamice şi trebuie să promoveze evoluţia 
pieţei prin acordarea stimulentelor 
potrivite pentru ca toţi actorii de pe piaţă 
să realizeze inovaţii şi investiţii în noi 
reţele de acces şi noi pieţe în aval.

Or. de

Justificare

There are as yet no nationwide networks in the new access networks sector. These need to be 
developed in future, and so the regulatory framework should provide incentives for their 
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development. Accordingly, regulation should permit the sharing of risks between investors 
and those seeking access, while upholding the right of access to networks.

Amendamentul 109
Lambert van Nistelrooij

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 4b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) Inovarea şi dezvoltarea în timp util şi 
în mod competitiv a reţelelor de mare 
viteză de nouă generaţie, care să poată 
satisface viitoarele cerinţe ale clienţilor 
pentru o lăţime de bandă mai mare şi 
pentru mai multe servicii, ar trebui să fie 
o prioritate care să se reflecte în directive, 
pentru a garanta că cetăţenii UE vor 
participa în continuare pe deplin la 
societatea informaţională globală. Astfel, 
sunt necesare strategii diferite de 
reglementare în cazul reţelelor existente şi 
al celor noi, evitându-se impunerea unor 
obligaţii reglementare inutile asupra 
întreprinderilor care oferă reţele şi/sau 
servicii noi, cum ar fi reţele de acces de 
fibră optică de mare viteză, care necesită 
realizarea unor investiţii importante şi în 
cazul cărora cererea nu este deloc sigură, 
în mod deosebit în zonele unde există 
platforme concurente. O nouă strategie în 
ceea ce priveşte accesul la reţelele ANG ar 
trebui să ofere stimulente pentru investiţii 
în aceste reţele şi, în acelaşi timp, să 
favorizeze concurenţa, acordând accesul 
la reţelele de acest fel în cazul în care 
concurenţa la nivelul infrastructurii nu 
este viabilă. Acest lucru reflectă evoluţia 
dinamică a noilor posibilităţi de acces, 
care are loc în prezent în domeniul 
comunicaţiilor electronice şi nevoia de 
condiţii stabile de reglementare pentru 
deciziile privind investiţiile, în vederea 
acordării de stimulente pentru ca toţi 
actanţii de pe piaţă să realizeze inovaţii şi 
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investiţii în noi reţele de acces şi în noi 
pieţe în aval.

Or. en

Justificare

Ensuring timely investment in high-speed next generation access networks is the major policy 
challenge in the electronic communications sector. The regulatory regime has to be adapted 
to provide the incentives for those investments as well as regulatory certainty. Regulation 
must favour full infrastructure competition and incorporate a fair amount of risk sharing 
between investor and access seeker in order to facilitate investments while at the same time 
ensuring access where infrastructure competition cannot develop.

Amendamentul 110
Catherine Trautmann

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 4b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) Fără a aduce atingere Directivei 
1999/5/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 9 martie 1999 privind 
echipamentele hertziene şi echipamentele 
terminale de telecomunicaţii şi 
recunoaşterea reciprocă a conformităţii 
acestora, trebuie clarificată aplicarea 
anumitor aspecte privind echipamentele 
terminale, referitoare la accesul pentru 
utilizatorii finali cu handicap, pentru a se 
asigura interoperabilitatea între 
echipamentele terminale şi reţelele şi 
serviciile de comunicaţii electronice.

Or. en

Justificare

If the access to terminal equipments is not assured for people with disabilities, they will not 
be able to access electronic communications networks and services neither. That is why, in 
order to ensure interoperability between both, a clear mention of what kind of terminal 
equipments, which are those concerning access for disabled end-users is required.
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Amendamentul 111
Anni Podimata

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 Europeană a recunoscut că 
există o divizare teritorială în Europa în 
ceea ce priveşte accesul la serviciile în 
bandă largă de mare viteză. În ciuda 
creşterii generale a conectivităţii în bandă 
largă, accesul în diferite regiuni este 
limitat din cauza costurilor ridicate 
generate de densitatea scăzută a 
populaţiei şi de depărtare. Stimulentele 
comerciale pentru investiţiile în 
dezvoltarea conexiunii în bandă largă în 
aceste zone se dovedesc adesea 
insuficiente şi de aceea este necesară o 
abordare politică şi de piaţă combinată.

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 112
Nikolaos Vakalis

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 Europeană a recunoscut că 
există o divizare teritorială în Europa în 



PE407.629v01-00 28/109 AM\725135RO.doc

RO

ceea ce priveşte accesul la serviciile în 
bandă largă de mare viteză. În ciuda 
creşterii generale a conectivităţii în bandă 
largă, accesul în diferite regiuni este 
limitat din cauza costurilor ridicate 
generate de densitatea scăzută a 
populaţiei şi de depărtare. Stimulentele 
comerciale pentru investiţiile în 
conexiunea în bandă largă în aceste zone 
se dovedesc adesea insuficiente. Ca aspect 
pozitiv, inovaţiile tehnologice duc la 
reducerea costurilor de furnizare. Pentru 
a asigura investiţiile în noile tehnologii în 
regiunile subdezvoltate, reglementările în 
domeniul comunicaţiilor electronice 
trebuie să fie conforme cu alte măsuri de 
politici 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 113
Nikolaos Vakalis

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5b) Activităţile autorităţilor naţionale de 
reglementare şi ale Comisiei Europene, 
desfăşurate în contextul cadrului pentru 
comunicaţii electronice contribuie la 
realizarea unor politici mai generale în 
domenii precum competitivitatea şi 
inovarea, cultura, ocuparea forţei de 
muncă, mediul, coeziunea socială şi 
regională şi amenajarea teritoriului.
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Or. en

Justificare

The regulatory framework should also take into account the need for closing regional gaps in 
development and overall industrial policy aiming to increase innovation and competitiveness 
through higher investment in all regions of the EU.

Amendamentul 114
Anni Podimata

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5b) Activităţile autorităţilor naţionale de 
reglementare şi ale Comisiei Europene, 
desfăşurate în contextul cadrului pentru 
comunicaţii electronice contribuie la 
realizarea unor politici mai generale în 
domenii precum obiectivele politicilor 
publice, cultura, ocuparea forţei de 
muncă, mediul, coeziunes socială, 
dezvoltarea regională şi amenajarea 
teritoriului.

Or. en

Justificare

The regulatory framework should also take into account the need for closing regional gaps in 
development  aiming to increase innovation and investment in all regions of the EU.

Amendamentul 115
Erna Hennicot-Schoepges

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 9a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Comisia ar trebui să ia în considerare 
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opiniile autorităţilor naţionale de 
reglementare şi ale părţilor interesate din 
industrie atunci când adoptă decizii în 
temeiul prezentei directive, organizând o 
consultare efectivă, care să asigure 
transparenţa şi proporţionalitatea. 
Comisia ar trebui să publice documente 
detaliate privind consultarea, care să 
explice diferitele alternative avute în 
vedere, iar părţilor interesate li se acordă 
un termen rezonabil pentru a răspunde. 
După examinarea răspunsurilor, Comisia 
ar trebui să expună motivele deciziei 
luate, într-o declaraţie ulterioară 
consultării în cauză, care să cuprindă o 
descriere a modului în care au fost luate 
în considerare opiniile părţilor care au 
transmis un răspuns.

Or. en

Justificare

It is essential that the views of NRAs and industry stakeholders are taken into account in 
decisions at Community level, which decisions must be transparent and proportionate to the 
result to be achieved. For this to occur, full and effective consultation with national 
regulatory authorities and industry stakeholders  is necessary.

Reference to the Commission may be replaced with ERG, see justification for the amendments 
to Recital (3).

Amendamentul 116
Fiona Hall

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 10a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Scopul este acela de a reduce 
progresiv normele ex ante specifice 
sectorului, pe măsură ce concurenţa pe 
piaţă se dezvoltă, şi de a ajunge în final la 
un sector al comunicaţiilor electronice 
reglementat doar de dreptul concurenţei. 
Este posibil să existe ritmuri diferite de 
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dezvoltare a concurenţei pe pieţe diferite 
şi în zone diferite din statele membre. 
Pentru a garanta că reglementările sunt 
proporţionale şi adaptate diverselor 
condiţii de concurenţă, autorităţile 
naţionale de reglementare ar trebui să 
poată (a) să definească pieţele pe criterii 
subnaţionale şi/sau (b) să elimine 
obligaţiile reglementare de pe pieţele 
şi/sau din zonele geografice în care există 
o concurenţă efectivă la nivelul 
infrastructurii, chiar dacă acestea nu sunt 
definite ca pieţe separate. Autorităţile 
naţionale de reglementare ar trebui, de 
asemenea, să poată solicita utilizarea 
comună a elementelor reţelelor şi a 
infrastructurii asociate pentru a facilita 
crearea de reţele, inclusiv de reţele de 
acces de fibră optică.

Or. en

Amendamentul 117
Erika Mann

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 10a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Normele ex-ante specifice sectorului 
au fost introduse pentru a favoriza 
tranziţia de la monopolurile anterioare la 
o piaţă competitivă pentru reţelele şi 
serviciile de comunicaţii electronice. 
Atunci când operatorii tradiţionali 
controlau accesul la reţelele monopoliste, 
reglementarea ex-ante era justificată, cu 
excepţia cazului în care problemele 
puteau fi rezolvate numai de dreptul 
concurenţei. Dar odată cu investiţiile în 
reţele noi, reţele de cablu şi reţele de nouă 
generaţie, necesitatea reglementării ex-
ante va fi mai puţin justificată. Atunci 
când cei care solicită acces au de ales 
între două sau mai multe reţele de acces, 
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reglementarea ex-ante nu se mai justifică. 
Această idee a eliminării progresive nu ar 
trebui să se mai concentreze asupra 
concurenţei efective de pe pieţele de 
servicii de comunicaţii electronice din 
aval, ci pe existenţa concurenţei la nivel 
de infrastructură (testul privind 
infrastructura). Dacă, potrivit acestui test, 
concurenţa la nivelul infrastructurii 
există, nu ar trebui continuată 
reglementarea ex-ante specifică sectorului 
şi ar trebui să se aplice exclusiv dreptul 
naţional şi comunitar al concurenţei, fără 
a se recurge la testul pe bază de trei 
criterii, care pune accentul pe concurenţa 
pe pieţele în aval şi pe opţiunea pentru 
reglementarea ex-ante sau pentru dreptul 
concurenţei. Testul privind infrastructura 
ar trebui să fie aplicat nu doar în cazul 
pieţelor naţionale, ci şi în cel al pieţelor 
subnaţionale, în acele zone geografice în 
care concurenţa la nivelul infrastructurii 
este fezabilă. Autorităţile naţionale de 
reglementare ar trebui să definească 
respectivele pieţe geografice subnaţionale 
având în vedere fezabilitatea economică a 
concurenţei la nivelul reţelei.

Or. en

Justificare

Whereas the transitory character of ex ante sector specific regulation as been agreed upon 
from the beginning actual phase-out has been extremely slow and cautious. In the light of new 
challenges by potentials of next generation access networks the phase-out concept has to be 
remodelled. Where competition between at least two alternative access networks exists – may 
this be on the national or on the sub-national/regional level – there is no longer need for ex 
ante sector specific regulation.
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Amendamentul 118
Erika Mann

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 10b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10b) În condiţiile în care regimul actual 
de acces pentru reţelele existente a pus 
accentul pe tranziţia de la pieţele în aval 
monopoliste către pieţe cu concurenţă 
reală şi într-un grad mai mic pe 
promovarea concurenţei la nivelul 
infrastructurii, este nevoie de un nou 
regim de acces pentru reţelele de acces de 
nouă generaţie (reţele ANG). Astfel de 
reţele vor fi create numai dacă investitorii 
sunt dispuşi să se lanseze în investiţii 
riscante. Riscul unor astfel de investiţii 
provine din faptul că preferinţele şi 
disponibilitatea consumatorilor de a plăti 
mai mult pentru noi produse inovatoare 
sunt nesigure. În plus, regimul de acces 
pentru reţele ANG are de asemenea 
consecinţe asupra riscului respectiv. 
Astfel, trebuie introdus un nou regim de 
acces pentru reţelele ANG, care să ofere 
stimulente pentru investiţiile în noi reţele. 
Noul cadru de reglementare pentru astfel
de reţele trebuie să fie previzibil şi 
durabil. Acesta ar trebui să promoveze 
concurenţa la nivelul infrastructurii, să 
ofere posibilitatea obţinerii unor avantaje 
competitive de pe urma investiţiilor în 
infrastructură şi să permită celor care 
solicită accesul să dispună de mai multe 
opţiuni de acces şi astfel să mărească 
posibilitatea de alege şi să îmbunătăţească 
serviciile către consumatori.

Or. en

Justificare

The access regime developed for access to existent legacy networks would – if being 
transferred without modification to the access to NGA-networks – curb incentives to 
investment in such new networks. Thus, a new access regime for NGA-networks should grant 
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access opportunities in a manner that investment incentives are not being affected. Access 
seekers should have to choose between risk-sharing options and options with specific risk 
premiums.

Amendamentul 119
Erika Mann

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Mecanismul comunitar care permite 
Comisiei să solicite autorităţilor naţionale 
de reglementare să retragă măsurile 
preconizate privind definirea pieţei şi 
desemnarea operatorilor care au o putere 
semnificativă pe piaţă a contribuit 
considerabil la o abordare coerentă în 
identificarea circumstanţelor în care poate 
fi aplicată reglementarea ex-ante şi în care 
operatorii fac obiectul acestei reglementări. 
Cu toate acestea, nu există niciun 
mecanism echivalent pentru căile de atac 
care urmează să fie aplicate. 
Monitorizarea pieţei de către Comisie şi, 
în special, experienţa dobândită odată cu 
procedura de la articolul 7 din decizia-
cadru au arătat neconcordanţe în ceea ce 
priveşte aplicarea de către autorităţile 
naţionale de reglementare a căilor de 
atac, chiar şi în condiţii de piaţă similare. 
Experienţa a arătat că aceste 
neconcordanţe subminează piaţa internă 
a comunicaţiilor electronice, nu 
garantează condiţii de concurenţă 
echitabile pentru operatorii stabiliţi în 
state membre diferite şi împiedică 
obţinerea de către consumatori a 
avantajelor de pe urma concurenţei şi a 
serviciilor transfrontaliere. În consecinţă, 
Comisiei trebuie să i se acorde
competenţa de a solicita autorităţilor 
naţionale de reglementare să retragă 
proiectele de măsuri privind căile de atac 
alese de către autorităţile naţionale de 

(11) Mecanismul comunitar care permite 
Comisiei să solicite autorităţilor naţionale 
de reglementare să retragă măsurile 
preconizate privind definirea pieţei şi 
desemnarea operatorilor care au o putere 
semnificativă pe piaţă a contribuit 
considerabil la o abordare coerentă în 
identificarea circumstanţelor în care poate 
fi aplicată reglementarea ex-ante şi în care 
operatorii fac obiectul acestei reglementări.
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reglementare. Pentru a garanta o aplicare 
coerentă a cadrului de reglementare în 
comunitate, Comisia trebuie să consulte 
Autoritatea înainte de luarea deciziei sale.

Or. en

Justificare

The extension of powers to the Commission with regard to remedies goes too far.

Amendamentul 120
Erika Mann

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Pe teritoriul Uniunii Europene 
pieţele vor fi în continuare diferite; 
competenţele şi cunoştinţele autorităţilor 
naţionale de reglementare şi ale OARET 
sunt fundamentale pentru crearea unui 
mediu european competitiv în cadrul 
pieţelor şi serviciilor de comunicaţii, 
conştientizându-se, în acelaşi timp, 
diferenţele naţionale şi regionale şi 
respectându-se cerinţele de subsidiaritate.

Or. en

Amendamentul 121
Erika Mann

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) În mod similar, având în vedere 
necesitatea evitării unui vacuum normativ 
într-un sector caracterizat printr-o 
evoluţie rapidă – de exemplu, în cazul în 
care adoptarea proiectului de măsură 

(13) Revizuirea ar trebui să reflecte 
analiza economică a pieţei, bazată pe 
metodologia dreptului concurenţei. 
Scopul este de a reduce treptat 
reglementarea ex ante specifică 
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notificat din nou ar crea în continuare un 
obstacol în calea pieţei unice sau ar fi 
incompatibil cu dreptul comunitar –
Comisia, după consultarea Autorităţii, ar 
trebui să poată solicita autorităţii 
naţionale de reglementare impunerea 
unei căi de atac specifice în perioada de 
timp prevăzută.

sectorului, pe măsură ce se dezvoltă 
concurenţa pe piaţă. Cu toate acestea, este 
posibil ca reglementarea ex-ante să fie în 
continuare necesară din cauza noilor 
obstacole la intrarea pe piaţă, survenite ca 
efect al dezvoltării tehnologice. Este 
foarte probabil să existe ritmuri diferite de 
dezvoltare a concurenţei în segmente de 
piaţă diferite şi în zone diferite din statele 
membre. Pentru a se asigura că 
reglementările sunt proporţionale şi 
adaptate condiţiilor de concurenţă 
diferite, autorităţile naţionale de 
reglementare ar trebui să elimine 
obligaţiile reglementare de pe pieţele 
şi/sau din zonele geografice în care există 
sau se anticipează concurenţă la nivelul 
infrastructurii, chiar dacă acestea nu sunt 
definite ca pieţe separate. Pentru a 
garanta faptul că operatorii de pe piaţă 
aflaţi în situaţii similare beneficiază de un 
tratament corect şi egal în diferite state 
membre, Comisia, în cooperare cu 
OARET, ar trebui să asigure aplicarea 
armonizată şi consecventă a dispoziţiilor 
prezentei directive. Autorităţile naţionale 
de reglementare şi autorităţile naţionale 
responsabile pentru punerea în aplicare a 
dreptului concurenţei ar trebui, atunci 
când este cazul, să îşi coordoneze 
acţiunile pentru a garanta că este aplicată 
soluţia cea mai potrivită. Comunitatea şi 
statele membre şi-au asumat, în cadrul 
acordului Organizaţiei Mondiale a 
Comerţului privind serviciile de 
telecomunicaţii de bază, angajamente 
referitoare la interconectarea reţelelor de 
telecomunicaţii, iar aceste angajamente 
trebuie, la rândul lor, respectate.

Or. en

Justificare

This recital deals with specific problems of different speeds of market developments on the 
national and the regional level. In order to ensure a harmonised and consistent approach in 
the various Member States a mechanism is being introduced which provides for co-operation 
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of National Regulatory Authorities, National Competition Authorities, the Commission, and 
BERT. Furthermore the commitments vis-à-vis the World Trade Organisation have to be 
taken into account.

Amendamentul 122
Dominique Vlasto, Ivo Belet

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 15a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Statele membre ar trebui să 
încurajeze părţile interesate să stabilească 
acorduri de cooperare pentru a promova 
buna funcţionare a serviciilor on-line şi 
un nivel ridicat de încredere al 
utilizatorilor. Ar trebui să fie încurajate, 
în special întreprinderile care furnizează 
reţele şi/sau servicii de comunicaţii 
electronice şi celelalte părţi interesate să 
coopereze pentru promovarea 
conţinutului legal şi protecţia 
conţinutului aflat on-line. O astfel de 
cooperare ar putea să fie extinsă în afara 
cadrului de reglementare, fără a aduce 
atingere acestuia, prin elaborarea de 
coduri de conduită negociate şi aprobate 
de părţile interesate. Principiul unor 
astfel de coduri este deja prevăzut în 
numeroase instrumente comunitare, 
inclusiv directiva privind comerţul 
electronic (articolul 16 din Directiva 
2000/31/CE), directiva privind respectarea 
drepturilor de proprietate intelectuală 
(articolul 17 din Directiva 2004/48/CE) 
sau directiva privind protecţia datelor cu 
caracter personal (articolul 27 din 
Directiva 95/46/CE). O astfel de 
cooperare între părţile interesate este un 
element esenţial pentru promovarea 
conţinutului online, în special conţinutul 
cultural european, şi pentru descătuşarea 
potenţialului societăţii informaţionale. 

Or. fr
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Justificare

This recital stresses the need to encourage constructive cooperation among stakeholders 
aimed at promoting online content and unleashing the potential of the information society.

Amendamentul 123
Paul Rübig

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 15a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Atunci când utilizatorii finali, 
indiferent de tipul şi mărimea lor, 
elaborează sau achiziţionează aplicaţii 
software, aplicaţii software încorporate în 
dispozitive hardware sau hardware 
tradiţional şi folosesc aceste echipamente 
pentru a furniza servicii vocale fără 
intervenţia vreunui furnizor extern de 
servicii vocale, pentru a efectua 
comunicaţii vocale în cadrul unei 
întreprinderi / administraţii publice, în 
cadrul unui grup închis de utilizatori sau 
în sfera publică, cu orice altă entitate cu 
care software-ul sau hardware-ul permite 
comunicarea vocală, utilizatorii finali îşi 
auto-furnizează comunicaţiile vocale şi 
nu are loc prestarea de servicii de 
comunicaţii electronice. Acest lucru este 
valabil chiar dacă o 
întreprindere/administraţie publică îşi 
auto-furnizează accesul prin intermediul 
internetului către reţelele tradiţionale de 
voce sau dacă utilizatorii finali, inclusiv 
persoanele fizice, folosesc internetul 
pentru a comunica.

Or. en

Justificare

Clarifies that Article 2c) of the EU Framework Directive 2002/21/EC excludes self-provision 
of services and that self-provided VoIP, for example by a business undertaking for its own 
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purposes without using a service provider, is not an Electronic Communications Service.

Amendamentul 124
Rebecca Harms

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(16) Spectrul radio este proprietatea 
statelor membre. Asigurarea gestionării 
spectrului radio este de competenţa 
statelor membre. Acesta ar trebui să fie 
considerat o resursă publică limitată care 
are o importantă valoare publică și
economică. În consecinţă, spectrul este 
gestionat în interes public în modul cât mai 
eficient posibil dintr-o perspectivă socială,
culturală, economică şi de mediu, iar 
obstacolele apărute în calea utilizării sale 
eficiente sunt eliminate treptat.

Or. en

Justificare

There is no doubt that radio spectrum is a scarce resource. They should belong to the member 
states.  Both its economic and social  value should be considered accordingly and in a 
balanced way to manage it efficiently.

Amendamentul 125
Herbert Reul

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Spectrul radio ar trebui să fie 
considerat o resursă publică limitată care 
are o importantă valoare publică şi de 
piaţă. În consecinţă, spectrul este gestionat 
în interes public în modul cât mai eficient 

(16) Spectrul radio este proprietatea 
statelor membre. Acesta ar trebui să fie 
considerat o resursă publică limitată care 
are o importantă valoare publică și
economică. În consecinţă, spectrul este 
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posibil dintr-o perspectivă economică,
socială şi de mediu, iar obstacolele apărute 
în calea utilizării sale eficiente sunt 
eliminate treptat.

gestionat în interes public în modul cât mai 
eficient posibil dintr-o perspectivă socială, 
culturală, economică şi de mediu, iar 
obstacolele apărute în calea utilizării sale 
eficiente sunt eliminate treptat.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 126
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

There is no doubt that radio spectrum is a scarce public resource. The original responsibility 
of the member states for the radio spectrum should be clarified.
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Amendamentul 127
Angelika Niebler

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(16) Spectrul radio ar trebui să fie 
considerat o resursă publică limitată care 
are o importantă valoare publică şi de 
piaţă. În consecinţă, spectrul este gestionat 
în interes public în modul cât mai eficient 
posibil dintr-o perspectivă economică, 
socială şi de mediu, luând în considerare 
obiectivele culturale şi cele privind 
pluralismul media, iar obstacolele apărute 
în calea utilizării sale eficiente sunt 
eliminate treptat.

Or. de

Justification

It needs to be ensured that spectrum management will continue to take cultural and media 
pluralism aspects into account.

Amendamentul 128
Erna Hennicot-Schoepges

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Pe lângă garantarea utilizării 
eficiente a spectrului, politica de gestionare 
a spectrului radio are drept obiectiv 
esenţial garantarea faptului că va fi evitat 
bruiajul dăunător. Prin urmare, noţiunea de 
bruiaj dăunător ar trebui definită în mod 
corespunzător pentru a asigura faptul că 
intervenţia reglementară se limitează la 
nivelul necesar prevenirii acestui bruiaj.

(17) Politica de gestionare a spectrului 
radio are drept obiectiv garantarea faptului 
că va fi evitat bruiajul dăunător. Prin 
urmare, noţiunea de bruiaj dăunător ar 
trebui definită în mod corespunzător, 
luându-se în considerare planurile pentru 
alocarea frecvenţelor, stabilite la nivel 
internaţional sau regional, pentru a 
asigura faptul că intervenţia reglementară 
se limitează la nivelul necesar prevenirii 
acestui bruiaj.
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Or. en

Justificare

This is in line with Article 2(s) of Directive 2002/21/EC. Problems of harmful interference are 
one of the main reasons for the need for national, regional and international frequency 
allocation plans. As frequencies are not limited to geographical areas, and cross the borders 
of the EU, international and regional binding agreements to avoid or mitigate interference 
must be respected.

Amendamentul 129
Rebecca Harms

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19a) Deşi gestionarea spectrului rămâne 
în competenţa statelor membre, 
coordonarea la nivel comunitar poate 
garanta că utilizatorii spectrului 
beneficiază de toate avantajele pieţei 
interne şi că interesele UE pot fi cu 
adevărat apărate în întreaga lume.

Or. en

Justificare

An EU coordination approach for spectrum can, while respecting subsidiarity, allow for 
significant economies of scale and multiplication of value.

Amendamentul 130
Gunnar Hökmark

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19a) Deşi gestionarea spectrului rămâne 
în competenţa statelor membre, 
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coordonarea şi, atunci când este cazul, 
armonizarea la nivel comunitar pot 
contribui la garantarea faptului că 
utilizatorii spectrului beneficiază de toate 
avantajele pieţei interne şi că interesele 
UE pot fi cu adevărat apărate în întreaga 
lume.

Or. en

Justificare

Harmonsation at EU level can be helpful bit it is not only way in which to derive the full 
benefits of the internal market and to ensure EU interests are effectively defended world-wide.

Amendamentul 131
Mary Honeyball

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19a) Deşi gestionarea spectrului rămâne 
în competenţa statelor membre, 
coordonarea şi, atunci când este cazul, 
armonizarea la nivel comunitar pot 
contribui la garantarea faptului că 
utilizatorii spectrului beneficiază de toate 
avantajele pieţei interne şi că interesele 
UE pot fi cu adevărat apărate în întreaga 
lume.

Or. en

Justificare

Harmonisation at Community level can be helpful. However other methods, like technological 
innovation, can also help to generate benefits for the internal market.
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Amendamentul 132
Erika Mann

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19a) Recomandă ca în 2010 să fie 
organizat de către statele membre un 
summit privind spectrul, cu participarea 
Parlamentului European, a Comisiei 
Europene şi a tuturor părţilor interesate. 
Rezultatul acestui summit ar trebui să fie 
clarificarea următoarelor aspecte:
a) o mai mare coerenţă a politicilor 
europene privind spectrul în general; 
b) eliberarea spectrului pentru noi servicii 
de comunicaţii imediat ce se va face 
trecerea la tehnologia digitală;
c) clarificări cu privire la dificultăţile cu 
care se vor confrunta sectoare specifice 
sau frecvenţe specifice din lăţimea de 
bandă pe parcursul perioadei de trecere.

Or. en

Justificare

Since it looks difficult to find common understanding between all interested parties, a summit 
in 2010 might be the ideal time to build consensus; 

Amendamentul 133
Rebecca Harms

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Flexibilitatea în ceea ce privește 
gestionarea spectrului și accesul la spectru 
ar trebui să fie sporită pentru a permite 
utilizatorilor spectrului, conform 
autorizațiilor pentru utilizarea neutră pe 
plan tehnologic și al serviciilor, să aleagă 

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

cele mai bune tehnologii și servicii 
aplicabile în benzi de frecvență disponibile 
serviciilor de comunicaţii electronice, 
astfel cum sunt identificate în registrele 
naţionale de alocare a frecvenţelor şi în 
reglementările radio ale ITU (principii 
denumite în continuare „de neutralitate 
tehnologică şi a serviciilor”). Stabilirea pe 
cale administrativă a tehnologiilor și 
serviciilor ar trebui să aibă loc atunci când 
sunt în joc obiective de interes general.

Or. en

Justificare

Necessary to ensure legal consistency with the definition of service neutrality in Article 9 
paragraph 4 of the Framework Directive and for an international coordinated frequency 
management.

Amendamentul 134
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Justificare

Necessary to ensure legal consistency with the definition of service neutrality.

Amendamentul 135
Erna Hennicot-Schoepges

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Excepţiile de la principiul neutralităţii 
tehnologice trebuie să fie limitate şi 
justificate de necesitatea evitării bruiajului 
dăunător, de exemplu prin impunerea 
măştilor de emisie şi a nivelurilor de 
putere, sau pentru a garanta protecţia 
sănătăţii publice prin limitarea expunerii 
publicului la câmpurile electromagnetice 
sau pentru a garanta o partajare corectă a 
spectrului, în special în cazul în care 
utilizarea acestuia face numai obiectul 
autorizărilor generale sau este strict 
necesară respectarea unei excepţii de la 
principiul neutralităţii serviciilor.

(21) Excepţiile de la principiul neutralităţii 
tehnologice trebuie să fie limitate şi 
justificate de necesitatea evitării bruiajului 
dăunător, de exemplu prin impunerea 
măştilor de emisie şi a nivelurilor de 
putere, sau pentru a garanta protecţia 
sănătăţii publice prin limitarea expunerii 
publicului la câmpurile electromagnetice.

Or. en

Justificare

The technology neutrality concept may lead to the use of terrestrial, in particular mobile, 
technology in bands used for satellite services. Such use may unduly interfere and adversely 
affect satellite services, endangering existing services and undermining prospects for future 
deployment and investment in the European satellite industry.

To ensure terrestrial uses do not take priority over or unduly interfere with satellite uses, 
continued reliance on efficient technical regulation, technology oriented licensing and 
objective non-discriminatory derogations is required.
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Amendamentul 136
Rebecca Harms

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Excepţiile de la principiul neutralităţii 
tehnologice trebuie să fie limitate şi 
justificate de necesitatea evitării bruiajului 
dăunător, de exemplu prin impunerea 
măştilor de emisie şi a nivelurilor de 
putere, sau pentru a garanta protecţia 
sănătăţii publice prin limitarea expunerii 
publicului la câmpurile electromagnetice 
sau pentru a garanta o partajare corectă a 
spectrului, în special în cazul în care 
utilizarea acestuia face numai obiectul 
autorizărilor generale sau este strict 
necesară respectarea unei excepţii de la 
principiul neutralităţii serviciilor.

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 137
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Excepţiile de la principiul neutralităţii 
tehnologice trebuie să fie limitate şi 
justificate de necesitatea evitării bruiajului 
dăunător, de exemplu prin impunerea 
măştilor de emisie şi a nivelurilor de 
putere, sau pentru a garanta protecţia 
sănătăţii publice prin limitarea expunerii 

(21) Restricţiile aplicate principiului
neutralităţii tehnologice trebuie să fie 
adecvate şi justificate de necesitatea 
evitării bruiajului dăunător, de exemplu 
prin impunerea măştilor de emisie şi a 
nivelurilor de putere, sau pentru a garanta 
protecţia sănătăţii publice prin limitarea 
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publicului la câmpurile electromagnetice 
sau pentru a garanta o partajare corectă a 
spectrului, în special în cazul în care 
utilizarea acestuia face numai obiectul 
autorizărilor generale sau este strict 
necesară respectarea unei excepţii de la 
principiul neutralităţii serviciilor.

expunerii publicului la câmpurile 
electromagnetice sau pentru a garanta o 
partajare corectă a spectrului, în special în 
cazul în care utilizarea acestuia face numai 
obiectul autorizărilor generale, sau pentru 
a respecta un obiectiv de interes general 
în conformitate cu legislaţia comunitară.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 138
Rebecca Harms

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 situaţiilor nesoluţionate. 
Excepţiile de la acest principiu al 
neutralităţii serviciilor care prevăd 
furnizarea unui serviciu specific pentru 
îndeplinirea obiectivelor de interes general 
definite în mod clar, cum ar fi siguranţa 
vieţii sau evitarea utilizării ineficiente a 
spectrului, ar putea fi permise în cazul în 
care acestea sunt necesare şi 
proporţionale. De asemenea, aceste 
obiective pot cuprinde promovarea 
diversităţii culturale şi lingvistice şi a 
pluralismului media astfel cum prevede 
legislaţia naţională conformă cu dreptul 
comunitar. Cu excepţia cazurilor în care 
sunt necesare pentru protecţia siguranţei 
vieţii, excepţiile nu ar trebui să genereze 

(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 situaţiilor nesoluţionate. Pe de 
altă parte, utilizarea spectrului poate fi 
destinată în mod explicit furnizării unui 
serviciu specific sau printr-o tehnologie 
specifică, pentru îndeplinirea obiectivelor 
de interes general definite în mod clar, cum 
ar fi siguranța vieții, necesitatea 
promovării coeziunii sociale, regionale şi 
teritoriale sau evitarea utilizării ineficiente 
a spectrului. De asemenea, aceste obiective 
includ promovarea obiectivelor politicilor 
privind cultura şi mass-media, cum ar fi
diversitatea culturală şi lingvistică şi 
pluralismul mijloacelor de comunicare în 
masă, astfel cum prevede legislaţia 
naţională conformă cu dreptul comunitar. 
Cu excepția cazurilor în care sunt necesare 
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exclusivitate ci mai curând să acorde 
prioritate pentru ca celelalte servicii şi 
tehnologii să poată coexista în aceeaşi 
bandă în măsura în care acestea nu 
afectează prioritatea tehnologiei sau a 
serviciului în cauză. Reglementarea 
conţinutului serviciilor furnizate utilizând 
spectrul radio ar trebui, în mod similar, să 
fie separată de autorizaţiile de utilizare a 
spectrului radio, pentru a lăsa deschisă 
alegerea celor mai eficiente mijloace de 
transmitere a unui astfel de conţinut, 
inclusiv a spectrului.

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 
posibilului. 

Or. en

Justificare

As recognized in Recital 5 of the Framework Directive, the separation between the regulation 
of transmission and the regulation of content should not prejudice taking into account the 
links existing between them, and particularly in order to guarantee media pluralism, cultural 
diversity and consumer protection. It must therefore remain possible for Member States to 
link the granting of individual rights of use with commitments related to the provision of 
particular content services.

Amendamentul 139
Anne Laperrouze

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 situaţiilor nesoluţionate. 
Excepţiile de la acest principiu al 
neutralităţii serviciilor care prevăd 
furnizarea unui serviciu specific pentru 
îndeplinirea obiectivelor de interes general 
definite în mod clar, cum ar fi siguranţa 
vieţii sau evitarea utilizării ineficiente a 
spectrului, ar putea fi permise în cazul în 
care acestea sunt necesare şi proporţionale. 

(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 situaţiilor nesoluţionate. 
Excepţiile de la acest principiu al 
neutralităţii serviciilor care prevăd 
furnizarea unui serviciu specific pentru 
îndeplinirea obiectivelor de interes general 
definite în mod clar, cum ar fi siguranţa 
vieţii sau evitarea utilizării ineficiente a 
spectrului, ar putea fi permise în cazul în 
care acestea sunt necesare şi proporţionale. 
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De asemenea, aceste obiective pot cuprinde 
promovarea diversităţii culturale şi 
lingvistice şi a pluralismului media astfel 
cum prevede legislaţia naţională conformă 
cu dreptul comunitar. Cu excepţia cazurilor 
în care sunt necesare pentru protecţia 
siguranţei vieţii, excepţiile nu ar trebui să 
genereze exclusivitate ci mai curând să 
acorde prioritate pentru ca celelalte servicii 
şi tehnologii să poată coexista în aceeaşi 
bandă în măsura în care acestea nu 
afectează prioritatea tehnologiei sau a 
serviciului în cauză. Reglementarea 
conţinutului serviciilor furnizate utilizând 
spectrul radio ar trebui, în mod similar, să 
fie separată de autorizaţiile de utilizare a 
spectrului radio, pentru a lăsa deschisă 
alegerea celor mai eficiente mijloace de
transmitere a unui astfel de conţinut, 
inclusiv a spectrului.

De asemenea, aceste obiective pot cuprinde 
promovarea diversităţii culturale şi 
lingvistice şi a pluralismului media astfel 
cum prevede legislaţia naţională conformă 
cu dreptul comunitar. Cu excepţia cazurilor 
în care sunt necesare pentru protecţia 
siguranţei vieţii, excepţiile nu ar trebui să 
genereze exclusivitate privind utilizarea 
unor anumite servicii, ci mai curând să 
acorde prioritate pentru ca celelalte servicii 
şi tehnologii să poată coexista în aceeaşi 
bandă în măsura posibilităţilor.

Or. fr

Justificare

As is recognised in recital 5 of the framework directive, separate regulation of transmission 
and content must not rule out the possibility of allowing for the links between these two 
elements, especially when the aim is to safeguard media pluralism and cultural diversity and 
protect consumers. Member States should therefore continue to have the option of granting 
individual rights of use subject to commitments regarding the content to be delivered in 
specific services.

Amendamentul 140
Dominique Vlasto

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 situaţiilor nesoluţionate. 

(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 situaţiilor nesoluţionate. 
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Excepţiile de la acest principiu al 
neutralităţii serviciilor care prevăd 
furnizarea unui serviciu specific pentru 
îndeplinirea obiectivelor de interes general 
definite în mod clar, cum ar fi siguranţa 
vieţii sau evitarea utilizării ineficiente a 
spectrului, ar putea fi permise în cazul în 
care acestea sunt necesare şi proporţionale. 
De asemenea, aceste obiective pot cuprinde 
promovarea diversităţii culturale şi 
lingvistice şi a pluralismului media astfel 
cum prevede legislaţia naţională conformă 
cu dreptul comunitar. Cu excepţia cazurilor 
în care sunt necesare pentru protecţia 
siguranţei vieţii, excepţiile nu ar trebui să 
genereze exclusivitate ci mai curând să 
acorde prioritate pentru ca celelalte servicii 
şi tehnologii să poată coexista în aceeaşi 
bandă în măsura în care acestea nu 
afectează prioritatea tehnologiei sau a 
serviciului în cauză. Reglementarea 
conţinutului serviciilor furnizate utilizând 
spectrul radio ar trebui, în mod similar, să 
fie separată de autorizaţiile de utilizare a 
spectrului radio, pentru a lăsa deschisă 
alegerea celor mai eficiente mijloace de 
transmitere a unui astfel de conţinut, 
inclusiv a spectrului.

Excepţiile de la acest principiu al 
neutralităţii serviciilor care prevăd 
furnizarea unui serviciu specific pentru 
îndeplinirea obiectivelor de interes general 
definite în mod clar, cum ar fi siguranţa 
vieţii sau evitarea utilizării ineficiente a 
spectrului, ar putea fi permise în cazul în 
care acestea sunt necesare şi proporţionale. 
De asemenea, aceste obiective pot cuprinde 
promovarea diversităţii culturale şi 
lingvistice şi a pluralismului media astfel 
cum prevede legislaţia naţională conformă 
cu dreptul comunitar. Cu excepţia cazurilor 
în care sunt necesare pentru protecţia 
siguranţei vieţii, excepţiile nu ar trebui să 
genereze exclusivitate ci mai curând să 
acorde prioritate pentru ca celelalte servicii 
şi tehnologii să poată coexista în aceeaşi 
bandă în măsura în care acestea nu 
afectează prioritatea tehnologiei sau a 
serviciului în cauză.

Or. en

Justificare

As recognized in Recital 5 of the Framework Directive, separation between the regulation of 
transmission and regulation of content should not prejudice taking into account the links 
existing between them and particularly in order to guarantee media pluralism, cultural 
diversity and consumer protection. It must therefore remain possible for Member States to 
link the granting of individual rights of use with commitments related to the provision of 
particular content services.
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Amendamentul 141
Erna Hennicot-Schoepges

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 situaţiilor nesoluţionate. 
Excepţiile de la acest principiu al 
neutralităţii serviciilor care prevăd 
furnizarea unui serviciu specific pentru 
îndeplinirea obiectivelor de interes general 
definite în mod clar, cum ar fi siguranţa 
vieţii sau evitarea utilizării ineficiente a 
spectrului, ar putea fi permise în cazul în
care acestea sunt necesare şi 
proporţionale. De asemenea, aceste 
obiective pot cuprinde promovarea 
diversităţii culturale şi lingvistice şi a 
pluralismului media astfel cum prevede 
legislaţia naţională conformă cu dreptul 
comunitar. Cu excepţia cazurilor în care 
sunt necesare pentru protecţia siguranţei 
vieţii, excepţiile nu ar trebui să genereze 
exclusivitate ci mai curând să acorde 
prioritate pentru ca celelalte servicii şi 
tehnologii să poată coexista în aceeaşi 
bandă în măsura în care acestea nu 
afectează prioritatea tehnologiei sau a 
serviciului în cauză. Reglementarea 
conţinutului serviciilor furnizate utilizând 
spectrul radio ar trebui, în mod similar, să 
fie separată de autorizaţiile de utilizare a 
spectrului radio, pentru a lăsa deschisă 
alegerea celor mai eficiente mijloace de 
transmitere a unui astfel de conţinut, 
inclusiv a spectrului.

(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 situaţiilor nesoluţionate şi al 
dispoziţiilor din planurile naţionale de 
alocare a frecvenţelor, precum şi al 
reglementărilor radio ale Uniunii 
Internaţionale a Telecomunicaţiilor 
(ITU). Excepţiile de la acest principiu al 
neutralităţii serviciilor care prevăd 
furnizarea unui serviciu specific pentru a 
ţine seama de considerentele de politică 
publică naţională sau pentru îndeplinirea 
obiectivelor de interes general definite în 
mod clar, cum ar fi, de exemplu, siguranţa 
vieţii, necesitatea promovării coeziunii 
sociale, regionale şi teritoriale, utilizarea 
eficientă a spectrului şi gestionarea 
efectivă a acestuia. De asemenea, aceste 
obiective pot cuprinde promovarea 
politicilor naţionale privind audiovizualul 
şi mass-media, a 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 sau pentru garantarea 
atingerii obiectivelor de mai sus,
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 posibilului. 
Reglementarea conţinutului serviciilor 
furnizate utilizând spectrul radio ar trebui, 
în mod similar, să fie separată de 
autorizaţiile de utilizare a spectrului radio, 
pentru a lăsa deschisă alegerea celor mai 
eficiente mijloace de transmitere a unui 
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astfel de conţinut, inclusiv a spectrului.

Or. en

Justificare

The question whether spectrum can be allocated in a service-neutral way should depend on a 
reasonable balance between public interest and commercial value. In practice, the 
Commission adheres to this approach, e.g. in its Communication on the Digital Dividend, 
where it proposes the allocation of specific services to specific spectrum (sub)bands.

Amendamentul 142
Werner Langen

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 situaţiilor nesoluţionate. 
Excepţiile de la acest principiu al 
neutralităţii serviciilor care prevăd 
furnizarea unui serviciu specific pentru 
îndeplinirea obiectivelor de interes general 
definite în mod clar, cum ar fi siguranţa 
vieţii, necesitatea promovării coeziunii 
sociale, regionale şi teritoriale sau evitarea 
utilizării ineficiente a spectrului, ar putea fi 
permise în cazul în care acestea sunt 
necesare şi proporţionale. De asemenea, 
aceste obiective pot cuprinde promovarea 
diversităţii culturale şi lingvistice şi a 
pluralismului media astfel cum prevede 
legislaţia naţională conformă cu dreptul 
comunitar. Cu excepţia cazurilor în care 
sunt necesare pentru protecţia siguranţei 
vieţii, excepţiile nu ar trebui să genereze 
exclusivitate ci mai curând să acorde 
prioritate pentru ca celelalte servicii şi 
tehnologii să poată coexista în aceeaşi 
bandă în măsura în care acestea nu 
afectează prioritatea tehnologiei sau a 

(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 situaţiilor nesoluţionate. 
Excepţiile de la acest principiu al 
neutralităţii serviciilor, care prevăd 
furnizarea unui serviciu specific pentru 
îndeplinirea obiectivelor de interes general 
definite în mod clar, cum ar fi siguranţa 
vieţii, necesitatea promovării coeziunii 
sociale, regionale şi teritoriale, un acces 
mai bun la societatea informaţională 
pentru toţi cetăţenii sau evitarea utilizării 
ineficiente a spectrului, ar putea fi permise 
în cazul în care acestea sunt necesare şi 
proporţionale. Obiectivul promovării unui 
acces mai bun la societatea 
informaţională include furnizarea de 
servicii în bandă largă mobilă în zonele 
rurale şi creşterea continuă a calităţii şi a 
lăţimii de bandă a acestor servicii. De 
asemenea, aceste obiective pot cuprinde 
promovarea diversităţii culturale şi 
lingvistice şi a pluralismului media astfel 
cum prevede legislaţia naţională conformă 
cu dreptul comunitar. Cu excepţia cazurilor 
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serviciului în cauză. Reglementarea
conţinutului serviciilor furnizate utilizând 
spectrul radio ar trebui, în mod similar, să 
fie separată de autorizaţiile de utilizare a 
spectrului radio, pentru a lăsa deschisă 
alegerea celor mai eficiente mijloace de 
transmitere a unui astfel de conţinut,
inclusiv a spectrului.

în care sunt necesare pentru protecţia 
siguranţei vieţii, excepţiile nu ar trebui să 
genereze exclusivitate ci mai curând să 
acorde prioritate pentru ca celelalte servicii 
şi tehnologii să poată coexista în aceeaşi 
bandă în măsura în care acestea nu 
afectează prioritatea tehnologiei sau a 
serviciului în cauză. Reglementarea 
conţinutului serviciilor furnizate utilizând 
spectrul radio ar trebui, în mod similar, să 
fie separată de autorizaţiile de utilizare a 
spectrului radio, pentru a lăsa deschisă 
alegerea celor mai eficiente mijloace de 
transmitere a unui astfel de conţinut, 
inclusiv a spectrului.

Or. de

Justificare

Rapid Internet access is of fundamental importance for speeding up economic growth, 
innovation and social welfare. An efficient broadband infrastructure in rural areas, a 
constant improvement of quality of the service, the availability of sufficient bandwidth and 
infrastructure competition are essential preconditions for guaranteeing better access to the 
information society for all citizens.

Amendamentul 143
Ján Hudacký

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 situaţiilor nesoluţionate. 
Excepţiile de la acest principiu al 
neutralităţii serviciilor care prevăd 
furnizarea unui serviciu specific pentru 
îndeplinirea obiectivelor de interes general 
definite în mod clar, cum ar fi siguranţa 
vieţii sau evitarea utilizării ineficiente a 
spectrului, ar putea fi permise în cazul în 

(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 situaţiilor nesoluţionate. 
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, necesitatea promovării coeziunii 
sociale, regionale şi teritoriale, un acces 
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care acestea sunt necesare şi proporţionale. 
De asemenea, aceste obiective pot cuprinde 
promovarea diversităţii culturale şi 
lingvistice şi a pluralismului media astfel 
cum prevede legislaţia naţională conformă 
cu dreptul comunitar. Cu excepţia cazurilor 
în care sunt necesare pentru protecţia 
siguranţei vieţii, excepţiile nu ar trebui să 
genereze exclusivitate ci mai curând să 
acorde prioritate pentru ca celelalte servicii 
şi tehnologii să poată coexista în aceeaşi 
bandă în măsura în care acestea nu 
afectează prioritatea tehnologiei sau a 
serviciului în cauză. Reglementarea 
conţinutului serviciilor furnizate utilizând 
spectrul radio ar trebui, în mod similar, să 
fie separată de autorizaţiile de utilizare a 
spectrului radio, pentru a lăsa deschisă 
alegerea celor mai eficiente mijloace de 
transmitere a unui astfel de conţinut, 
inclusiv a spectrului.

mai bun la societatea informaţională 
pentru toţi cetăţenii sau evitarea utilizării 
ineficiente a spectrului, ar putea fi permise 
în cazul în care acestea sunt necesare și 
proporționale. Obiectivul promovării unui 
acces mai bun la societatea 
informaţională pentru toţi cetăţenii 
include furnizarea în zonele rurale a 
serviciilor de comunicaţii electronice în 
bandă largă mobilă şi creşterea continuă 
a calităţii serviciilor mobile şi a lăţimii de 
bandă. 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 excepţia cazurilor 
în care sunt necesare pentru protecţia 
siguranţei vieţii, excepţiile nu ar trebui să 
genereze exclusivitate ci mai curând să 
acorde prioritate pentru ca celelalte servicii 
şi tehnologii să poată coexista în aceeaşi 
bandă în măsura în care acestea nu 
afectează prioritatea tehnologiei sau a 
serviciului în cauză. Reglementarea 
conţinutului serviciilor furnizate utilizând 
spectrul radio ar trebui, în mod similar, să 
fie separată de autorizaţiile de utilizare a 
spectrului radio, pentru a lăsa deschisă 
alegerea celor mai eficiente mijloace de 
transmitere a unui astfel de conţinut, 
inclusiv a spectrului.

Or. en

Justificare

Fast access to the internet is of fundamental importance for growth, innovation and social 
welfare. An efficient broadband infrastructure in rural areas, increase in service quality as 
well as infrastructure competition are important to ensure an access to the information 
society for all citizens. Therefore it should be possible to deviate from the principle of service 
neutrality to achieve the aim of public interest and to allocate spectrum in bands below 1 GHz 
for delivery of mobile services.
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Amendamentul 144
Alexander Alvaro

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 situaţiilor nesoluţionate. 
Excepţiile de la acest principiu al 
neutralităţii serviciilor care prevăd 
furnizarea unui serviciu specific pentru 
îndeplinirea obiectivelor de interes general 
definite în mod clar, cum ar fi siguranţa 
vieţii sau evitarea utilizării ineficiente a 
spectrului, ar putea fi permise în cazul în 
care acestea sunt necesare şi proporţionale. 
De asemenea, aceste obiective pot cuprinde 
promovarea diversităţii culturale şi 
lingvistice şi a pluralismului media astfel 
cum prevede legislaţia naţională conformă 
cu dreptul comunitar. Cu excepţia cazurilor 
în care sunt necesare pentru protecţia 
siguranţei vieţii, excepţiile nu ar trebui să 
genereze exclusivitate ci mai curând să 
acorde prioritate pentru ca celelalte servicii 
şi tehnologii să poată coexista în aceeaşi 
bandă în măsura în care acestea nu 
afectează prioritatea tehnologiei sau a 
serviciului în cauză. Reglementarea
conţinutului serviciilor furnizate utilizând 
spectrul radio ar trebui, în mod similar, să 
fie separată de autorizaţiile de utilizare a 
spectrului radio, pentru a lăsa deschisă 
alegerea celor mai eficiente mijloace de 
transmitere a unui astfel de conţinut,
inclusiv a spectrului.

(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 situaţiilor nesoluţionate. 
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, necesitatea promovării coeziunii 
sociale, regionale şi teritoriale, un acces 
mai bun la societatea informaţională 
pentru toţi cetăţenii sau evitarea utilizării 
ineficiente a spectrului, ar putea fi permise 
în cazul în care acestea sunt necesare și 
proporționale. Obiectivul promovării unui 
acces mai bun la societatea 
informaţională pentru toţi cetăţenii 
include furnizarea în zonele rurale a 
serviciilor de comunicaţii electronice în 
bandă largă mobilă şi creşterea continuă 
a calităţii serviciilor mobile şi a lăţimii de 
bandă. 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 excepţia cazurilor 
în care sunt necesare pentru protecţia 
siguranţei vieţii, excepţiile nu ar trebui să 
genereze exclusivitate ci mai curând să 
acorde prioritate pentru ca celelalte servicii 
şi tehnologii să poată coexista în aceeaşi 
bandă în măsura în care acestea nu 
afectează prioritatea tehnologiei sau a 
serviciului în cauză. Reglementarea 
conţinutului serviciilor furnizate utilizând 
spectrul radio ar trebui, în mod similar, să 
fie separată de autorizaţiile de utilizare a 
spectrului radio, pentru a lăsa deschisă 
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alegerea celor mai eficiente mijloace de 
transmitere a unui astfel de conţinut, 
inclusiv a spectrului.

Or. en

Justificare

Fast access to the internet is of fundamental importance for accelerating economic growth, 
innovation and social welfare in Europe. An efficient broadband infrastructure in rural areas, 
a continuous increase in the quality of service and the availability of bandwidth as well as 
infrastructure competition are important requirements to ensure a better access to the 
information society for all citizens.

Amendamentul 145
Angelika Niebler

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 situaţiilor nesoluţionate. 
Excepţiile de la acest principiu al 
neutralităţii serviciilor care prevăd 
furnizarea unui serviciu specific pentru 
îndeplinirea obiectivelor de interes general 
definite în mod clar, cum ar fi siguranţa 
vieţii, necesitatea promovării coeziunii 
sociale, regionale şi teritoriale sau evitarea 
utilizării ineficiente a spectrului, ar putea fi 
permise în cazul în care acestea sunt 
necesare şi proporţionale. De asemenea, 
aceste obiective pot cuprinde promovarea 
diversităţii culturale şi lingvistice şi a 
pluralismului media astfel cum prevede 
legislaţia naţională conformă cu dreptul 
comunitar. Cu excepţia cazurilor în care 
sunt necesare pentru protecţia siguranţei 
vieţii, excepţiile nu ar trebui să genereze 
exclusivitate ci mai curând să acorde 
prioritate pentru ca celelalte servicii şi 

(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 situaţiilor nesoluţionate. 
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, necesitatea promovării coeziunii 
sociale, regionale şi teritoriale, accesul la 
servicii în bandă largă mobilă în zonele 
rurale 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 diversităţii culturale şi 
lingvistice şi a pluralismului media astfel 
cum prevede legislaţia naţională conformă 
cu dreptul comunitar. Cu excepţia cazurilor 
în care sunt necesare pentru protecţia 
siguranţei vieţii, excepţiile nu ar trebui să 
genereze exclusivitate ci mai curând să 
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tehnologii să poată coexista în aceeaşi 
bandă în măsura în care acestea nu 
afectează prioritatea tehnologiei sau a 
serviciului în cauză. Reglementarea 
conţinutului serviciilor furnizate utilizând 
spectrul radio ar trebui, în mod similar, să 
fie separată de autorizaţiile de utilizare a 
spectrului radio, pentru a lăsa deschisă 
alegerea celor mai eficiente mijloace de 
transmitere a unui astfel de conţinut, 
inclusiv a spectrului.

acorde prioritate pentru ca celelalte servicii 
şi tehnologii să poată coexista în aceeaşi 
bandă în măsura în care acestea nu 
afectează prioritatea tehnologiei sau a 
serviciului în cauză. Reglementarea 
conţinutului serviciilor furnizate utilizând 
spectrul radio ar trebui, în mod similar, să 
fie separată de autorizaţiile de utilizare a 
spectrului radio, pentru a lăsa deschisă 
alegerea celor mai eficiente mijloace de 
transmitere a unui astfel de conţinut, 
inclusiv a spectrului.

Or. de

Justificare

It is important to guarantee the provision of mobile broadband connections in rural areas.

Amendamentul 146
Rebecca Harms

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Definirea domeniului de aplicare şi a 
naturii oricărei exceptări privind
promovarea diversităţii culturale şi 
lingvistice şi pluralismului media în 
conformitate cu propria legislaţie naţională 
este de competenţa statelor membre. 

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

Or. en

Justificare

This amendment clarifies the EC text concerning the competence of the member states.
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Amendamentul 147
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Definirea domeniului de aplicare şi a 
naturii oricărei exceptări privind 
promovarea diversităţii culturale şi 
lingvistice şi pluralismului media în 
conformitate cu propria legislaţie naţională 
este de competenţa statelor membre.

(23) Definirea domeniului de aplicare şi a 
naturii oricărei exceptări privind 
promovarea diversităţii culturale şi 
lingvistice şi pluralismului media în 
conformitate cu propria legislaţie naţională 
este de competenţa statelor membre. În 
acest fel, statele membre pot lua în 
considerare relevanţa culturală a 
anumitor servicii şi sisteme pentru 
producţiile multimedia audio,video şi în 
direct, precum şi posibilităţile pe care 
dividendul digital le oferă noilor 
tehnologii şi noilor operatori în acest 
sens.

Or. en

Amendamentul 148
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Definirea domeniului de aplicare şi a 
naturii oricărei exceptări privind 
promovarea diversităţii culturale şi 
lingvistice şi pluralismului media în 
conformitate cu propria legislaţie naţională 
este de competenţa statelor membre.

(23) Definirea domeniului de aplicare şi a 
naturii oricărei exceptări privind 
promovarea diversităţii culturale şi 
lingvistice şi pluralismului media în 
conformitate cu propria legislaţie naţională 
este de competenţa statelor membre. În 
acest fel, statele membre pot lua în 
considerare relevanţa culturală a radio şi 
teledifuzărilor şi a sistemelor profesionale 
de microfoane fără fir pentru producţiile 
multimedia audio, video şi în direct.
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Or. en

Justificare

Broadcasting as well as media productions in connection with cultural events, for instance 
events with international character like the Olympic Games, depend on reliable transmission 
frequencies. 

Amendamentul 149
Werner Langen

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Definirea domeniului de aplicare şi 
a naturii oricărei exceptări privind 
promovarea diversităţii culturale şi 
lingvistice şi pluralismului media în 
conformitate cu propria legislaţie naţională 
este de competenţa statelor membre.

(23) Definirea domeniului de aplicare şi a 
naturii oricărei exceptări privind 
promovarea diversităţii culturale şi 
lingvistice şi pluralismului media în 
conformitate cu propria legislaţie naţională 
este de competenţa statelor membre. 
Aceste obiective trebuie să fie în 
concordanţă cu celelalte obiective de 
interes public stabilite în considerentul 
22.

Or. de

Justificare

This amendment stresses the need to strike a balance between the objectives of the promotion 
of cultural and linguistic diversity by Member States and the other objectives referred to in 
Recital 22. This is necessary if only for reasons of proportionality, one of the most essential 
principles of European law.
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Amendamentul 150
Alexander Alvaro

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Definirea domeniului de aplicare şi a 
naturii oricărei exceptări privind 
promovarea diversităţii culturale şi 
lingvistice şi pluralismului media în 
conformitate cu propria legislaţie naţională 
este de competenţa statelor membre.

(23) Definirea domeniului de aplicare şi a 
naturii oricărei exceptări privind 
promovarea diversităţii culturale şi 
lingvistice şi pluralismului media în 
conformitate cu propria legislaţie naţională 
este de competenţa statelor membre. 
Aceste obiective trebuie alineate în mod 
corespunzător la celelalte obiective de 
interes public de la considerentul 22.

Or. en

Justificare

The promotion of cultural and linguistic diversity and media pluralism are counted among the 
field of responsibility of the Member States. Therefore they are undoubtedly entitled to draft 
exceptions to the principle of service neutrality. However, this aim is not of overriding 
importance to the other aims of public interest mentioned in Recital 22. The amendment 
clarifies the necessity for a gentle and adequate balance between these equal aims of public 
interest. Nothing else would be compatible with a basic principle in European law, the 
principle of proportionality.

Amendamentul 151
Ján Hudacký

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Definirea domeniului de aplicare şi a 
naturii oricărei exceptări privind 
promovarea diversităţii culturale şi 
lingvistice şi pluralismului media în 
conformitate cu propria legislaţie naţională 
este de competenţa statelor membre.

(23) Definirea domeniului de aplicare şi a 
naturii oricărei exceptări privind 
promovarea diversităţii culturale şi 
lingvistice şi pluralismului media în 
conformitate cu propria legislaţie naţională 
este de competenţa statelor membre. 
Aceste obiective trebuie alineate în mod 
corespunzător la celelalte obiective de 
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interes public menţionate la considerentul 
22.

Or. en

Amendamentul 152
Erna Hennicot-Schoepges

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Definirea domeniului de aplicare şi a 
naturii oricărei exceptări privind 
promovarea diversităţii culturale şi 
lingvistice şi pluralismului media în 
conformitate cu propria legislaţie naţională 
este de competenţa statelor membre.

(23) Definirea domeniului de aplicare şi a 
naturii oricărei exceptări privind 
promovarea diversităţii culturale şi 
lingvistice, a politicilor naţionale privind 
audiovizualul şi mass-media şi 
pluralismului media în conformitate cu 
propria legislaţie naţională este de 
competenţa statelor membre.

Or. en

Justificare

Member States should have the power to define the scope and nature of exceptions to national 
audiovisual and media policies.

Amendamentul 153
Rebecca Harms

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Întrucât alocarea spectrului pentru 
tehnologii şi servicii specifice reprezintă o 
excepţie de la principiul neutralităţii 
tehnologice şi a serviciilor şi reduce 
libertatea de alegere a serviciului furnizat 
sau a tehnologiei folosite, orice propunere 
pentru o astfel de alocare trebuie să fie 

eliminat
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transparentă şi să facă obiectul unei 
consultări publice.

Or. en

Justificare

Legal consistency with amendments concerning Article 6.1.

Amendamentul 154
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Legal consistency for the principles of technology and service neutrality.

Amendamentul 155
Rebecca Harms

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Având în vedere efectul acestora eliminat
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asupra dezvoltării pieţei interne a 
serviciilor de comunicaţii electronice, 
definiţia, domeniul de aplicare şi natura 
excepţiilor de la principiul neutralităţii 
tehnologice şi a serviciilor pot cere 
coordonarea la nivel comunitar, fără a
aduce atingere condiţiilor tehnice 
armonizate pentru disponibilitatea şi 
utilizarea eficientă a spectrului radio în 
temeiul Deciziei nr. 676/2002/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului 
din 7 martie 2002 privind cadrul de 
reglementare pentru politica de gestionare 
a spectrului de frecvenţe radio în 
Comunitatea Europeană („Decizia 
privind spectrul radio”)1.

Or. en

Justificare

Ensure legal coherence with our proposal for modified  Article 9c.

Amendamentul 156
Rebecca Harms

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Pentru îndeplinirea obiectivelor pieţei 
interne, poate fi necesară, de asemenea, 
coordonarea la nivel comunitar pentru 
identificarea benzilor de frecvenţă 
negociabile, a condiţiilor de negociere sau 
de tranziţie la drepturi negociabile pentru 
frecvenţele specifice, a unui format minim 
pentru drepturile negociabile, a cerinţelor 
de garantare a disponibilităţii, 
accesibilităţii şi fiabilităţii informaţiilor 
necesare negocierii spectrului şi a 
cerinţelor de protecţie a concurenţei şi de 

(27) Pentru îndeplinirea obiectivelor pieţei 
interne, poate fi necesară, de asemenea, 
identificarea benzilor de frecvenţă 
negociabile, a cerinţelor de garantare a 
disponibilităţii centrale, a accesibilităţii şi a 
cerinţelor de protecţie a concurenţei şi de 
prevenire a acaparării spectrului. În 
conformitate cu Decizia privind spectrul 
radio (676/2002/CE), Comisiei trebuie, 
prin urmare, să i se acorde competenţa de 
a adopta măsuri de punere în aplicare a 
respectivei armonizări. Astfel de măsuri de 
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prevenire a acaparării spectrului. În 
consecinţă, Comisiei trebuie să i se acorde 
competenţa de a adopta măsuri de punere 
în aplicare a respectivei armonizări. Astfel 
de măsuri de punere în aplicare trebuie să 
ţină seama de modul de acordare a 
drepturilor individuale de utilizare, 
respectiv pe bază comercială sau 
necomercială.

punere în aplicare trebuie să ţină seama de 
modul de acordare a drepturilor individuale 
de utilizare, respectiv pe bază comercială 
sau necomercială.

Or. en

Justificare

Necessary measures for spectrum coordination on the european level.

Amendamentul 157
Gabriele Albertini

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Pentru a promova funcţionarea pieţei 
interne şi pentru a sprijini dezvoltarea 
serviciilor transfrontaliere, Comisiei 
trebuie să i se acorde competenţa de a 
acorda autorităţii responsabilităţi specifice 
în domeniul numerotării. În plus, pentru a 
permite cetăţenilor statelor membre, 
inclusiv călătorilor şi utilizatorilor cu 
handicap, să beneficieze de anumite 
servicii utilizând aceleaşi numere, uşor de 
recunoscut, cu preţuri similare în toate 
statele membre, competenţele Comisiei de 
adoptare a măsurilor tehnice de punere în 
aplicare trebuie să acopere, de asemenea, 
principiul sau mecanismul tarifar 
aplicabil.

(29) Pentru a promova funcţionarea pieţei 
interne şi pentru a sprijini dezvoltarea 
serviciilor transfrontaliere, Comisiei 
trebuie să i se acorde competenţa de a 
acorda autorităţii responsabilităţi specifice 
în domeniul numerotării fără a afecta 
negativ serviciile existente. În plus, pentru 
a permite cetăţenilor statelor membre, 
inclusiv călătorilor şi utilizatorilor cu 
handicap, să beneficieze de servicii 
esenţiale, precum serviciile 
transfrontaliere de informaţii telefonice, 
competenţele Comisiei de adoptare a 
măsurilor tehnice de punere în aplicare 
trebuie să acopere, de asemenea, unde este 
cazul, măsuri de facilitare a accesului 
transfrontalier.

Or. en
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Justificare

While harmonised European numbering would be of great benefit for new pan-European 
services, this would have a detrimental effect where, as is the case for directory enquiries,
liberalization has taken place without such harmonisation having been effected.

Directory services are considered an essential access tool under Recital 11 of the Universal 
Service Directive. The capability for a European citizen to travel to other Member states and 
be able to access its usual directory enquiry services provider, in order to obtain information 
in his or her national language, is essential to promoting the single market.

Amendamentul 158
Stefano Zappalà

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Pentru a promova funcţionarea pieţei 
interne şi pentru a sprijini dezvoltarea 
serviciilor transfrontaliere, Comisiei 
trebuie să i se acorde competenţa de a 
acorda autorităţii responsabilităţi specifice 
în domeniul numerotării. În plus, pentru a 
permite cetăţenilor statelor membre, 
inclusiv călătorilor şi utilizatorilor cu 
handicap, să beneficieze de anumite 
servicii utilizând aceleaşi numere, uşor de 
recunoscut, cu preţuri similare în toate 
statele membre, competenţele Comisiei de 
adoptare a măsurilor tehnice de punere în 
aplicare trebuie să acopere, de asemenea, 
principiul sau mecanismul tarifar 
aplicabil. 

(29) Pentru a promova funcţionarea pieţei 
interne şi pentru a sprijini dezvoltarea 
serviciilor transfrontaliere, Comisiei 
trebuie să i se acorde competenţa de a 
acorda autorităţii responsabilităţi specifice 
în domeniul numerotării fără a afecta 
negativ serviciile existente. În plus, pentru 
a permite cetăţenilor statelor membre, 
inclusiv călătorilor şi utilizatorilor cu 
handicap, să beneficieze de servicii 
esenţiale, precum serviciile 
transfrontaliere de informaţii telefonice, 
competenţele Comisiei de adoptare a 
măsurilor tehnice de punere în aplicare 
trebuie să acopere, de asemenea, unde este 
cazul, măsuri de facilitare a accesului 
transfrontalier. 

Or. en

Justificare

While harmonised European numbering would be of great benefit for new pan-European 
services, this would have a detrimental effect where, as is the case for directory enquiries, 
liberalization has taken place without such harmonisation having been effected.

Directory services are considered an essential access tool under Recital 11 of the Universal 
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Service Directive. The capability for a European citizen to travel to other Member states and 
be able to access its usual directory enquiry services provider, in order to obtain information 
in his or her national language, is essential to promoting the single market.

Amendamentul 159
Patrizia Toia

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Pentru a promova funcţionarea pieţei 
interne şi pentru a sprijini dezvoltarea 
serviciilor transfrontaliere, Comisiei 
trebuie să i se acorde competenţa de a 
acorda autorităţii responsabilităţi specifice 
în domeniul numerotării. În plus, pentru a 
permite cetăţenilor statelor membre, 
inclusiv călătorilor şi utilizatorilor cu 
handicap, să beneficieze de anumite 
servicii utilizând aceleaşi numere, uşor de 
recunoscut, cu preţuri similare în toate 
statele membre, competenţele Comisiei de 
adoptare a măsurilor tehnice de punere în 
aplicare trebuie să acopere, de asemenea, 
principiul sau mecanismul tarifar 
aplicabil.

(29) Pentru a promova funcţionarea pieţei 
interne şi pentru a sprijini dezvoltarea 
serviciilor transfrontaliere, Comisiei 
trebuie să i se acorde competenţa de a 
acorda autorităţii responsabilităţi specifice 
în domeniul numerotării. În plus, pentru a 
permite cetăţenilor statelor membre, 
inclusiv călătorilor şi utilizatorilor cu 
handicap, să beneficieze de servicii
esenţiale, precum serviciile 
transfrontaliere de informaţii telefonice, 
competenţele Comisiei de adoptare a 
măsurilor tehnice de punere în aplicare 
trebuie să acopere, de asemenea, unde este 
cazul, măsuri de facilitare a accesului 
transfrontalier.

Or. en

Justificare

While harmonised European numbering would be of great benefit for new pan-European 
services, this would have a detrimental effect where, as is the case for directory enquiries, 
liberalization has taken place without such harmonisation having been effected and 
significant investments have already been made on national numbering plans and, 
consequently, on different numbers in different Member States. The capability for a European 
citizen to travel to other Member states and be able to access its usual directory enquiry 
services provider, in order to obtain information in his or her national language, is essential 
to promoting the single market.
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Amendamentul 160
Nikolaos Vakalis

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Este necesară întărirea competenţelor 
statelor membre de a garanta accesul sau 
retragerea titularilor de drepturi din noua 
reţea într-un mod responsabil din punct de 
vedere al mediului şi independent de orice 
obligaţie impusă unui operator cu putere 
semnificativă pe piaţă de a acorda acces la 
reţeaua de sa de comunicaţii electronice. 
Autorităţile naţionale de reglementare 
trebuie să poată impune, de la caz la caz, 
utilizarea în comun mai eficientă a 
conductelor, pilonilor şi a antenelor, 
precum şi a accesului în clădiri şi o mai 
bună coordonare a lucrărilor civile. 
Îmbunătăţirea modului de utilizare în 
comun a instalaţiilor poate ameliora în mod 
semnificativ concurenţa şi poate reduce 
cheltuielile globale financiare şi de mediu 
ale desfăşurării infrastructurii de 
comunicaţii electronice pentru 
întreprinderi.

(31) Este necesară întărirea competenţelor 
statelor membre de a garanta accesul sau 
retragerea titularilor de drepturi din noua 
reţea într-un mod responsabil din punctul 
de vedere al mediului şi independent de 
orice obligaţie impusă unui operator cu 
putere semnificativă pe piaţă de a acorda 
acces la reţeaua de sa de comunicaţii 
electronice. Autorităţile naţionale de 
reglementare trebuie să poată impune, de la 
caz la caz, utilizarea în comun mai 
eficientă a conductelor, pilonilor şi a 
antenelor, precum şi a accesului în clădiri 
şi o mai bună coordonare a lucrărilor 
civile. Îmbunătăţirea modului de 
utilizare în comun a instalaţiilor poate 
ameliora în mod semnificativ 
concurenţa şi poate reduce cheltuielile 
globale financiare şi de mediu ale 
desfăşurării infrastructurii de 
comunicaţii 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 
comunicaţiilor electronice, pentru a crea 
condiţii egale şi a ameliora posibilităţile 
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 all public infrastructure (e.g. electricity, gas, sewage ducts) -
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enables more than one player to have access to infrastructure to provide their services. All 
ducts should be made subject to the same regulatory approach in order to create a fair 
playing field.

Amendamentul 161
Anni Podimata

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Este necesară întărirea competenţelor 
statelor membre de a garanta accesul sau 
retragerea titularilor de drepturi din noua 
reţea într-un mod responsabil din punct de 
vedere al mediului şi independent de orice 
obligaţie impusă unui operator cu putere 
semnificativă pe piaţă de a acorda acces la 
reţeaua de sa de comunicaţii electronice. 
Autorităţile naţionale de reglementare 
trebuie să poată impune, de la caz la caz, 
utilizarea în comun mai eficientă a 
conductelor, pilonilor şi a antenelor, 
precum şi a accesului în clădiri şi o mai 
bună coordonare a lucrărilor civile. 
Îmbunătăţirea modului de utilizare în 
comun a instalaţiilor poate ameliora în mod 
semnificativ concurenţa şi poate reduce 
cheltuielile globale financiare şi de mediu 
ale desfăşurării infrastructurii de 
comunicaţii electronice pentru 
întreprinderi.

(31) Este necesară întărirea competenţelor 
statelor membre de a garanta accesul sau 
retragerea titularilor de drepturi din noua 
reţea într-un mod responsabil din punct de 
vedere al mediului şi independent de orice 
obligaţie impusă unui operator cu putere 
semnificativă pe piaţă de a acorda acces la 
reţeaua de sa de comunicaţii electronice. 
Autorităţile naţionale de reglementare 
trebuie să poată impune, de la caz la caz, 
utilizarea în comun mai eficientă a 
conductelor, pilonilor şi a antenelor, 
precum şi a accesului în clădiri şi o mai 
bună coordonare a lucrărilor civile. 
Îmbunătăţirea modului de utilizare în 
comun a instalaţiilor poate ameliora în mod 
semnificativ concurenţa şi poate reduce 
cheltuielile globale financiare şi de mediu 
ale desfăşurării infrastructurii de 
comunicaţii 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 
comunicaţiilor electronice, pentru a crea 
condiţii egale şi a ameliora posibilităţile 
de lansare a unei infrastructuri 
alternative.

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. Ducts should be made subject to the same regulatory approach to create a fair 
playing field.

Amendamentul 162
Catherine Trautmann

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Este necesară întărirea competenţelor 
statelor membre de a garanta accesul sau 
retragerea titularilor de drepturi din noua 
reţea într-un mod responsabil din punct de 
vedere al mediului şi independent de orice 
obligaţie impusă unui operator cu putere 
semnificativă pe piaţă de a acorda acces la 
reţeaua de sa de comunicaţii electronice. 
Autorităţile naţionale de reglementare 
trebuie să poată impune, de la caz la caz, 
utilizarea în comun mai eficientă a 
conductelor, pilonilor şi a antenelor, 
precum şi a accesului în clădiri şi o mai 
bună coordonare a lucrărilor civile. 
Îmbunătăţirea modului de utilizare în 
comun a instalaţiilor poate ameliora în mod 
semnificativ concurenţa şi poate reduce 
cheltuielile globale financiare şi de mediu 
ale desfăşurării infrastructurii de 
comunicaţii electronice pentru 
întreprinderi.

(31) Este necesară întărirea competenţelor 
statelor membre de a garanta accesul sau 
retragerea titularilor de drepturi din noua 
reţea într-un mod echitabil, eficient şi 
responsabil din punct de vedere al mediului 
şi independent de orice obligaţie impusă 
unui operator cu putere semnificativă pe 
piaţă de a acorda acces la reţeaua de sa de 
comunicaţii electronice, autorităţile 
naţionale de reglementare trebuie să poată 
impune, de la caz la caz, utilizarea în 
comun a elementelor de reţea şi a 
infrastructurilor asociate cum ar fi 
conductele, pilonii şi antenele, precum şi a 
accesului în clădiri şi o mai bună 
coordonare a lucrărilor civile. 
Îmbunătăţirea modului de utilizare în 
comun a instalaţiilor poate ameliora în mod 
semnificativ concurenţa şi poate reduce 
cheltuielile globale financiare şi de mediu 
ale desfăşurării infrastructurii de 
comunicaţii electronice pentru 
întreprinderi, în special ale creării de noi 
reţele de acces din fibre optice.
Autorităţile naţionale de reglementare 
trebuie, mai ales, să fie capabile să 
impună operatorilor obligaţia de a 
prezenta o ofertă de referinţă pentru 
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acordarea accesului la conductele lor 
într-un mod echitabil şi 
nediscriminatoriu.

Or. en

Justificare

Additions in accordance with amendments to Article 12. New entrants should be able to 
access the ducts of SMP operators in a fair and non-discriminatory way. This will facilitate 
infrastructure competition and the transition to a full competitive market. For the deployment 
of new networks the sharing of network elements and associated facilities can speed up and 
reduce their financial and environmental impact.

Amendamentul 163
Nikolaos Vakalis

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) Comunicarea corectă şi sigură a 
informaţiilor prin reţelele de comunicaţii 
electronice este tot mai importantă pentru 
întreaga economie şi în general pentru 
societate. Securitatea şi integritatea 
reţelelor de comunicaţii şi a sistemelor 
informaţionale reprezintă, prin urmare, o 
preocupare tot mai mare pentru societate. 
Complexitatea sistemului, defecţiunea 
tehnică sau greşeala umană, accidentele 
sau atacurile, toate acestea pot avea 
consecinţe asupra funcţionării şi 
disponibilităţii infrastructurii fizice care 
livrează servicii de importanţă crucială 
pentru bunăstarea cetăţenilor UE, inclusiv 
servicii de e-guvernare. Astfel, autorităţile 
naţionale de reglementare promovează 
interesele cetăţenilor Uniunii Europene, 
inter alia prin garantarea faptului că sunt 
menţinute integritatea şi securitatea 
reţelelor publice de comunicaţii. 
Autoritatea trebuie să contribuie la nivelul 
sporit de securitate a comunicaţiilor 

(32) Comunicarea corectă şi sigură a 
informaţiilor prin reţelele de comunicaţii 
electronice este tot mai importantă pentru 
întreaga economie şi în general pentru 
societate. Securitatea şi integritatea 
reţelelor de comunicaţii şi a sistemelor 
informaţionale reprezintă, prin urmare, o 
preocupare tot mai mare pentru societate. 
Complexitatea sistemului, defecţiunea 
tehnică sau greşeala umană, accidentele 
sau atacurile, toate acestea pot avea 
consecinţe asupra funcţionării şi 
disponibilităţii infrastructurii fizice care 
livrează servicii de importanţă crucială 
pentru bunăstarea cetăţenilor UE, inclusiv 
servicii de e-guvernare. Astfel, autorităţile 
naţionale de reglementare promovează 
interesele cetăţenilor Uniunii Europene, 
inter alia prin garantarea faptului că sunt 
menţinute integritatea şi securitatea 
reţelelor publice de comunicaţii. ENISA
trebuie să contribuie la nivelul sporit de 
securitate a comunicaţiilor electronice, 
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electronice, printre altele, prin furnizarea 
de consultanţă de specialitate şi 
promovarea schimbului celor mai bune 
practici. Atât Autoritatea cât şi autorităţile 
naţionale de reglementare trebuie să 
dispună de mijloacele necesare îndeplinirii 
sarcinilor acestora, inclusiv de 
competenţele de a obţine informaţii 
suficiente pentru a fi în măsură să evalueze 
nivelul de securitate a reţelelor sau 
serviciilor, precum şi de datele complete şi 
corecte referitoare la incidentele reale 
privind securitatea care au avut un impact 
semnificativ asupra funcţionării reţelelor şi 
serviciilor. Având în vedere faptul că 
aplicarea eficientă a unui nivel adecvat de 
securitate nu este un exerciţiu singular ci 
un proces continuu de punere în aplicare, 
revizuire şi actualizare, furnizorii de reţele 
şi servicii de comunicaţii electronice 
trebuie să adopte măsuri de protejare a 
integrităţii şi securităţii acestora conform 
riscurilor calculate, luând în considerare 
nivelul tehnicii la momentul acestor 
măsuri.

printre altele, prin furnizarea de 
consultanţă de specialitate şi promovarea 
schimbului celor mai bune practici. Atât 
ENISA cât şi autorităţile naţionale de 
reglementare trebuie să dispună de 
mijloacele necesare îndeplinirii sarcinilor 
acestora, inclusiv de competenţele de a 
obţine informaţii suficiente pentru a fi în 
măsură să evalueze nivelul de securitate a 
reţelelor sau serviciilor, precum şi de datele 
complete şi corecte referitoare la 
incidentele reale privind securitatea care au 
avut un impact semnificativ asupra 
funcţionării reţelelor şi serviciilor. Având 
în vedere faptul că aplicarea eficientă a 
unui nivel adecvat de securitate nu este un 
exerciţiu singular ci un proces continuu de 
punere în aplicare, revizuire şi actualizare, 
furnizorii de reţele şi servicii de 
comunicaţii electronice trebuie să adopte 
măsuri de protejare a integrităţii şi 
securităţii acestora conform riscurilor 
calculate, luând în considerare nivelul 
tehnicii la momentul acestor măsuri.

Or. en

Justificare

ENISA will continue to be solely competent concerning the security of networks and services.

Amendamentul 164
Nikolaos Vakalis

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 cerinţe 
privind securitatea, trebuie conferită 
Comisiei competenţa de a adopta măsuri 
tehnice de executare pentru a realiza un 

(33) Atunci când este necesară stabilirea 
unui acord privind un set comun de cerinţe 
privind securitatea, trebuie conferită 
Comisiei competenţa de a adopta măsuri 
tehnice de executare pentru a realiza un 
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nivel adecvat de securitate a reţelelor şi 
serviciilor de comunicaţii electronice de pe 
piaţa internă. Autoritatea trebuie să 
contribuie la armonizarea măsurilor de 
securitate tehnice şi organizaţionale 
corespunzătoare furnizând consultanţă de 
specialitate. Autorităţile naţionale de 
reglementare ar trebui să aibă competenţa 
de a emite instrucţiuni obligatorii 
referitoare la măsurile tehnice de executare 
adoptate în temeiul directivei-cadru. Pentru 
a-şi îndeplini sarcinile, acestea trebuie să 
aibă competenţa de a investiga şi de a 
impune sancţiuni în cazul nerespectării 
dispoziţiilor.

nivel adecvat de securitate a reţelelor şi 
serviciilor de comunicaţii electronice de pe 
piaţa internă. ENISA trebuie să contribuie 
la armonizarea măsurilor de securitate 
tehnice şi organizaţionale corespunzătoare 
furnizând consultanţă de specialitate. 
Autorităţile naţionale de reglementare ar 
trebui să aibă competenţa de a emite 
instrucţiuni obligatorii referitoare la 
măsurile tehnice de executare adoptate în 
temeiul directivei-cadru. Pentru a-şi 
îndeplini sarcinile, acestea trebuie să aibă 
competenţa de a investiga şi de a impune 
sancţiuni în cazul nerespectării 
dispoziţiilor.

Or. en

Justificare

ENISA will continue to be solely competent concerning the security of networks and services.

Amendamentul 165
Lambert van Nistelrooij

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 cerinţe 
privind securitatea, trebuie conferită 
Comisiei competenţa de a adopta măsuri 
tehnice de executare pentru a realiza un 
nivel adecvat de securitate a reţelelor şi 
serviciilor de comunicaţii electronice de pe 
piaţa internă. Autoritatea trebuie să 
contribuie la armonizarea măsurilor de 
securitate tehnice şi organizaţionale 
corespunzătoare furnizând consultanţă de 
specialitate. Autorităţile naţionale de 
reglementare ar trebui să aibă competenţa 
de a emite instrucţiuni obligatorii 
referitoare la măsurile tehnice de executare 

(33) Atunci când este necesară stabilirea 
unui acord privind un set comun de cerinţe 
privind securitatea, trebuie conferită 
Comisiei competenţa de a adopta măsuri 
tehnice de executare pentru a realiza un 
nivel adecvat de securitate a reţelelor şi 
serviciilor de comunicaţii electronice de pe 
piaţa internă în cazul în care iniţiativele de 
auto-reglementare ale sectorului nu au 
avut drept rezultat un nivel de securitate 
adecvat în cadrul pieţei 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 
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adoptate în temeiul directivei-cadru. Pentru 
a-şi îndeplini sarcinile, acestea trebuie să 
aibă competenţa de a investiga şi de a 
impune sancţiuni în cazul nerespectării 
dispoziţiilor.

rambursare a costurilor la nivel naţional.
Autoritatea trebuie să contribuie la 
armonizarea măsurilor de securitate tehnice 
şi organizaţionale corespunzătoare 
furnizând consultanţă de specialitate. 
Autorităţile naţionale de reglementare ar 
trebui să aibă competenţa de a emite 
instrucţiuni obligatorii referitoare la 
măsurile tehnice de executare adoptate în 
temeiul directivei-cadru. Pentru a-şi 
îndeplini sarcinile, acestea trebuie să aibă 
competenţa de a investiga şi de a impune 
sancţiuni în cazul nerespectării 
dispoziţiilor.

Or. en

Justificare

Giving NRAs and the proposed EU communications authority proposed implementation 
powers to ensure security will not provide timely and effective solutions. A cost 
reimbursement model should be introduced where the Commission deems it necessary to 
introduce technical implementing measures. It will also create appropriate incentives for industry, 
regulators and the Commission to develop and implement security standards through industry led self-
regulatory mechanisms.

Amendamentul 166
Angelika Niebler

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 43

Textul propus de Comisie Amendamentul

(43) Scopul separării funcţionale, prin 
care operatorului integrat vertical i se 
solicită să înfiinţeze două întreprinderi 
separate din punct de vedere operaţional, 
este de a garanta furnizarea de produse de 
acces echivalente către toţi operatorii în 
aval, inclusiv către propriile departamente 
în aval ale operatorului integrat vertical. 
Separarea funcţională are capacitatea de 
a îmbunătăţi concurenţa pe numeroase 
pieţe prin reducerea semnificativă a 
tendinţelor discriminatorii şi prin 

eliminat
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facilitarea respectării obligaţiilor în 
materie de nediscriminare care urmează 
să fie verificate şi puse în aplicare. În 
cazuri excepţionale, aceasta poate fi 
justificată ca măsură corectivă atunci 
când eforturile în privinţa nediscriminării 
eşuează şi există şanse reduse sau nule 
pentru o concurenţă în ceea ce priveşte 
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 
reţeaua sa şi că nu are efecte negative 
asupra bunăstării consumatorilor.
Impunerea acesteia necesită o analiză 
coordonată a diferitelor pieţe relevante 
asociate reţelei de acces, în conformitate 
cu analiza pieţei prevăzută la articolul 16 
din directiva-cadru. În momentul 
efectuării analizei pieţei şi al stabilirii 
detaliilor măsurii corective, autorităţile 
naţionale de reglementare trebuie să 
acorde o atenţie specială produselor care 
urmează să fie gestionate de către 
întreprinderile separate, luând în 
considerare dimensiunea reţelei 
desfăşurate şi nivelul progresului 
tehnologic, care pot afecta caracterul 
substituibil al serviciilor fixe şi fără fir. 
Pentru a evita denaturarea concurenţei pe 
piaţa internă, Comisia trebuie să aprobe 
în avans propunerile pentru separarea 
funcţională.

Or. de

Justificare

The functional separation of vertically integrated telecommunications undertakings 
constitutes a massive and disproportionate intervention in the rights of companies. Such a 
drastic instrument for ensuring competition would only be needed if regulation of the access 
markets hitherto had failed or was in danger of failing. But not even the Commission has been 
able to detect any such failure. On the contrary, the existing regulations guarantee sufficient 
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access by competitors to the infrastructure of a network operator with significant market 
power.

Amendamentul 167
Erika Mann

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 43

Textul propus de Comisie Amendamentul

(43) Scopul separării funcţionale, prin care 
operatorului integrat vertical i se solicită să 
înfiinţeze două întreprinderi separate din 
punct de vedere operaţional, este de a 
garanta furnizarea de produse de acces 
echivalente către toţi operatorii în aval, 
inclusiv către propriile departamente în 
aval ale operatorului integrat vertical. 
Separarea funcţională are capacitatea de a 
îmbunătăţi concurenţa pe numeroase pieţe 
prin reducerea semnificativă a tendinţelor 
discriminatorii şi prin facilitarea respectării 
obligaţiilor în materie de nediscriminare 
care urmează să fie verificate şi puse în 
aplicare. În cazuri excepţionale, aceasta 
poate fi justificată ca măsură corectivă 
atunci când eforturile în privinţa 
nediscriminării eşuează şi există şanse 
reduse sau nule pentru o concurenţă în 
ceea ce priveşte 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 reţeaua sa şi că nu are efecte 
negative asupra bunăstării 
consumatorilor. Impunerea acesteia 
necesită o analiză coordonată a diferitelor 
pieţe relevante asociate reţelei de acces, în 
conformitate cu analiza pieţei prevăzută 
la articolul 16 din directiva-cadru. În 
momentul efectuării analizei pieţei şi al 

(43) Scopul separării funcţionale, prin care 
operatorului integrat vertical i se solicită să 
înfiinţeze două întreprinderi separate din 
punct de vedere operaţional, este de a 
garanta furnizarea de produse de acces 
echivalente către toţi operatorii în aval, 
inclusiv către propriile departamente în 
aval ale operatorului integrat vertical. 
Separarea funcţională poate avea 
capacitatea de a îmbunătăţi concurenţa pe 
numeroase pieţe prin reducerea 
semnificativă a tendinţelor discriminatorii 
şi prin facilitarea respectării obligaţiilor în 
materie de nediscriminare care urmează să 
fie verificate şi puse în aplicare. Pentru a 
evita denaturarea concurenţei pe piaţa 
internă, Comisia trebuie să aprobe în avans 
propunerile pentru separarea funcţională.
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stabilirii detaliilor măsurii corective, 
autorităţile naţionale de reglementare 
trebuie să acorde o atenţie specială 
produselor care urmează să fie gestionate 
de către întreprinderile separate, luând în 
considerare dimensiunea reţelei 
desfăşurate şi nivelul progresului 
tehnologic, care pot afecta caracterul 
substituibil al serviciilor fixe şi fără fir. 
Pentru a evita denaturarea concurenţei pe 
piaţa internă, Comisia trebuie să aprobe în 
avans propunerile pentru separarea 
funcţională.

Or. en

Justificare

.Functional separation is already an accepted reality for some Member States; to impose 
remedies in "exceptional cases" is an interesting idea, but should be revaluated in 2014 once 
the review will take place. By then, it will be better understood how functional separation will 
lead to more competition and at the same time allow investment into new infrastructures.

Amendamentul 168
Ivo Belet

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 43

Textul propus de Comisie Amendamentul

(43) Scopul separării funcţionale, prin care 
operatorului integrat vertical i se solicită să 
înfiinţeze două întreprinderi separate din 
punct de vedere operaţional, este de a 
garanta furnizarea de produse de acces 
echivalente către toţi operatorii în aval, 
inclusiv către propriile departamente în 
aval ale operatorului integrat vertical. 
Separarea funcţională are capacitatea de 
a îmbunătăţi concurenţa pe numeroase 
pieţe prin reducerea semnificativă a 
tendinţelor discriminatorii şi prin 
facilitarea respectării obligaţiilor în 
materie de nediscriminare care urmează 

(43) Scopul separării funcţionale, prin care 
operatorului integrat vertical i se solicită să 
înfiinţeze întreprinderi separate din punct 
de vedere operaţional, este de a garanta, în 
cazuri excepţionale, când măsurile 
existente nu reuşesc să asigure atingerea 
obiectivelor prevăzute la articolul 8 din 
directiva-cadru, furnizarea de produse de 
acces echivalente către toţi operatorii în 
aval, inclusiv către propriile departamente 
în aval ale operatorului integrat vertical. 
Aceasta poate fi justificată ca măsură 
corectivă atunci când există dovezi clare că
eforturile în privinţa nediscriminării 
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să fie verificate şi puse în aplicare. În 
cazuri excepţionale, aceasta poate fi 
justificată ca măsură corectivă atunci când 
eforturile în privinţa nediscriminării 
eşuează şi există şanse reduse sau nule 
pentru o concurenţă în ceea ce priveşte 
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 
reţeaua sa şi că nu are efecte negative 
asupra bunăstării consumatorilor. 
Impunerea acesteia necesită o analiză 
coordonată a diferitelor pieţe relevante 
asociate reţelei de acces, în conformitate cu 
analiza pieţei prevăzută la articolul 16 din 
directiva-cadru. În momentul efectuării 
analizei pieţei şi al stabilirii detaliilor 
măsurii corective, autorităţile naţionale de 
reglementare trebuie să acorde o atenţie 
specială produselor care urmează să fie 
gestionate de către întreprinderile separate, 
luând în considerare dimensiunea reţelei 
desfăşurate şi nivelul progresului 
tehnologic, care pot afecta caracterul 
substituibil al serviciilor fixe şi fără fir. 
Pentru a evita denaturarea concurenţei pe 
piaţa internă, Comisia trebuie să aprobe în 
avans propunerile pentru separarea 
funcţională.

efective pe mai multe dintre pieţele vizate
au eşuat şi există şanse reduse sau nule 
pentru o concurenţă în ceea ce priveşte 
infrastructura într-o limită de timp 
rezonabilă după ce s-au pus în aplicare
una sau mai multe măsuri corective 
considerate anterior ca fiind aplicabile în 
conformitate cu cele mai bune practici ale 
autorităţilor naţionale de reglementare 
din Europa privind punerea în aplicare şi 
executarea obligaţiilor privind 
nediscriminarea. Atunci când se 
evaluează perspectiva concurenţei în 
domeniul infrastructurii, trebuie să se 
ţină seama pe deplin de concurenţa în 
domeniul infrastructurii existentă în 
anumite părţi geografice ale unei zone în 
cazul căreia separarea funcţională ar fi 
aplicabilă şi de progresele tehnice care au 
facilitat concurenţa în domeniul 
infrastructurii în condiţii comparabile 
altundeva. În plus, este foarte important să 
se garanteze că impunerea acesteia nu 
afectează stimulentele acordate 
întreprinderii în cauză pentru a investi în 
reţeaua sa şi că nu are efecte negative 
asupra bunăstării consumatorilor. 
Impunerea acesteia necesită o analiză 
coordonată a diferitelor pieţe relevante 
asociate reţelei de acces, în conformitate cu 
analiza pieţei prevăzută la articolul 16 din 
directiva-cadru. În momentul efectuării 
analizei pieţei şi al stabilirii detaliilor 
măsurii corective, autorităţile naţionale de 
reglementare trebuie să acorde o atenţie 
specială produselor care urmează să fie 
gestionate de către întreprinderile separate, 
luând în considerare dimensiunea reţelei 
desfăşurate şi nivelul progresului 
tehnologic, care pot afecta caracterul 
substituibil al serviciilor fixe şi fără fir. 
Pentru a evita denaturarea concurenţei pe 
piaţa internă, Comisia trebuie să aprobe în 
avans propunerile pentru separarea 
funcţională.

Or. en
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Amendamentul 169
Paul Rübig

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 43

Textul propus de Comisie Amendamentul

(43) Scopul separării funcţionale, prin care 
operatorului integrat vertical i se solicită să 
înfiinţeze două întreprinderi separate din 
punct de vedere operaţional, este de a 
garanta furnizarea de produse de acces 
echivalente către toţi operatorii în aval, 
inclusiv către propriile departamente în 
aval ale operatorului integrat vertical. 
Separarea funcţională are capacitatea de a 
îmbunătăţi concurenţa pe numeroase pieţe 
prin reducerea semnificativă a tendinţelor 
discriminatorii şi prin facilitarea respectării 
obligaţiilor în materie de nediscriminare 
care urmează să fie verificate şi puse în 
aplicare. În cazuri excepţionale, aceasta 
poate fi justificată ca măsură corectivă 
atunci când eforturile în privinţa 
nediscriminării eşuează pe mai multe 
dintre pieţele vizate şi există şanse reduse 
sau nule pentru o concurenţă în ceea ce 
priveşte 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 
reţeaua sa şi că nu are efecte negative 
asupra bunăstării consumatorilor. 
Impunerea acesteia necesită o analiză 
coordonată a diferitelor pieţe relevante 
asociate reţelei de acces, în conformitate cu 
analiza pieţei prevăzută la articolul 16 din 
directiva-cadru. În momentul efectuării 
analizei pieţei şi al stabilirii detaliilor 
măsurii corective, autorităţile naţionale de 
reglementare trebuie să acorde o atenţie 

(43) Scopul separării funcţionale, prin care 
operatorului integrat vertical i se solicită să 
înfiinţeze două întreprinderi separate din 
punct de vedere operaţional, este de a 
garanta furnizarea de produse de acces 
echivalente către toţi operatorii în aval, 
inclusiv către propriile departamente în 
aval ale operatorului integrat vertical. 
Separarea funcţională are capacitatea de a 
îmbunătăţi concurenţa pe numeroase pieţe 
prin reducerea semnificativă a tendinţelor 
discriminatorii şi prin facilitarea respectării 
obligaţiilor în materie de nediscriminare 
care urmează să fie verificate şi puse în 
aplicare. Aceasta poate fi justificată ca 
măsură corectivă atunci când ar sprijini 
realizarea unei nediscriminări efective pe 
mai multe pieţe şi există şanse reduse sau 
nule pentru o concurenţă efectivă într-o 
limită de timp rezonabilă. Cu toate acestea, 
este foarte important să se garanteze că 
impunerea acesteia nu afectează 
stimulentele acordate întreprinderii în 
cauză pentru a investi în reţeaua sa şi că nu 
are efecte negative asupra bunăstării 
consumatorilor. Impunerea acesteia 
necesită o analiză a unei pieţe relevante 
asociate reţelei de acces, în conformitate cu 
analiza pieţei prevăzută la articolul 16 din 
directiva-cadru. În momentul efectuării 
analizei pieţei şi al stabilirii detaliilor 
măsurii corective, autorităţile naţionale de 
reglementare trebuie să acorde o atenţie 
specială produselor care urmează să fie 
gestionate de către întreprinderile separate, 
luând în considerare dimensiunea reţelei
desfăşurate şi nivelul progresului 
tehnologic, care pot afecta caracterul 
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specială produselor care urmează să fie 
gestionate de către întreprinderile separate, 
luând în considerare dimensiunea reţelei 
desfăşurate şi nivelul progresului 
tehnologic, care pot afecta caracterul 
substituibil al serviciilor fixe şi fără fir. 
Pentru a evita denaturarea concurenţei pe 
piaţa internă, Comisia trebuie să aprobe în 
avans propunerile pentru separarea 
funcţională.

substituibil al serviciilor fixe şi fără fir. 
Pentru a evita denaturarea concurenţei pe 
piaţa internă, Comisia trebuie să aprobe în 
avans propunerile pentru separarea 
funcţională.

Or. en

Justificare

Since functional separation can provide means to simplify enforcement for NRA´s, it 
should be possible for Regulators to make use of this measure on a forward-looking basis 
(for serious enduring bottlenecks) 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 and effective 
constraint (as in the UK).

Amendamentul 170
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 43

Textul propus de Comisie Amendamentul

(43) Scopul separării funcţionale, prin 
care operatorului integrat vertical i se 
solicită să înfiinţeze două întreprinderi
separate din punct de vedere operaţional, 
este de a garanta furnizarea de produse de 
acces echivalente către toţi operatorii în 
aval, inclusiv către propriile departamente 
în aval ale operatorului integrat vertical. 
Separarea funcţională are capacitatea de a 
îmbunătăţi concurenţa pe numeroase pieţe 
prin reducerea semnificativă a tendinţelor 
discriminatorii şi prin facilitarea respectării 
obligaţiilor în materie de nediscriminare 
care urmează să fie verificate şi puse în 

(43) Scopul separării funcţionale, prin care 
operatorului integrat vertical i se solicită să 
înfiinţeze două întreprinderi separate din 
punct de vedere operaţional, este de a 
garanta furnizarea de produse de acces 
echivalente către toţi operatorii în aval, 
inclusiv către propriile departamente în 
aval ale operatorului integrat vertical. 
Separarea funcţională are capacitatea de a 
îmbunătăţi concurenţa pe numeroase pieţe 
prin reducerea semnificativă a tendinţelor 
discriminatorii şi prin facilitarea respectării 
obligaţiilor în materie de nediscriminare 
care urmează să fie verificate şi puse în 
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aplicare. În cazuri excepţionale, aceasta 
poate fi justificată ca măsură corectivă 
atunci când eforturile în privinţa 
nediscriminării eşuează pe mai multe 
dintre pieţele vizate şi există şanse reduse 
sau nule pentru o concurenţă în ceea ce 
priveşte 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 
reţeaua sa şi că nu are efecte negative 
asupra bunăstării consumatorilor. 
Impunerea acesteia necesită o analiză 
coordonată a diferitelor pieţe relevante 
asociate reţelei de acces, în conformitate cu 
analiza pieţei prevăzută la articolul 16 din 
directiva-cadru. În momentul efectuării 
analizei pieţei şi al stabilirii detaliilor 
măsurii corective, autorităţile naţionale de 
reglementare trebuie să acorde o atenţie 
specială produselor care urmează să fie 
gestionate de către întreprinderile separate, 
luând în considerare dimensiunea reţelei 
desfăşurate şi nivelul progresului 
tehnologic, care pot afecta caracterul 
substituibil al serviciilor fixe şi fără fir. 
Pentru a evita denaturarea concurenţei pe 
piaţa internă, Comisia trebuie să aprobe în 
avans propunerile pentru separarea 
funcţională.

aplicare. În cazuri excepţionale, aceasta 
poate fi justificată ca măsură corectivă 
atunci când ar sprijini realizarea unei 
nediscriminări efective pe mai multe pieţe
şi există şanse reduse sau nule pentru o 
concurenţă efectivă într-o limită de timp 
rezonabilă. Cu toate acestea, este foarte 
important să se garanteze că impunerea 
acesteia nu afectează stimulentele acordate 
întreprinderii în cauză pentru a investi în 
reţeaua sa şi că nu are efecte negative 
asupra bunăstării consumatorilor. 
Impunerea acesteia necesită o analiză 
coordonată a diferitelor pieţe relevante 
asociate reţelei de acces, în conformitate cu 
analiza pieţei prevăzută la articolul 16 din 
directiva-cadru. În momentul efectuării 
analizei pieţei şi al stabilirii detaliilor 
măsurii corective, autorităţile naţionale de 
reglementare trebuie să acorde o atenţie 
specială produselor care urmează să fie 
gestionate de către întreprinderile separate, 
luând în considerare dimensiunea reţelei 
desfăşurate şi nivelul progresului 
tehnologic, care pot afecta caracterul 
substituibil al serviciilor fixe şi fără fir. 
Pentru a evita denaturarea concurenţei pe 
piaţa internă, Comisia trebuie să aprobe în 
avans propunerile pentru separarea 
funcţională.

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 (for serious enduring bottlenecks) 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 (as in the UK).
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Amendamentul 171
Mary Honeyball

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 43

Textul propus de Comisie Amendamentul

(43) Scopul separării funcţionale, prin care 
operatorului integrat vertical i se solicită să 
înfiinţeze două întreprinderi separate din 
punct de vedere operaţional, este de a 
garanta furnizarea de produse de acces 
echivalente către toţi operatorii în aval, 
inclusiv către propriile departamente în 
aval ale operatorului integrat vertical. 
Separarea funcţională are capacitatea de a 
îmbunătăţi concurenţa pe numeroase pieţe 
prin reducerea semnificativă a tendinţelor 
discriminatorii şi prin facilitarea respectării 
obligaţiilor în materie de nediscriminare 
care urmează să fie verificate şi puse în 
aplicare. În cazuri excepţionale, aceasta 
poate fi justificată ca măsură corectivă 
atunci când eforturile în privinţa 
nediscriminării eşuează pe mai multe 
dintre pieţele vizate şi există şanse reduse 
sau nule pentru o concurenţă în ceea ce 
priveşte 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 
reţeaua sa şi că nu are efecte negative 
asupra bunăstării consumatorilor. 
Impunerea acesteia necesită o analiză 
coordonată a diferitelor pieţe relevante 
asociate reţelei de acces, în conformitate cu 
analiza pieţei prevăzută la articolul 16 din 
directiva-cadru. În momentul efectuării 
analizei pieţei şi al stabilirii detaliilor 
măsurii corective, autorităţile naţionale de 
reglementare trebuie să acorde o atenţie 
specială produselor care urmează să fie 
gestionate de către întreprinderile separate, 

(43) Scopul separării funcţionale, prin care 
operatorului integrat vertical i se solicită să 
înfiinţeze două întreprinderi separate din 
punct de vedere operaţional, este de a 
garanta furnizarea de produse de acces 
echivalente către toţi operatorii în aval, 
inclusiv către propriile departamente în 
aval ale operatorului integrat vertical. 
Separarea funcţională are capacitatea de a 
îmbunătăţi concurenţa pe numeroase pieţe 
prin reducerea semnificativă a tendinţelor 
discriminatorii şi prin facilitarea respectării 
obligaţiilor în materie de nediscriminare 
care urmează să fie verificate şi puse în 
aplicare. În cazuri excepţionale, aceasta 
poate fi justificată ca măsură corectivă 
atunci când ar sprijini realizarea unei 
nediscriminări efective pe mai multe dintre 
pieţele vizate şi există şanse reduse sau 
nule pentru o concurenţă efectivă 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 
reţeaua sa şi că nu are efecte negative 
asupra bunăstării consumatorilor. 
Impunerea acesteia necesită o analiză 
coordonată a diferitelor pieţe relevante 
asociate reţelei de acces, în conformitate cu 
analiza pieţei prevăzută la articolul 16 din 
directiva-cadru. În momentul efectuării 
analizei pieţei şi al stabilirii detaliilor 
măsurii corective, autorităţile naţionale de 
reglementare trebuie să acorde o atenţie 
specială produselor care urmează să fie 
gestionate de către întreprinderile separate, 
luând în considerare dimensiunea reţelei 
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luând în considerare dimensiunea reţelei 
desfăşurate şi nivelul progresului 
tehnologic, care pot afecta caracterul 
substituibil al serviciilor fixe şi fără fir. 
Pentru a evita denaturarea concurenţei pe 
piaţa internă, Comisia trebuie să aprobe în 
avans propunerile pentru separarea 
funcţională.

desfăşurate şi nivelul progresului 
tehnologic, care pot afecta caracterul 
substituibil al serviciilor fixe şi fără fir. 
Pentru a evita denaturarea concurenţei pe 
piaţa internă, Comisia trebuie să aprobe în 
avans propunerile pentru separarea 
funcţională.

Or. en

Amendamentul 172
Patrizia Toia

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 43

Textul propus de Comisie Amendamentul

(43) Scopul separării funcţionale, prin care 
operatorului integrat vertical i se solicită să 
înfiinţeze două întreprinderi separate din 
punct de vedere operaţional, este de a 
garanta furnizarea de produse de acces 
echivalente către toţi operatorii în aval, 
inclusiv către propriile departamente în 
aval ale operatorului integrat vertical. 
Separarea funcţională are capacitatea de a 
îmbunătăţi concurenţa pe numeroase pieţe 
prin reducerea semnificativă a tendinţelor 
discriminatorii şi prin facilitarea respectării 
obligaţiilor în materie de nediscriminare 
care urmează să fie verificate şi puse în 
aplicare. În cazuri excepţionale, aceasta 
poate fi justificată ca măsură corectivă 
atunci când eforturile în privinţa 
nediscriminării eşuează pe mai multe 
dintre pieţele vizate şi există şanse reduse 
sau nule pentru o concurenţă în ceea ce 
priveşte 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 

(43) Scopul separării funcţionale, prin care 
operatorului integrat vertical i se solicită să 
înfiinţeze două întreprinderi separate din 
punct de vedere operaţional, este de a 
garanta furnizarea de produse de acces 
echivalente către toţi operatorii în aval, 
inclusiv către propriile departamente în 
aval ale operatorului integrat vertical. 
Separarea funcţională are capacitatea de a 
îmbunătăţi concurenţa pe numeroase pieţe 
prin reducerea semnificativă a tendinţelor 
discriminatorii şi prin facilitarea respectării 
obligaţiilor în materie de nediscriminare 
care urmează să fie verificate şi puse în 
aplicare. În cazuri excepţionale, aceasta
poate fi justificată ca măsură corectivă 
atunci când ar sprijini realizarea unei 
nediscriminări efective pe mai multe pieţe
şi există şanse reduse sau nule pentru o 
concurenţă efectivă într-o limită de timp 
rezonabilă. Cu toate acestea, este foarte 
important să se garanteze că impunerea 
acesteia nu afectează stimulentele acordate 
întreprinderii în cauză pentru a investi în 
reţeaua sa şi că nu are efecte negative 
asupra bunăstării consumatorilor. 
Impunerea acesteia necesită o analiză 
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întreprinderii în cauză pentru a investi în 
reţeaua sa şi că nu are efecte negative 
asupra bunăstării consumatorilor. 
Impunerea acesteia necesită o analiză 
coordonată a diferitelor pieţe relevante 
asociate reţelei de acces, în conformitate cu 
analiza pieţei prevăzută la articolul 16 din 
directiva-cadru. În momentul efectuării 
analizei pieţei şi al stabilirii detaliilor 
măsurii corective, autorităţile naţionale de 
reglementare trebuie să acorde o atenţie 
specială produselor care urmează să fie 
gestionate de către întreprinderile separate, 
luând în considerare dimensiunea reţelei 
desfăşurate şi nivelul progresului 
tehnologic, care pot afecta caracterul 
substituibil al serviciilor fixe şi fără fir. 
Pentru a evita denaturarea concurenţei pe 
piaţa internă, Comisia trebuie să aprobe în 
avans propunerile pentru separarea 
funcţională.

coordonată a diferitelor pieţe relevante 
asociate reţelei de acces, în conformitate cu 
analiza pieţei prevăzută la articolul 16 din 
directiva-cadru. În momentul efectuării 
analizei pieţei şi al stabilirii detaliilor 
măsurii corective, autorităţile naţionale de 
reglementare trebuie să acorde o atenţie 
specială produselor care urmează să fie 
gestionate de către întreprinderile separate, 
luând în considerare dimensiunea reţelei 
desfăşurate şi nivelul progresului 
tehnologic, care pot afecta caracterul 
substituibil al serviciilor fixe şi fără fir. 
Pentru a evita denaturarea concurenţei pe 
piaţa internă, Comisia trebuie să aprobe în 
avans propunerile pentru separarea 
funcţională.

Or. en

Justificare

The harmonisation measures provided for in this article, even though of implementing nature, 
aim at regulating fundamental aspects of the spectrum management. It is therefore of the 
utmost importance to support the Commission harmonization action with a detailed 
assessment of the technical and operational feasibility and impacts of the said measures, 
which is to be carried out by the competent international technical bodies like CEPT(ECC 
and ETSI. Furthermore, the principles of the “better regulation” require the Commission to 
act in a transparent manner and to extensively consult interested market players.

Amendamentul 173
Rebecca Harms

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 43

Textul propus de Comisie Amendamentul

(43) Scopul separării funcţionale, prin care 
operatorului integrat vertical i se solicită să 
înfiinţeze două întreprinderi separate din 

(43) Scopul separării funcţionale, prin care 
operatorului integrat vertical i se solicită să 
înfiinţeze două întreprinderi separate din 
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punct de vedere operaţional, este de a 
garanta furnizarea de produse de acces 
echivalente către toţi operatorii în aval, 
inclusiv către propriile departamente în 
aval ale operatorului integrat vertical. 
Separarea funcţională are capacitatea de a 
îmbunătăţi concurenţa pe numeroase pieţe 
prin reducerea semnificativă a tendinţelor 
discriminatorii şi prin facilitarea respectării 
obligaţiilor în materie de nediscriminare 
care urmează să fie verificate şi puse în 
aplicare. În cazuri excepţionale, aceasta 
poate fi justificată ca măsură corectivă 
atunci când eforturile în privinţa
nediscriminării eşuează şi există şanse 
reduse sau nule pentru o concurenţă în 
ceea ce priveşte 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 
reţeaua sa şi că nu are efecte negative 
asupra bunăstării consumatorilor.
Impunerea acesteia necesită o analiză 
coordonată a diferitelor pieţe relevante 
asociate reţelei de acces, în conformitate cu 
analiza pieţei prevăzută la articolul 16 din 
directiva-cadru. În momentul efectuării 
analizei pieţei şi al stabilirii detaliilor 
măsurii corective, autorităţile naţionale de 
reglementare trebuie să acorde o atenţie 
specială produselor care urmează să fie 
gestionate de către întreprinderile separate, 
luând în considerare dimensiunea reţelei 
desfăşurate şi nivelul progresului 
tehnologic, care pot afecta caracterul 
substituibil al serviciilor fixe şi fără fir. 
Pentru a evita denaturarea concurenţei pe 
piaţa internă, Comisia trebuie să aprobe în 
avans propunerile pentru separarea 
funcţională.

punct de vedere operaţional, este de a 
garanta furnizarea de produse de acces 
echivalente către toţi operatorii în aval, 
inclusiv către propriile departamente în 
aval ale operatorului integrat vertical. 
Separarea funcţională are capacitatea de a 
îmbunătăţi concurenţa pe numeroase pieţe 
prin reducerea semnificativă a tendinţelor 
discriminatorii şi prin facilitarea respectării 
obligaţiilor în materie de nediscriminare 
care urmează să fie verificate şi puse în 
aplicare. În cazuri excepţionale, aceasta 
poate fi justificată ca măsură corectivă 
atunci când ar sprijini obţinerea unei 
nediscriminări efective pe mai multe pieţe
şi există şanse reduse sau nule pentru o 
concurenţă efectivă într-o limită de timp 
rezonabilă. Cu toate acestea, este foarte 
important să se garanteze că impunerea 
acesteia nu afectează stimulentele acordate 
întreprinderii în cauză pentru a investi în 
reţeaua sa şi că nu are efecte negative 
asupra bunăstării consumatorilor.
Impunerea acesteia necesită o analiză 
coordonată a diferitelor pieţe relevante 
asociate reţelei de acces, în conformitate cu 
analiza pieţei prevăzută la articolul 16 din 
directiva-cadru. În momentul efectuării 
analizei pieţei şi al stabilirii detaliilor 
măsurii corective, autorităţile naţionale de
reglementare trebuie să acorde o atenţie 
specială produselor care urmează să fie 
gestionate de către întreprinderile separate, 
luând în considerare dimensiunea reţelei 
desfăşurate şi nivelul progresului 
tehnologic, care pot afecta caracterul 
substituibil al serviciilor fixe şi fără fir. 
Pentru a evita denaturarea concurenţei pe 
piaţa internă, Comisia trebuie să aprobe în 
avans propunerile pentru separarea 
funcţională.

Or. en
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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 (for serious enduring bottlenecks) and not only after there is a long-
standing failure of enforcement.

Amendamentul 174
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 43

Textul propus de Comisie Amendamentul

(43) Scopul separării funcţionale, prin care 
operatorului integrat vertical i se solicită să 
înfiinţeze două întreprinderi separate din 
punct de vedere operaţional, este de a 
garanta furnizarea de produse de acces 
echivalente către toţi operatorii în aval, 
inclusiv către propriile departamente în 
aval ale operatorului integrat vertical. 
Separarea funcţională are capacitatea de a 
îmbunătăţi concurenţa pe numeroase pieţe 
prin reducerea semnificativă a tendinţelor 
discriminatorii şi prin facilitarea respectării
obligaţiilor în materie de nediscriminare 
care urmează să fie verificate şi puse în 
aplicare. În cazuri excepţionale, aceasta 
poate fi justificată ca măsură corectivă 
atunci când eforturile în privinţa 
nediscriminării eşuează şi există şanse 
reduse sau nule pentru o concurenţă în 
ceea ce priveşte 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 
reţeaua sa şi că nu are efecte negative 
asupra bunăstării consumatorilor.
Impunerea acesteia necesită o analiză 
coordonată a diferitelor pieţe relevante 
asociate reţelei de acces, în conformitate cu 
analiza pieţei prevăzută la articolul 16 din 

(43) Scopul separării funcţionale, prin care 
operatorului integrat vertical i se solicită să 
înfiinţeze două întreprinderi separate din 
punct de vedere operaţional, este de a 
garanta furnizarea de produse de acces 
echivalente către toţi operatorii în aval, 
inclusiv către propriile departamente în 
aval ale operatorului integrat vertical. 
Separarea funcţională are capacitatea de a 
îmbunătăţi concurenţa pe numeroase pieţe 
prin reducerea semnificativă a tendinţelor 
discriminatorii şi prin facilitarea respectării 
obligaţiilor în materie de nediscriminare 
care urmează să fie verificate şi puse în 
aplicare. În cazuri excepţionale, aceasta 
poate fi justificată ca măsură corectivă 
atunci când există piedici în calea unei 
nediscriminări efective şi există şanse 
reduse sau nule pentru o concurenţă 
efectivă prin noi infrastructuri 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 
reţeaua sa şi că nu are efecte negative 
asupra bunăstării consumatorilor.
Impunerea acesteia necesită o analiză 
coordonată a diferitelor pieţe relevante 
asociate reţelei de acces, în conformitate cu 
analiza pieţei prevăzută la articolul 16 din 
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directiva-cadru. În momentul efectuării 
analizei pieţei şi al stabilirii detaliilor 
măsurii corective, autorităţile naţionale de 
reglementare trebuie să acorde o atenţie 
specială produselor care urmează să fie 
gestionate de către întreprinderile separate, 
luând în considerare dimensiunea reţelei 
desfăşurate şi nivelul progresului 
tehnologic, care pot afecta caracterul 
substituibil al serviciilor fixe şi fără fir. 
Pentru a evita denaturarea concurenţei pe 
piaţa internă, Comisia trebuie să aprobe în 
avans propunerile pentru separarea 
funcţională.

directiva-cadru. În momentul efectuării 
analizei pieţei şi al stabilirii detaliilor 
măsurii corective, autorităţile naţionale de 
reglementare trebuie să acorde o atenţie 
specială produselor care urmează să fie 
gestionate de către întreprinderile separate, 
luând în considerare dimensiunea reţelei 
desfăşurate şi nivelul progresului 
tehnologic, care pot afecta caracterul 
substituibil al serviciilor fixe şi fără fir. 
Pentru a evita denaturarea concurenţei pe 
piaţa internă, Comisia trebuie să aprobe în 
avans propunerile pentru separarea 
funcţională.

Or. en

Justificare

Since functional separation can provide a mean to simplify enforcement for authorities and 
regulators, it should be possible for regulators to make use of this measure on a forward-
looking basis (for serious enduring bottlenecks) and not only after there is longstanding 
failure of enforcement which means that remedies have been ineffective over an extended 
period (and this 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 175
Angelika Niebler

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 44

Textul propus de Comisie Amendamentul

(44) Punerea în aplicare a separării 
funcţionale nu ar trebui să împiedice 
mecanismele de coordonare adecvate 
dintre diferitele entităţi comerciale 
separate, cu scopul de a garanta protecţia 
drepturilor de supraveghere economică şi 
de gestionare a societăţii-mamă.

eliminat

Or. de
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Justificare

The functional separation of vertically integrated telecommunications undertakings 
constitutes a massive and disproportionate intervention in the rights of companies. Such a 
drastic instrument for ensuring competition would only be needed if regulation of the access 
markets hitherto had failed or was in danger of failing. But not even the Commission has been 
able to detect any such failure. On the contrary, the existing regulations guarantee sufficient 
access by competitors to the infrastructure of a network operator with significant market 
power.

Amendamentul 176
Angelika Niebler

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 45

Textul propus de Comisie Amendamentul

(45) În cazul în care o întreprindere 
integrată vertical alege să îşi separe 
activităţile prin transferul unei părţi 
substanţiale sau a totalităţii activelor 
reţelei locale de acces către o entitate 
juridică separată aflată în proprietatea 
altcuiva sau prin crearea unei entităţi 
economice separate pentru 
comercializarea produselor de acces, 
autoritatea naţională de reglementare 
trebuie să evalueze efectul tranzacţiei 
preconizate asupra tuturor obligaţiilor 
reglementare existente impuse asupra 
operatorului integrat vertical, pentru a 
garanta compatibilitatea oricăror noi 
acorduri cu Directiva 2002/19/CE 
(directiva privind accesul) şi Directiva 
2002/22/CE (directiva privind serviciul 
universal). Autorităţile naţionale de 
reglementare în cauză ar trebui să 
efectueze o nouă analiză a pieţelor pe care 
operează entitatea separată şi să impună, 
să menţină, să modifice sau să retragă 
obligaţii în consecinţă. În acest scop, 
autoritatea naţională de reglementare 
trebuie să poată solicita informaţii de la 
întreprinderea în cauză.

eliminat
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Or. de

Justificare

The voluntary sale of networks should not be the subject of legal regulation. Any potential 
impact on competition should be reviewed in the light of existing national and European 
competition rules. The Commission’s proposal at this point should be rejected.

Amendamentul 177
Alexander Alvaro

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 45a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(45a) Selectarea şi preselectarea 
operatorului sunt piloni esenţiali ai 
concurenţei obţinute până în prezent şi, 
prin urmare, ar trebui să fie în continuare 
disponibile pentru utilizatorii finali pe o 
bază neutră din punct de vedere 
tehnologic. Dispoziţia care conferă 
competenţa impunerii unei obligaţii în 
acest sens a fost eliminată din Directiva 
2002/22/CE şi introdusă în Directiva 
2002/19/CE din motive de consecvenţă.

Or. de

Justificare

In practice, if selection and pre-selection of operators ceased, even temporarily, to be 
mandatory for legal reasons, this would constitute an irreparable competitive disadvantage 
which would be accompanied by a major reduction of infrastructure investments by 
competitors, and dismantling of infrastructure already invested in.
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Amendamentul 178
Patrizia Toia

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 46

Textul propus de Comisie Amendamentul

(46) Cu toate că, în anumite circumstanţe, 
o autoritate naţională de reglementare 
poate să impună obligaţii operatorilor care 
nu au o putere semnificativă pe piaţă în 
scopul îndeplinirii scopurilor precum 
conectivitatea sau interoperabilitatea cap la 
cap a serviciilor, este totuşi necesară 
garantarea faptului că aceste obligaţii se 
impun în conformitate cu cadrul de 
reglementare şi în special cu procedurile de 
notificare ale acestuia.

(46) Cu toate că, în anumite circumstanţe, 
o autoritate naţională de reglementare 
poate să impună obligaţii operatorilor care 
nu au o putere semnificativă pe piaţă în 
scopul îndeplinirii scopurilor precum 
conectivitatea sau interoperabilitatea cap la 
cap a serviciilor sau pentru a promova 
eficienţa, concurenţa durabilă şi beneficii 
maxime pentru utilizatorii finali, este 
totuşi necesară garantarea faptului că 
aceste obligaţii se impun în conformitate 
cu cadrul de reglementare şi în special cu 
procedurile de notificare ale acestuia.

Or. en

Justificare

Currently unregulated access operators charge exorbitant prices for connecting directory 
enquiry calls and also impede the ability of the directory enquiry providers to set their own 
retail prices. There is no justification for access operators to charge any differently to other 
similar interconnection products which consist in the transport of traffic to and from an 
interconnection point. These problems need to be addressed in order to permit the benefits of 
competition in directory enquiry services to be fully delivered to end users and allow the 
removal of a regulated retail universal service for directory enquiries.

Amendamentul 179
Gabriele Albertini

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 47

Textul propus de Comisie Amendamentul

(47) Comisia are competenţa de a adopta 
măsuri de executare în scopul adaptării 
condiţiilor de acces la serviciile de radio şi 
televiziune digitale menţionate în anexa I 

(47) Comisia are competenţa de a adopta 
măsuri de executare în scopul adaptării 
condiţiilor de acces la serviciile de radio şi 
televiziune digitale menţionate în anexa I 
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la textul privind evoluţia tehnologică şi cea 
a pieţei. De asemenea, acelaşi lucru se 
aplică în cazul listei minime de elemente 
de la anexa II care trebuie să fie făcută 
publică pentru a îndeplini obligaţia privind 
transparenţa. 

la textul privind evoluţia tehnologică şi cea 
a pieţei. De asemenea, acelaşi lucru se 
aplică în cazul listei minime de elemente 
de la anexa II care trebuie să fie făcută 
publică pentru a îndeplini obligaţia privind 
transparenţa. În plus, Comisia ar trebui să 
aibă competenţa de a impune operatorilor 
care controlează accesul la utilizatorii 
finali obligaţii de interconectare pentru 
piaţa en gros în scopul de a garanta 
utilizatorilor finali toate beneficiile 
concurenţei din sectorul serviciilor de 
informaţii telefonice. Aceste servicii 
reprezintă un instrument esenţial pentru 
utilizarea serviciilor de comunicaţii 
electronice şi au o importanţă deosebită 
pentru utilizatorii în vârstă şi cu 
handicap. Măsuri aplicabile pieţei en gros 
sunt recomandabile, în special în cazurile 
în care facilitează eliminarea 
reglementării privind serviciul universal 
la nivelul pieţei cu amănuntul şi permite o 
tranziţie către un sector pe deplin 
concurenţial.

Or. en

Justificare

Currently unregulated access operators charge exorbitant prices for connecting directory 
enquiry calls and also impede the ability of the directory enquiry providers to set their own 
retail prices (see, for instance, page 41 of the Commission’s new Markets Recommendation). 
There is no justification for access operators to charge any differently to other similar 
interconnection products which consist in the transport of traffic to and from an 
interconnection point. These problems need to be addressed in order to permit the benefits of 
competition in directory enquiry services to be fully delivered to end users and allow the 
removal of a regulated retail universal service for directory enquiries.
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Amendamentul 180
Stefano Zappalà

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 47

Textul propus de Comisie Amendamentul

(47) Comisia are competenţa de a adopta 
măsuri de executare în scopul adaptării 
condiţiilor de acces la serviciile de radio şi 
televiziune digitale menţionate în anexa I 
la textul privind evoluţia tehnologică şi cea 
a pieţei. De asemenea, acelaşi lucru se 
aplică în cazul listei minime de elemente 
de la anexa II care trebuie să fie făcută 
publică pentru a îndeplini obligaţia privind 
transparenţa. 

(47) Comisia are competenţa de a adopta 
măsuri de executare în scopul adaptării 
condiţiilor de acces la serviciile de radio şi 
televiziune digitale menţionate în anexa I 
la textul privind evoluţia tehnologică şi cea 
a pieţei. De asemenea, acelaşi lucru se 
aplică în cazul listei minime de elemente 
de la anexa II care trebuie să fie făcută 
publică pentru a îndeplini obligaţia privind 
transparenţa. În plus, Comisia ar trebui să 
aibă competenţa de a impune operatorilor 
care controlează accesul la utilizatorii 
finali obligaţii de interconectare pentru 
piaţa en gros în scopul de a garanta 
utilizatorilor finali toate beneficiile 
concurenţei din sectorul serviciilor de 
informaţii telefonice. Aceste servicii 
reprezintă un instrument esenţial pentru 
utilizarea serviciilor de comunicaţii 
electronice şi au o importanţă deosebită 
pentru utilizatorii în vârstă şi cu 
handicap. Măsuri aplicabile pieţei en gros 
sunt recomandabile, în special în cazurile 
în care facilitează eliminarea 
reglementării privind serviciul universal 
la nivelul pieţei cu amănuntul şi permite o 
tranziţie către un sector pe deplin 
concurenţial.

Or. en

Justificare

Currently unregulated access operators charge exorbitant prices for connecting directory 
enquiry calls and also impede the ability of the directory enquiry providers to set their own 
retail prices (see, for instance, page 41 of the Commission’s new Markets Recommendation). 
There is no justification for access operators to charge any differently to other similar 
interconnection products which consist in the transport of traffic to and from an 
interconnection point. These problems need to be addressed in order to permit the benefits of 
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competition in directory enquiry services to be fully delivered to end users and allow the 
removal of a regulated retail universal service for directory enquiries.

Amendamentul 181
Patrizia Toia

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 47

Textul propus de Comisie Amendamentul

(47) Comisia are competenţa de a adopta 
măsuri de executare în scopul adaptării 
condiţiilor de acces la serviciile de radio şi 
televiziune digitale menţionate în anexa I 
la textul privind evoluţia tehnologică şi cea 
a pieţei. De asemenea, acelaşi lucru se 
aplică în cazul listei minime de elemente 
de la anexa II care trebuie să fie făcută 
publică pentru a îndeplini obligaţia privind 
transparenţa.

(47) Comisia are competenţa de a adopta 
măsuri de executare în scopul adaptării 
condiţiilor de acces la serviciile de radio şi 
televiziune digitale menţionate în anexa I 
la textul privind evoluţia tehnologică şi cea 
a pieţei. De asemenea, acelaşi lucru se 
aplică în cazul listei minime de elemente 
de la anexa II care trebuie să fie făcută 
publică pentru a îndeplini obligaţia privind 
transparenţa. În plus, Comisia ar trebui să 
aibă competenţa de a impune operatorilor 
care controlează accesul la utilizatorii 
finali obligaţii de interconectare pentru 
piaţa en gros în scopul de a garanta 
utilizatorilor finali toate beneficiile 
concurenţei din sectorul serviciilor de 
informaţii telefonice. Aceste servicii 
reprezintă un instrument esenţial pentru 
utilizarea serviciilor de comunicaţii 
electronice şi au o importanţă deosebită 
pentru utilizatorii în vârstă şi cei cu 
handicap. 

Or. en

Justificare

Currently unregulated access operators charge exorbitant prices for connecting directory 
enquiry calls and also impede the ability of the directory enquiry providers to set their own 
retail prices. These problems need to be addressed in order to permit the benefits of 
competition in directory enquiry services to be fully delivered to end users and allow the 
removal of a regulated retail universal service for directory enquiries.
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Amendamentul 182
Rebecca Harms

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

Measures which add new essential propositions to the Regulatory Framework must be dealt 
with under a legislative proposal. Only non-essential elements may be subject to the 
Comitology Procedure.

Amendamentul 183
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en
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Justificare

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

Amendamentul 184
Herbert Reul

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 185
Erna Hennicot-Schoepges

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 49

Textul propus de Comisie Amendamentul

(49) Introducerea cerinţei neutralităţii 
tehnologice şi a serviciilor în cadrul 
deciziilor de cesionare şi alocare, precum 

eliminat
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şi posibilitatea tot mai mare de a transfera 
drepturi între întreprinderi ar trebui să 
sporească libertatea şi mijloacele de 
livrare a comunicaţiilor electronice, 
precum şi conţinutul serviciilor media 
audiovizuale pentru public, facilitând 
astfel, de asemenea, îndeplinirea 
obiectivelor de interes general. Prin 
urmare, anumite obligaţii de interes 
general impuse radiodifuzorilor pentru 
livrarea de servicii media audiovizuale ar 
putea fi îndeplinite tot mai mult fără a 
mai fi nevoie de acordarea drepturilor 
individuale de utilizare a spectrului. 
Utilizarea criteriilor specifice de alocare a 
spectrului pentru radiodifuzori ar fi 
justificată numai în cazul în care acest 
lucru este esenţial pentru îndeplinirea 
unui obiectiv specific de interes general 
prevăzut în dreptul intern. Procedurile 
asociate realizării obiectivelor de interes 
general trebuie să fie, în toate 
circumstanţele, transparente, obiective, 
proporţionale şi nediscriminatorii.

Or. en

Justificare

See the justification for the amendments to Recital (21) and Recital (22)

Amendamentul 186
Rebecca Harms

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 49

Textul propus de Comisie Amendamentul

(49) Introducerea cerinţei neutralităţii 
tehnologice şi a serviciilor în cadrul 
deciziilor de cesionare şi alocare, precum 
şi posibilitatea tot mai mare de a transfera 
drepturi între întreprinderi ar trebui să 
sporească libertatea şi mijloacele de 

eliminat
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livrare a comunicaţiilor electronice, 
precum şi conţinutul serviciilor media 
audiovizuale pentru public, facilitând 
astfel, de asemenea, îndeplinirea 
obiectivelor de interes general. Prin 
urmare, anumite obligaţii de interes 
general impuse radiodifuzorilor pentru 
livrarea de servicii media audiovizuale ar 
putea fi îndeplinite tot mai mult fără a 
mai fi nevoie de acordarea drepturilor 
individuale de utilizare a spectrului. 
Utilizarea criteriilor specifice de alocare a 
spectrului pentru radiodifuzori ar fi 
justificată numai în cazul în care acest 
lucru este esenţial pentru îndeplinirea 
unui obiectiv specific de interes general 
prevăzut în dreptul intern. Procedurile 
asociate realizării obiectivelor de interes 
general trebuie să fie, în toate 
circumstanţele, transparente, obiective, 
proporţionale şi nediscriminatorii.

Or. en

Justificare

Member states should decide without restrictions about essential cultural exceptions.

Amendamentul 187
Dominique Vlasto

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 
frecvenţe nu trebuie exceptat de la 
obligaţia de a plăti taxele sau redevenţele 
normale pentru utilizarea spectrului. 

eliminat

Or. en
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Justificare

It must remain possible for Member States to maintain or introduce systems where the 
obligation to pay usage fees is replaced by an obligation to fulfill specific general interest 
objectives. Such systems are commonplace with regard to terrestrial broadcasting frequencies 
where they serve media pluralism objectives.

Amendamentul 188
Anne Laperrouze

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 
frecvenţe nu trebuie exceptat de la 
obligaţia de a plăti taxele sau redevenţele 
normale pentru utilizarea spectrului.

eliminat

Or. fr

Justificare

Member States must continue to have the option of keeping to or introducing arrangements 
whereby the obligation of paying to use the spectrum may be replaced by the obligation of 
meeting general interest objectives. Arrangements of this type, which help to achieve the aims 
of media pluralism, are standard practice where terrestrial broadcasting frequencies are 
concerned.

Amendamentul 189
Rebecca Harms

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 
frecvenţe nu trebuie exceptat de la 
obligaţia de a plăti taxele sau redevenţele 
normale pentru utilizarea spectrului. 

eliminat
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Or. en

Justificare

It must remain possible for Member States to maintain or introduce systems where the 
obligation to pay usage fees is replaced by an obligation to fulfil specific general interest 
objectives. Such systems are commonplace with regard to terrestrial broadcasting frequencies 
where they serve media pluralism objectives.

Amendamentul 190
Robert Goebbels

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 
frecvenţe nu trebuie exceptat de la 
obligaţia de a plăti taxele sau redevenţele 
normale pentru utilizarea spectrului.

eliminat

Or. en

Justificare

This concept will be difficult to implement e.g. it would force holders of satellite dishes to 
register them, leading to the burdensome administration of millions of registry entries. This 
would ultimately be to the detriment of consumers (end-users) in the EU.

Amendamentul 191
Erna Hennicot-Schoepges

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 
frecvenţe nu trebuie exceptat de la 
obligaţia de a plăti taxele sau redevenţele 

eliminat
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normale pentru utilizarea spectrului.

Or. en

Justificare

This concept could lead to charges being imposed for all satellite transmissions:  downlink 
and uplink. It contradicts principles prevailing in the EU single market of license exemption, 
free reception, and the elimination of obstacles for satellite dishes to receive cross-border 
services.
This concept will be difficult to implement, will force holders of satellite dishes to register 
them and will lead to burdensome administration.
It should be possible for Member States to maintain or introduce a system where the 
obligation to pay usage fees is replaced by an obligation to meet general interest objectives, 
as is commonplace for terrestrial broadcasting frequencies.

Amendamentul 192
Mary Honeyball

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 
frecvenţe nu trebuie exceptat de la 
obligaţia de a plăti taxele sau redevenţele 
normale pentru utilizarea spectrului.

eliminat

Or. en

Amendamentul 193
Catherine Trautmann

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 
frecvenţe nu trebuie exceptat de la 
obligaţia de a plăti taxele sau redevenţele 

(50) Orice exceptare, totală sau parţială, 
de la obligaţia de a plăti taxele sau 
redevenţele stabilite pentru utilizarea 
spectrului ar trebui să fie obiectivă şi 
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normale pentru utilizarea spectrului. transparentă şi să se bazeze pe existenţa 
altor obligaţii de interes general prevăzute 
în dreptul intern.

Or. en

Justificare

Inclusion of Guardans amendment 8. It must remain possible for Member States to maintain 
or introduce systems where the obligation to pay usage fees is replaced by an obligation to 
fulfil general interest objectives. Such systems are commonplace with regard to terrestrial 
frequencies where they serve media pluralism objectives.

Amendamentul 194
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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 
frecvenţe nu trebuie exceptat de la 
obligaţia de a plăti taxele sau redevenţele 
normale pentru utilizarea spectrului.

(50) Orice exceptare, totală sau parţială, 
de la obligaţia de a plăti taxele sau 
redevenţele stabilite pentru utilizarea 
spectrului ar trebui să fie obiectivă şi 
transparentă şi să se bazeze existenţa altor 
obligaţii de interes general prevăzute în 
dreptul intern.

Or. en

Justificare

It must remain possible for Member States to maintain or introduce systems where the 
obligation to pay usage fees is replaced by an obligation to fulfil specific general interest 
objectives. Such systems are commonplace with regard to terrestrial broadcasting frequencies 
where they serve of media pluralism objectives.
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Amendamentul 195
Erna Hennicot-Schoepges

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 51

Textul propus de Comisie Amendamentul

(51) Având în vedere impactul restrictiv 
asupra accesului liber la spectrul radio, 
valabilitatea unui drept individual de 
utilizare care nu este negociabil ar trebui să 
fie limitată în timp. În cazul în care 
drepturile de utilizare cuprind dispoziţii 
privind reînnoirea valabilităţii acestora, 
statele membre ar trebui mai întâi să 
efectueze o revizuire, inclusiv o consultare 
publică, ţinând cont de evoluţiile din 
domeniul tehnologic, al pieţei şi al zonelor 
de acoperire. În ceea ce priveşte spectrul 
limitat, drepturile individuale acordate 
întreprinderilor ar trebui să fie revizuite 
cu regularitate. În efectuarea acestei 
revizuiri, statele membre ar trebui să 
păstreze echilibrul între interesele 
titularilor de drepturi şi necesitatea de a 
promova introducerea negocierii spectrului 
precum şi utilizarea mai flexibilă a 
spectrului prin autorizaţiile generale, atunci 
când acest lucru este posibil.

(51) Având în vedere impactul restrictiv 
asupra accesului liber la spectrul radio, 
valabilitatea unui drept individual de 
utilizare care nu este negociabil ar trebui să 
fie limitată în timp. În cazul în care 
drepturile de utilizare cuprind dispoziţii 
privind reînnoirea valabilităţii acestora, 
statele membre ar trebui mai întâi să 
efectueze o revizuire, inclusiv o consultare 
publică, ţinând cont de evoluţiile din 
domeniul tehnologic, al pieţei şi al zonelor 
de acoperire. În efectuarea acestei revizuiri, 
statele membre ar trebui să păstreze 
echilibrul între interesele titularilor de 
drepturi şi cele ale consumatorilor (având 
în vedere investiţiile realizate, potenţialul 
de investiţii şi inovaţii şi nevoia de a 
garanta certitudinea în mediul de afaceri)
şi necesitatea de a promova introducerea 
negocierii spectrului precum şi utilizarea 
mai flexibilă a spectrului prin autorizaţiile 
generale, atunci când acest lucru este 
posibil.

Or. en

Justificare

The review of existing rights for the use of radio spectrum must:

- take account of the business models of certain sectors of the communications industry, 
for example satellite operators; and

- encourage investment and innovation in such sectors for the benefit of European 
industry.

For example, several years of design and construction time are invested in a satellite system. 
After launch, a satellite has an expected lifetime of 15-20 years. To ensure business certainty, 
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investment and innovation it is vital that there is a legitimate expectation of renewal of 
authorisation for that period.

Amendamentul 196
Robert Goebbels

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 57a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(57a) Activităţile desfăşurate în temeiul 
prezentei directive ar trebui să recunoască 
activitatea organizaţiilor internaţionale şi 
regionale în materie de gestionare a 
spectrului de frecvenţe radio, cum ar fi 
Uniunea Internaţională a 
Telecomunicaţiilor (UIT) şi Conferinţa 
Europeană a Administraţiilor Poştei şi 
Telecomunicaţiilor (CEAPT), pentru a 
asigura gestionarea eficientă şi 
armonizarea utilizării spectrului pe 
teritoriul Comunităţii. În cadrul punerii 
în aplicare a prezentei directive, statele 
membre şi Comisia ar trebui să 
recunoască conţinutul acordurilor 
internaţionale încheiate de statele 
membre în temeiul regulamentului 
privind radiocomunicaţiile al UIT.

Or. en

Justificare

The importance of the ITU in establishing internationally binding regulations for the efficient 
use of spectrum and orbit usage based on efficient, rational and cost-effective utilisation 
cannot be ignored. To ensure the efficient use of spectrum it is essential that operators comply 
with and rely on the filing and coordination procedures under the ITU to ensure that a 
network or system can be successfully coordinated and brought into use.
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Amendamentul 197
Erika Mann

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 58a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(58a) Comisia ar trebui să monitorizeze 
evoluţia concurenţei în materie de 
infrastructură în sectorul comunicaţiilor 
electronice în cooperare cu OARET. 
Comisia ar trebui să realizeze o revizuire 
a reglementării ex-ante specifice 
sectorului în ianuarie 2014 pentru a 
evalua procesul de eliminare treptată a 
acestei reglementări în paralel cu ideea de 
păstrare a acestei reglementări în statele 
membre şi pieţele subnaţionale în care 
concurenţa în materie de infrastructură 
încă nu va fi fezabilă.

Or. en

Amendamentul 198
Rebecca Harms

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 59

Textul propus de Comisie Amendamentul

(59) Măsurile necesare punerii în aplicare a 
directivelor privind cadrul, accesul şi 
autorizarea trebuie să fie adoptate în 
conformitate cu Decizia 1999/468/CE a 
Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a 
normelor privind exercitarea competenţelor 
de executare conferite Comisiei.

(59) Măsurile necesare punerii în aplicare a 
directivelor privind cadrul, accesul şi 
autorizarea trebuie să fie adoptate în 
conformitate cu Decizia 1999/468/CE a 
Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a 
normelor privind exercitarea competenţelor 
de executare conferite Comisiei. Măsurile 
care pot avea un impact negativ asupra 
obiectivelor politicilor privind cultura şi 
mass-media, astfel cum sunt definite de 
statele membre, nu ar trebui să fie luate 
de Comisia Europeană sub forma unor 
măsuri de punere în aplicare.
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Or. en

Justificare

The proposed safeguard is essential with regard to extended implementing powers conferred 
upon the European Commission.

Amendamentul 199
Mary Honeyball

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 59

Textul propus de Comisie Amendamentul

(59) Măsurile necesare punerii în aplicare a 
directivelor privind cadrul, accesul şi 
autorizarea trebuie să fie adoptate în 
conformitate cu Decizia 1999/468/CE a 
Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a 
normelor privind exercitarea competenţelor 
de executare conferite Comisiei.

(59) Măsurile necesare punerii în aplicare a 
directivelor privind cadrul, accesul şi 
autorizarea trebuie să fie adoptate în 
conformitate cu Decizia 1999/468/CE a 
Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a 
normelor privind exercitarea competenţelor 
de executare conferite Comisiei. Măsurile 
care pot avea un impact negativ asupra 
obiectivelor politicilor privind cultura şi
mass-media, astfel cum sunt definite de 
statele membre, nu ar trebui să fie luate 
de Comisia Europeană sub forma unor 
măsuri de punere în aplicare.

Or. en

Justificare
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Amendamentul 200
Angelika Niebler

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 60

Textul propus de Comisie Amendamentul

(60) În special, Comisiei trebuie să i se 
acorde competenţa de a adopta măsuri de 
punere în aplicare privind notificările 
menţionate la articolul 7 din directiva-
cadru; Armonizarea în domeniul 
spectrului de frecvenţe şi numerotării, 
precum şi în chestiuni legate de 
securitatea reţelelor şi serviciilor; 
identificarea pieţelor transnaţionale; 
punerea în aplicare a standardelor; 
aplicarea armonizată a dispoziţiilor 
cadrului de reglementare. De asemenea, 
trebuie să îi fie acordată şi competenţa de 
a adopta măsuri de punere în aplicare a 
actualizării anexelor I şi II la directiva 
privind accesul pe piaţă şi dezvoltările 
tehnologică şi de adoptare a măsurilor de 
punere în aplicare a armonizării a 
normelor, procedurilor şi condiţiilor de 
autorizare a reţelelor şi serviciilor de 
comunicaţii electronice. Întrucât aceste 
măsuri au un domeniu general de 
aplicare şi sunt destinate să completeze 
directiva sau directivele în cauză prin 
adăugarea de elemente noi neesenţiale, 
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 urgenţă, termenele care se 
aplică în mod normal în cadrul acestei 
proceduri nu pot fi respectate, Comisia ar 
trebui să poată aplica procedura de 
urgenţă prevăzută la articolul 5a alineatul 
(6) din decizia menţionată mai sus.

eliminat

Or. de
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Justificare

The power to issue guidelines by means of the regulatory procedure with scrutiny, proposed 
here by the Commission, significantly restricts the European Parliament’s rights and should 
be rejected.

Amendamentul 201
Rebecca Harms

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 60

Textul propus de Comisie Amendamentul

(60) În special, Comisiei trebuie să i se 
acorde competenţa de a adopta măsuri de 
punere în aplicare privind notificările 
menţionate la articolul 7 din directiva-
cadru; Armonizarea în domeniul spectrului 
de frecvenţe şi numerotării, precum şi în 
chestiuni legate de securitatea reţelelor şi 
serviciilor; identificarea pieţelor 
transnaţionale; punerea în aplicare a 
standardelor; aplicarea armonizată a 
dispoziţiilor cadrului de reglementare. De 
asemenea, trebuie să îi fie acordată şi 
competenţa de a adopta măsuri de punere 
în aplicare a actualizării anexelor I şi II 
la directiva privind accesul pe piaţă şi 
dezvoltările tehnologică şi de adoptare a 
măsurilor de punere în aplicare a 
armonizării a normelor, procedurilor şi 
condiţiilor de autorizare a reţelelor şi 
serviciilor de comunicaţii electronice. 
Întrucât aceste măsuri au un domeniu 
general de aplicare şi sunt destinate să 
completeze directiva sau directivele în 
cauză prin adăugarea de elemente noi 
neesenţiale, 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 urgenţă, termenele 
care se aplică în mod normal în cadrul 
acestei proceduri nu pot fi respectate, 
Comisia ar trebui să poată aplica 

(60) În special, Comisiei trebuie să i se 
acorde competenţa de a adopta măsuri de 
punere în aplicare privind notificările 
menţionate la articolul 7 din directiva-
cadru; armonizarea în domeniul 
numerotării, precum şi în chestiuni legate 
de securitatea reţelelor şi serviciilor; 
identificarea pieţelor transnaţionale; 
punerea în aplicare a standardelor; 
aplicarea armonizată a dispoziţiilor 
cadrului de reglementare. Întrucât aceste 
măsuri au un domeniu general de aplicare 
şi sunt destinate să completeze directiva 
sau directivele în cauză prin adăugarea de 
elemente noi neesenţiale, acestea ar trebui 
adoptate în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 5a din Decizia 1999/468/CE. 
Având în vedere că aplicarea procedurii 
de reglementare cu control în termenele 
care se aplică în mod normal ar putea, în 
anumite situaţii excepţionale, împiedica 
adoptarea la timp a măsurilor de aplicare, 
Parlamentul European, Consiliul şi 
Comisia ar trebui să acţioneze rapid 
pentru a asigura adoptarea la timp a 
respectivelor măsuri.
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procedura de urgenţă prevăzută la 
articolul 5a alineatul (6) din decizia 
menţionată mai sus. 

Or. en

Justificare

Harmonisation measures which add new essential proposals to the regulatory framework 
must be dealt with under a legislative proposal. Only non-essential elements may be subject 
to the Comitology Procedure.

Amendamentul 202
Patrizia Toia

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 60

Textul propus de Comisie Amendamentul

(60) În special, Comisiei trebuie să i se 
acorde competenţa de a adopta măsuri de 
punere în aplicare privind notificările
menţionate la articolul 7 din directiva-
cadru; Armonizarea în domeniul spectrului 
de frecvenţe şi numerotării, precum şi în 
chestiuni legate de securitatea reţelelor şi 
serviciilor; identificarea pieţelor 
transnaţionale; punerea în aplicare a 
standardelor; aplicarea armonizată a 
dispoziţiilor cadrului de reglementare. De 
asemenea, trebuie să îi fie acordată şi 
competenţa de a adopta măsuri de punere 
în aplicare a actualizării anexelor I şi II 
la directiva privind accesul pe piaţă şi 
dezvoltările tehnologică şi de adoptare a 
măsurilor de punere în aplicare a 
armonizării a normelor, procedurilor şi 
condiţiilor de autorizare a reţelelor şi 
serviciilor de comunicaţii electronice. 
Întrucât aceste măsuri au un domeniu 
general de aplicare şi sunt destinate să 
completeze directiva sau directivele în 
cauză prin adăugarea de elemente noi 
neesenţiale, acestea ar trebui adoptate în 

(60) În special, Comisiei trebuie să i se 
acorde competenţa de a adopta măsuri de 
punere în aplicare privind notificările 
menţionate la articolul 7 din directiva-
cadru; armonizarea în domeniul spectrului 
de frecvenţe şi numerotării, precum şi în 
chestiuni legate de securitatea reţelelor şi 
serviciilor; identificarea pieţelor 
transnaţionale; punerea în aplicare a 
standardelor; aplicarea armonizată a 
dispoziţiilor cadrului de reglementare. De 
asemenea, prin directivele privind cadrul 
şi autorizarea, Comisiei trebuie să îi fie 
acordată şi competenţa de a armoniza 
cadrul normativ al serviciilor 
paneuropene, cum ar fi serviciile globale 
de telecomunicaţii.



AM\725135RO.doc 109/109 PE407.629v01-00

RO

conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 5a din Decizia 1999/468/CE. 
Atunci când, din motive imperative de 
urgenţă, termenele care se aplică în mod 
normal în cadrul acestei proceduri nu pot 
fi respectate, Comisia ar trebui să poată 
aplica procedura de urgenţă prevăzută la 
articolul 5a alineatul (6) din decizia 
menţionată mai sus. 

Or. en

Justificare

Recital 60 lists the powers to be conferred on the Commission.  Among those is the power to 
harmonise the enforcement of the provisions of the regulatory framework.  Pan-European 
services should be a first candidate for harmonised application of such provisions.  Global 
telecommunications services (GTS) linking the offices of multinational companies in different 
European countries, and often different continents, are a prime example for pan-European 
services for which national regulatory provisions should be harmonised by the Commission.
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