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Amendamentul 203
Patrizia Toia

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezenta directivă stabileşte un cadru 
armonizat pentru reglementarea serviciilor 
de comunicaţii electronice, a reţelelor de 
comunicaţii electronice, a infrastructurilor 
asociate şi a serviciilor asociate, precum şi 
anumitor aspecte privind echipamentele 
terminale. Aceasta menţionează sarcinile 
autorităţilor naţionale de reglementare şi 
stabileşte o serie de proceduri care asigură 
aplicarea armonizată a cadrului de 
reglementare în întreaga Comunitate”.

(1) Prezenta directivă stabileşte un cadru 
armonizat pentru reglementarea serviciilor 
de comunicaţii electronice, a reţelelor de 
comunicaţii electronice, a infrastructurilor 
asociate şi a serviciilor asociate, precum şi 
a anumitor aspecte privind echipamentele 
terminale menite să înlesnească accesul 
utilizatorilor cu handicap şi să încurajeze 
utilizarea telecomunicaţiilor electronice 
de către utilizatorii defavorizaţi. Aceasta 
menţionează sarcinile autorităţilor 
naţionale de reglementare şi stabileşte o 
serie de proceduri care asigură aplicarea 
armonizată a cadrului de reglementare în 
întreaga Comunitate”.

Or. it

Justificare

The amendment seeks to clarify the various aspects of terminal equipment which can ensure 
the accessibility of all telecommunication services.

Amendamentul 204
Silvia-Adriana Ţicău

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Prezenta directivă stabileşte un cadru 1. Prezenta directivă stabileşte un cadru 
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armonizat pentru reglementarea serviciilor 
de comunicaţii electronice, a reţelelor de 
comunicaţii electronice, a infrastructurilor 
asociate şi a serviciilor asociate, precum şi 
anumitor aspecte privind echipamentele 
terminale. Aceasta menţionează sarcinile 
autorităţilor naţionale de reglementare şi 
stabileşte o serie de proceduri care asigură 
aplicarea armonizată a cadrului de 
reglementare în întreaga Comunitate”.

armonizat pentru reglementarea serviciilor 
de comunicaţii electronice, a reţelelor de 
comunicaţii electronice, a infrastructurilor 
asociate şi a serviciilor asociate, precum şi 
anumitor aspecte privind echipamentele 
terminale, inclusiv accesibilitatea 
echipamentelor terminale pentru 
persoanele cu dizabilităţi. Aceasta 
menţionează sarcinile autorităţilor 
naţionale de reglementare şi stabileşte o 
serie de proceduri care asigură aplicarea 
armonizată a cadrului de reglementare în 
întreaga Comunitate”.

Or. ro

Justificare

Accesibilitatea echipamentelor terminale este esenţială pentru accesul persoanelor cu 
dizabilităţi la serviciile Societăţii Informaţionale.

Amendamentul 205
Fiona Hall

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezenta directivă stabileşte un cadru 
armonizat pentru reglementarea serviciilor 
de comunicaţii electronice, a reţelelor de 
comunicaţii electronice, a infrastructurilor 
asociate şi a serviciilor asociate, precum şi 
anumitor aspecte privind echipamentele 
terminale. Aceasta menţionează sarcinile 
autorităţilor naţionale de reglementare şi 
stabileşte o serie de proceduri care asigură 
aplicarea armonizată a cadrului de
reglementare în întreaga Comunitate.

(1) Prezenta directivă stabileşte un cadru 
armonizat pentru reglementarea serviciilor 
de comunicaţii electronice, a reţelelor de 
comunicaţii electronice, a infrastructurilor 
asociate şi a serviciilor asociate, precum şi 
a anumitor aspecte privind echipamentele 
terminale, inclusiv pentru utilizatorii finali 
cu handicap. Aceasta menţionează 
sarcinile autorităţilor naţionale de 
reglementare şi stabileşte o serie de 
proceduri care asigură aplicarea armonizată 
a cadrului de reglementare în întreaga 
Comunitate.

Or. en
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Amendamentul 206
Patrizia Toia

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) La articolul 1, se introduce 
următorul alineat:
(1a) Cadrul de reglementare armonizat 
trebuie să promoveze protecţia 
consumatorilor în sectorul comunicaţiilor 
electronice, garantând informaţii corecte 
şi cuprinzătoare sub toate formele şi prin 
toate mijloacele, precum şi transparenţa 
tarifelor şi calitatea serviciilor.
Acesta trebuie, de asemenea, să
recunoască rolul asociaţiilor 
consumatorilor în consultarea publicului 
şi să garanteze că autorităţile sau 
persoanele responsabile dispun de 
resursele necesare pentru a împiedica 
posibile manipulări şi acţionează cu 
eficienţa necesară împotriva oricărei 
fraude ce apare în domeniul serviciilor de 
comunicaţii electronice.

Or. it

Justificare

The amendment seeks to underline the need to protect consumers.

Amendamentul 207
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul -2 (nou)
Directiva 2002/21/CE
Articolul 2 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(-2) La articolul 2, litera (a) se înlocuieşte 
cu următorul text:
„(a) „reţea de comunicaţii electronice” 
înseamnă sisteme de transmisie şi, după 
caz, echipamente de comutare sau de 
rutare şi alte resurse sau elemente 
inactive ale reţelei care permit 
transmiterea semnalelor prin cablu, unde 
radio, prin mijloace optice sau prin alte 
mijloace electromagnetice, inclusiv reţele 
de satelit, reţele terestre fixe (cu comutare 
de circuite sau de pachete, inclusiv 
Internet) şi mobile, sistemele care 
utilizează reţeaua electrică, în măsura în 
care servesc la transmiterea semnalelor, 
reţelele utilizate pentru difuzarea 
programelor de radio şi televiziune şi 
reţelele de televiziune prin cablu, 
indiferent de tipul de informaţie 
transmisă;”

Or. xm

Justificare

Clarification of the definition, as it affects electronic communications networks more than 
public communications networks.

Amendamentul 208
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

b) «pieţe transnaţionale» înseamnă pieţele 
care deservesc Comunitatea sau o parte 
importantă a acesteia acoperind mai mult 

b) „pieţe transnaţionale” înseamnă pieţele 
definite în conformitate cu articolul 15 
alineatul (4), care deservesc Comunitatea 
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de un stat membru. sau o parte importantă a acesteia;

Or. es

Justificare

The reference to Article 15(4) should be maintained, as it establishes how transnational 
markets are identified.

Amendamentul 209
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

d) «reţea publică de comunicaţii» înseamnă 
o reţea de comunicaţii electronice utilizată 
în întregime sau în principal pentru 
furnizarea de servicii de comunicaţii 
electronice puse la dispoziţia publicului, 
care facilitează transferul de informaţii 
între punctele de terminaţie a reţelei şi care 
cuprinde elementele de reţea care nu sunt 
active;”

d) „(d) «reţea publică de comunicaţii» 
înseamnă o reţea de comunicaţii 
electronice utilizată în întregime sau în 
principal pentru furnizarea de servicii de 
comunicaţii electronice puse la dispoziţia 
publicului, care facilitează transferul de 
informaţii între punctele de terminaţie a 
reţelei;”

Or. es

Justificare

Consistency, as they have been included in the definition of electronic communications 
network (Article 2 (a)).

Amendamentul 210
Nikolaos Vakalis

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

(e) «infrastructură asociată» înseamnă acea 
infrastructură asociată unei reţele de 
comunicaţii electronice şi/sau unui serviciu 
de comunicaţii electronice care permit 
şi/sau facilitează furnizarea de servicii prin 
intermediul respectivei reţele şi/sau al 
respectivului serviciu sau dispun de acest 
potenţial şi cuprind inter alia sistemele de 
conversie a numerelor sau a adreselor, 
sistemele condiţionate de acces şi ghidurile 
de programe electronice, precum şi 
infrastructura fizică, cum ar fi conductele, 
pilonii, cutiile de distribuţie situate la 
nivelul străzilor şi clădirilor;

(e) «infrastructură asociată» înseamnă acea 
infrastructură asociată unei reţele de 
comunicaţii electronice şi/sau unui serviciu 
de comunicaţii electronice care permite 
şi/sau facilitează furnizarea de servicii prin 
intermediul respectivei reţele şi/sau al 
respectivului serviciu sau dispune de acest 
potenţial şi cuprinde inter alia sistemele de 
conversie a numerelor sau a adreselor, 
sistemele condiţionate de acces şi ghidurile 
de programe electronice, precum şi 
infrastructura fizică, cum ar fi conductele, 
inclusiv cele din cadrul altor 
infrastructuri publice şi private, precum 
conductele de apă, canalizare, gaz şi 
electricitate, pilonii, cutiile de distribuţie 
situate la nivelul străzilor şi clădirilor;

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 211
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

e) «infrastructură asociată» înseamnă acea 
infrastructură asociată unei reţele de 
comunicaţii electronice şi/sau unui serviciu 
de comunicaţii electronice care permit 

e) „(e) «infrastructură asociată» înseamnă 
acea infrastructură asociată unei reţele de 
comunicaţii electronice şi/sau unui serviciu 
de comunicaţii electronice care permit 
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şi/sau facilitează furnizarea de servicii prin 
intermediul respectivei reţele şi/sau al 
respectivului serviciu sau dispun de acest 
potenţial şi cuprind inter alia sistemele de 
conversie a numerelor sau a adreselor, 
sistemele condiţionate de acces şi ghidurile 
de programe electronice, precum şi 
infrastructura fizică, cum ar fi conductele, 
pilonii, cutiile de distribuţie situate la 
nivelul străzilor şi clădirilor.”

şi/sau facilitează furnizarea de servicii prin 
intermediul respectivei reţele şi/sau al 
respectivului serviciu sau dispun de acest 
potenţial şi cuprind inter alia sistemele de 
conversie a numerelor sau a adreselor, 
identitatea, amplasarea şi prezenţa, 
sistemele condiţionate de acces şi ghidurile 
de programe electronice, precum şi 
infrastructura fizică, cum ar fi conductele, 
pilonii, cutiile de distribuţie situate la 
nivelul străzilor şi clădirilor.”

Or. es

Justificare

The aim is to widen the scope of the definition to include further examples of associated 
facilities. 

The wording should also be in line with point (i) of Article 12 of the 2007 draft directive on 
access to electronic communications networks and associated facilities.

Amendamentul 212
Stefano Zappalà

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) «infrastructură asociată» înseamnă acea 
infrastructură asociată unei reţele de 
comunicaţii electronice şi/sau unui serviciu 
de comunicaţii electronice care permit 
şi/sau facilitează furnizarea de servicii prin 
intermediul respectivei reţele şi/sau al 
respectivului serviciu sau dispun de acest 
potenţial şi cuprind inter alia sistemele de 
conversie a numerelor sau a adreselor, 
sistemele condiţionate de acces şi ghidurile 
de programe electronice, precum şi 
infrastructura fizică, cum ar fi conductele, 
pilonii, cutiile de distribuţie situate la 
nivelul străzilor şi clădirilor;

(e) «infrastructură asociată» înseamnă acea 
infrastructură asociată unei reţele de 
comunicaţii electronice şi/sau unui serviciu 
de comunicaţii electronice care permit 
şi/sau facilitează furnizarea de servicii prin 
intermediul respectivei reţele şi/sau al 
respectivului serviciu sau dispun de acest 
potenţial şi cuprind inter alia sistemele de 
conversie a numerelor sau a adreselor, 
serviciile de facturare şi de colectare şi 
bazele de date referitoare la abonaţi 
destinate furnizării de servicii de 
informaţii telefonice, sistemele 
condiţionate de acces şi ghidurile de 
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programe electronice, precum şi 
infrastructura fizică, cum ar fi conductele, 
pilonii, cutiile de distribuţie situate la 
nivelul străzilor şi clădirilor;

Or. en

Justificare

Billing and collection services and access to subscriber databases are essential facilities 
which a telecommunications operator controlling access to end-users must provide to 
directory enquiry providers in order to permit the provision of competitive directory enquiry 
services in accordance with the Competition Directive (Article 5). Access to subscriber 
databases is specifically addressed in Article 25.2 of the Universal Service Directive.

Amendamentul 213
Gabriele Albertini

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) «infrastructură asociată» înseamnă acea 
infrastructură asociată unei reţele de 
comunicaţii electronice şi/sau unui serviciu 
de comunicaţii electronice care permit 
şi/sau facilitează furnizarea de servicii prin 
intermediul respectivei reţele şi/sau al 
respectivului serviciu sau dispun de acest 
potenţial şi cuprind inter alia sistemele de 
conversie a numerelor sau a adreselor, 
sistemele condiţionate de acces şi ghidurile 
de programe electronice, precum şi 
infrastructura fizică, cum ar fi conductele, 
pilonii, cutiile de distribuţie situate la 
nivelul străzilor şi clădirilor;

(e) «infrastructură asociată» înseamnă acea 
infrastructură asociată unei reţele de 
comunicaţii electronice şi/sau unui serviciu 
de comunicaţii electronice care permit 
şi/sau facilitează furnizarea de servicii prin 
intermediul respectivei reţele şi/sau al 
respectivului serviciu sau dispun de acest 
potenţial şi cuprind inter alia sistemele de 
conversie a numerelor sau a adreselor, 
serviciile de facturare şi de colectare şi 
bazele de date referitoare la abonaţi 
destinate furnizării de servicii de 
informaţii telefonice, sistemele 
condiţionate de acces şi ghidurile de 
programe electronice, precum şi 
infrastructura fizică, cum ar fi conductele, 
pilonii, cutiile de distribuţie situate la 
nivelul străzilor şi clădirilor;

Or. en
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Justificare

Billing and collection services and access to subscriber databases are essential facilities 
which a telecommunications operator controlling access to end-users must provide to 
directory enquiry providers in order to permit the provision of competitive directory enquiry 
services in accordance with the Competition Directive (Article 5). Access to subscriber 
databases is specifically addressed in Article 25.2 of the Universal Service Directive.

Amendamentul 214
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) «infrastructură asociată» înseamnă acea 
infrastructură asociată unei reţele de 
comunicaţii electronice şi/sau unui serviciu 
de comunicaţii electronice care permit 
şi/sau facilitează furnizarea de servicii prin 
intermediul respectivei reţele şi/sau al 
respectivului serviciu sau dispun de acest 
potenţial şi cuprind inter alia sistemele de 
conversie a numerelor sau a adreselor, 
sistemele condiţionate de acces şi ghidurile 
de programe electronice, precum şi 
infrastructura fizică, cum ar fi conductele, 
pilonii, cutiile de distribuţie situate la 
nivelul străzilor şi clădirilor.

(e) «infrastructură asociată» înseamnă acea 
infrastructură asociată unei reţele de 
comunicaţii electronice şi/sau unui serviciu 
de comunicaţii electronice care permit 
şi/sau facilitează furnizarea de servicii prin 
intermediul respectivei reţele şi/sau al 
respectivului serviciu sau dispun de acest 
potenţial şi cuprind inter alia sistemele de 
conversie a numerelor sau a adreselor, 
serviciile de facturare şi de colectare şi 
bazele de date referitoare la abonaţi 
destinate furnizării de servicii de 
informaţii telefonice, sistemele 
condiţionate de acces şi ghidurile de 
programe electronice, precum şi 
infrastructura fizică, cum ar fi conductele, 
pilonii, cutiile de distribuţie situate la 
nivelul străzilor şi clădirilor.

Or. en

Justificare

Billing and collection services and access to subscriber databases are essential facilities 
which a telecommunications operator controlling access to end-users must provide to 
directory enquiry providers in order to permit the provision of competitive directory enquiry 
services in accordance with the Competition Directive (Article 5). Access to subscriber 
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databases is specifically addressed in Article 25.2 of the Universal Service Directive.

Amendamentul 215
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(s) «bruiaj dăunător» înseamnă bruiajul 
care pune în pericol funcţionarea unui 
serviciu de radionavigaţie sau a altor 
servicii de siguranţă sau care 
denaturează, blochează sau întrerupe în 
mod grav şi repetat funcţionarea unui 
serviciu de radiocomunicaţii utilizat în 
conformitate cu reglementările 
comunitare şi de drept intern aplicabile.

(s) «bruiaj dăunător» înseamnă bruiajul 
care pune în pericol funcţionarea unui 
serviciu de radionavigaţie sau a altor 
servicii de siguranţă, care blochează din 
punct de vedere tehnic utilizarea comună 
a spectrului, sau care poate denatura, 
bloca sau întrerupe în mod grav şi repetat 
funcţionarea unui serviciu de 
radiocomunicaţii utilizat în conformitate cu 
reglementările internaţionale, comunitare 
şi de drept intern aplicabile.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 216
Reino Paasilinna

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2 – litera e
Directiva 2002/21/CE
Articolul 2 – litera s
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(s) «bruiaj dăunător» înseamnă bruiajul 
care pune în pericol funcţionarea unui 
serviciu de radionavigaţie sau a altor 
servicii de siguranţă sau care denaturează, 
blochează sau întrerupe în mod grav şi 
repetat funcţionarea unui serviciu de 
radiocomunicaţii utilizat în conformitate cu 
reglementările comunitare şi de drept 
intern aplicabile.

(s) «bruiaj dăunător» înseamnă bruiajul 
care pune în pericol funcţionarea unui 
serviciu de radionavigaţie sau a altor 
servicii de siguranţă sau care poate
denatura, bloca sau întrerupe în mod grav 
şi repetat funcţionarea unui serviciu de 
radiocomunicaţii utilizat în conformitate cu 
reglementările comunitare şi de drept 
intern aplicabile.

Or. en

Justificare

Member States should be able to provide restrictions not only where such interference has 
been observed but also where it is likely that harmful interference occurs. The definition 
should be amended accordingly.

Amendamentul 217
Hannes Swoboda

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(s) «bruiaj dăunător» înseamnă bruiajul 
care pune în pericol funcţionarea unui 
serviciu de radionavigaţie sau a altor 
servicii de siguranţă sau care denaturează, 
blochează sau întrerupe în mod grav şi 
repetat funcţionarea unui serviciu de
radiocomunicaţii utilizat în conformitate 
cu reglementările comunitare şi de drept 
intern aplicabile.

(s) «bruiaj dăunător» înseamnă bruiajul 
care pune în pericol funcţionarea unui 
serviciu de comunicaţii electronice, cum 
ar fi funcţionarea unui serviciu de 
radionavigaţie sau a altor servicii de 
siguranţă sau care denaturează, blochează 
sau întrerupe în mod grav şi repetat 
funcţionarea unui serviciu de comunicaţii 
electronice utilizat în conformitate cu 
reglementările comunitare şi de drept 
intern aplicabile.

Or. en
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Justificare

Mobile network operators are required to provide a high quality of services under the 
universal service directive. Harmful interferences threaten mobile network operator services 
just like any other electronic communications service. Hence, a correct definition of harmful 
interference needs to cover all services, not just individual services which are deemed 
particularly important.

Amendamentul 218
Angelika Niebler

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

s) «bruiaj dăunător» înseamnă bruiajul care 
pune în pericol funcţionarea unui serviciu 
de radionavigaţie sau a altor servicii de 
siguranţă sau care denaturează, blochează 
sau întrerupe în mod grav şi repetat 
funcţionarea unui serviciu de 
radiocomunicaţii utilizat în conformitate cu 
reglementările comunitare şi de drept 
intern aplicabile.”

s) «bruiaj dăunător» înseamnă bruiajul care 
pune în pericol funcţionarea unui serviciu 
de radionavigaţie sau a altor servicii de 
siguranţă sau care denaturează, blochează 
sau întrerupe în mod grav şi repetat 
funcţionarea unui serviciu de 
radiocomunicaţii utilizat în conformitate cu 
reglementările comunitare, planurile 
internaţionale privind utilizarea 
spectrului şi reglementările de drept intern 
aplicabile.” 

Or. de

Justificare

Clarification: international spectrum use plans should also be taken into account as 
appropriate.

Amendamentul 219
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2 – litera e
Directiva 2002/21/CE
Articolul 2 – litera s
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Textul propus de Comisie Amendamentul

s) «bruiaj dăunător» înseamnă bruiajul care 
pune în pericol funcţionarea unui serviciu 
de radionavigaţie sau a altor servicii de 
siguranţă sau care denaturează, blochează 
sau întrerupe în mod grav şi repetat 
funcţionarea unui serviciu de 
radiocomunicaţii utilizat în conformitate cu 
reglementările comunitare şi de drept 
intern aplicabile.”

s) «bruiaj dăunător» înseamnă bruiajul care 
pune în pericol funcţionarea unui serviciu 
de radionavigaţie sau a altor servicii de 
siguranţă sau care denaturează, blochează 
sau întrerupe în mod grav şi repetat 
funcţionarea unui serviciu de 
radiocomunicaţii utilizat în conformitate cu 
reglementările internaţionale, comunitare 
şi de drept intern aplicabile.

Or. es

Justificare

This definition should take account of international as well as national and Community 
regulations.

Amendamentul 220
Gunnar Hökmark

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(s) «bruiaj dăunător» înseamnă bruiajul 
care pune în pericol funcţionarea unui 
serviciu de radionavigaţie sau a altor 
servicii de siguranţă sau care denaturează, 
blochează sau întrerupe în mod grav şi 
repetat funcţionarea unui serviciu de 
radiocomunicaţii utilizat în conformitate cu 
reglementările comunitare şi de drept 
intern aplicabile.

(s) «bruiaj dăunător» înseamnă bruiajul 
care pune în pericol funcţionarea unui 
serviciu de radionavigaţie sau a altor 
servicii de siguranţă sau care denaturează, 
blochează sau întrerupe în mod grav şi 
repetat funcţionarea unui serviciu de 
radiocomunicaţii utilizat în conformitate cu 
reglementările internaţionale, comunitare 
şi de drept intern aplicabile.

Or. en
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Amendamentul 221
Erna Hennicot-Schoepges

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(s) «bruiaj dăunător» înseamnă bruiajul 
care pune în pericol funcţionarea unui 
serviciu de radionavigaţie sau a altor 
servicii de siguranţă sau care denaturează, 
blochează sau întrerupe în mod grav şi 
repetat funcţionarea unui serviciu de 
radiocomunicaţii utilizat în conformitate cu 
reglementările comunitare şi de drept 
intern aplicabile.

(s) «bruiaj dăunător» înseamnă bruiajul 
care pune în pericol funcţionarea unui 
serviciu de radionavigaţie sau a altor 
servicii de siguranţă sau care denaturează, 
blochează sau întrerupe în mod grav şi 
repetat funcţionarea unui serviciu de 
radiocomunicaţii utilizat în conformitate cu 
reglementările internaţionale, comunitare 
şi de drept intern aplicabile.

Or. en

Justificare

Member States should be able to provide for restrictions where necessary to avoid 
interference which has been observed and in relation to circumstances where harmful 
interference is likely to occur.

It is essential that the ITU rules and regulations are taken into account. Some services, such 
as satellite services, may be licensed by non-EU ITU national administrations, even though 
the services they provide are used within the EU.

Amendamentul 222
Rebecca Harms

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2 – litera ea (nouă)
Directiva 2002/21/CE
Articolul 2 – litera sa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) La articolul 2, se adaugă următorul 
alineat:
„(sa) «accesibil publicului» înseamnă 
accesibil publicului larg din momentul 
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acceptării condiţiilor comerciale.”

Or. en

Justificare

The amendment seeks to clarify a term that is used widely throughout the Directives, but is 
inconsistently interpreted in national law leading to considerable variations in rights, 
obligations and administrative burdens applicable to telecoms providers in different 
countries.

Amendamentul 223
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2 – litera ea (nouă)
Directiva 2002/21/CE
Articolul 2 – litera sa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) La articolul 2, se adaugă următorul 
alineat:
„(sa) «accesibil publicului» înseamnă 
accesibil publicului larg din momentul 
acceptării condiţiilor comerciale.”

Or. en

Justificare

The amendment seeks to clarify a term that is used widely throughout the Directives, but is 
inconsistently interpreted in national law leading to considerable variations in rights, 
obligations and administrative burdens applicable to telecoms providers in different 
countries.

Amendamentul 224
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

(3) Statele membre se asigură că 
autorităţile naţionale de reglementare îşi 
exercită competenţele în mod independent, 
imparţial şi transparent. Autorităţile 
naţionale de reglementare nu caută şi nu 
primesc instrucţiuni de la un alt organism 
în relaţie cu îndeplinirea obişnuită a 
sarcinilor care le revin în temeiul dreptului 
intern de punere în aplicare a dreptului 
comunitar. Numai organismele de apel 
instituite în conformitate cu articolul 4 sau 
instanţele naţionale sau europene au 
competenţa de a suspenda sau revoca 
deciziile luate de către autorităţile naţionale 
de reglementare. 

(3) Statele membre se asigură că autorităţile 
naţionale de reglementare îşi exercită 
competenţele în mod independent, 
imparţial şi transparent. Autorităţile 
naţionale de reglementare responsabile 
pentru reglementarea ex ante a pieţei nu 
caută şi nu primesc instrucţiuni de la un alt 
organism în relaţie cu îndeplinirea 
obişnuită a sarcinilor care le revin în 
temeiul dreptului intern de punere în 
aplicare a dreptului comunitar. Numai 
organismele de apel instituite în 
conformitate cu articolul 4 sau instanţele 
naţionale sau europene au competenţa de a 
suspenda sau revoca deciziile luate de către 
autorităţile naţionale de reglementare.

Or. es

Justificare

De acuerdo con la definición de Autoridades Nacionales de Reglamentación (ANR) prevista 
en esta Directiva, las ANR pueden ser no sólo las que tienen competencias en materia de 
regulacion ex-ante del mercado de comunicaciones electrónicas sino tambien todas aquéllas 
a las que se les haya encomendado competencias en materia de  consumidores, protección de 
datos, espectro y numeración, etc., que pueden corresponder a otras autoridades o a la 
Administración Central de Estado. Por ello, las nuevas exigencias contempladas en el 
apartado 3, deben circuncribirse exclusivamente a las ANR que tengan competencias en 
materia de regulación ex-ante de los mercados de comunicaciones electrónicas.

Amendamentul 225
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că 
autorităţile naţionale de reglementare îşi 

(3) Statele membre se asigură că 
autorităţile naţionale de reglementare îşi 
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exercită competenţele în mod 
independent, imparţial şi transparent. 
Autorităţile naţionale de reglementare nu 
caută şi nu primesc instrucţiuni de la un 
alt organism în relaţie cu îndeplinirea 
obişnuită a sarcinilor care le revin în 
temeiul dreptului intern de punere în 
aplicare a dreptului comunitar. Numai 
organismele de apel instituite în 
conformitate cu articolul 4 sau instanţele 
naţionale sau europene au competenţa de 
a suspenda sau revoca deciziile luate de 
către autorităţile naţionale de 
reglementare.

exercită competenţele în mod independent, 
imparţial şi transparent şi în timp util. 
Autorităţile naţionale de reglementare nu 
caută şi nu primesc instrucţiuni de la un alt 
organism în relaţie cu îndeplinirea 
obişnuită a sarcinilor care le revin în 
temeiul dreptului intern de punere în 
aplicare a dreptului comunitar. Numai 
organismele de apel instituite în 
conformitate cu articolul 4 sau instanţele 
naţionale sau europene au competenţa de a 
suspenda sau revoca deciziile luate de către 
autorităţile naţionale de reglementare.

Or. en

Justificare

Failure of NRAs to act in a timely manner, for example in relation to market reviews, can 
hold back competition and innovation in the market.

Amendamentul 226
Silvia-Adriana Ţicău

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că directorul
unei autorităţi naţionale de reglementare 
sau înlocuitorul acestuia nu poate fi 
demis decât în cazul în care acesta nu mai 
satisface condiţiile necesare îndeplinirii 
sarcinilor sale precizate în prealabil în 
dreptul intern, sau în cazul în care acesta se 
face vinovat de comportament din culpă 
gravă. Decizia de demitere a directorului
autorităţii naţionale de reglementare se 
motivează şi se face publică la momentul 
demiterii.

Mandatul membrilor consiliului de 
administraţie al autorităţii naţionale de 
reglementare este de cinci ani şi poate fi 
reînnoit. Statele membre se asigură că 
membrii consiliului de administraţie al
autorităţii naţionale de reglementare nu pot 
fi demişi decât în cazul în care aceştia nu 
mai satisfac condiţiile necesare îndeplinirii 
sarcinilor precizate în prealabil în dreptul 
intern, sau în cazul în care aceştia se fac
vinovaţi de comportament din culpă gravă.
Decizia de demitere a unui membru al 
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consiliului de administraţie al autorităţii 
naţionale de reglementare se motivează şi 
se face publică la momentul demiterii.

Or. ro

Justificare

Aceste prevederi sunt necesare pentru a asigura  stabilitatea şi independenţa  autorităţii de 
reglementare.

Amendamentul 227
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că directorul 
unei autorităţi naţionale de reglementare 
sau înlocuitorul acestuia nu poate fi demis 
decât în cazul în care acesta nu mai 
satisface condiţiile necesare îndeplinirii 
sarcinilor sale precizate în prealabil în 
dreptul intern, sau în cazul în care acesta se 
face vinovat de comportament din culpă 
gravă. Decizia de demitere a directorului 
autorităţii naţionale de reglementare se 
motivează şi se face publică la momentul 
demiterii. 

Statele membre se asigură că directorul 
unei autorităţi naţionale de reglementare, 
după cum se menţionează mai sus, sau 
înlocuitorul acestuia nu poate fi demis 
decât în cazul în care acesta nu mai 
satisface condiţiile necesare îndeplinirii 
sarcinilor sale precizate în prealabil în 
dreptul intern, sau în cazul în care acesta se 
face vinovat de comportament din culpă 
gravă. Decizia de demitere a directorului 
autorităţii naţionale de reglementare se 
motivează şi se face publică la momentul 
demiterii.

Or. es

Justificare

De acuerdo con la definición de Autoridades Nacionales de Reglamentación (ANR) prevista 
en esta Directiva, las ANR pueden ser no sólo las que tienen competencias en materia de 
regulacion ex-ante del mercado de comunicaciones electrónicas sino tambien todas aquéllas 
a las que se les haya encomendado competencias en materia de  consumidores, protección de 
datos, espectro y numeración ,etc., que pueden corresponder a otras autoridades o a la 
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Administración Central de Estado. Por ello, las nuevas exigencias contempladas en el 
apartado 3, deben circuncribirse exclusivamente a las ANR que tengan competencias en 
materia de regulación ex-ante de los mercados de comunicaciones electrónicas.

Amendamentul 228
Paul Rübig

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) La articolul 3 alineatul (3) se adaugă 
următorul paragraf:
„(3a) Autorităţile naţionale de 
reglementare solicită furnizorilor de 
servicii şi/sau reţele de comunicaţii numai 
informaţiile şi documentele justificative 
strict necesare pentru efectuarea 
sarcinilor conferite lor de către statele 
membre.”

Or. de

Justificare

The creation of independent and impartial National Regulatory Authorities (NRAs), all of 
whose activities are carried out in line with the principle of transparency, is to be 
wholeheartedly welcomed, as is the extension of the right of appeal. Obligations to provide 
documentation and information in this connection should be kept within reasonable bounds, if 
only to prevent the provision and preparation of such material becoming a new task for 
NRAs, consuming extensive resources.

Amendamentul 229
Erika Mann

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – litera 3a (nouă)
Directiva 2002/21/CE
Articolul 3 – alineatul 3a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) La articolul 3, se introduce 
următorul alineat:
„(3a) Statele membre se asigură că 
obiectivele OARET privind promovarea 
unei coerenţe şi coordonări reglementare 
sporite sunt sprijinite în mod activ de 
către autorităţile naţionale de 
reglementare competente.
Statele membre se asigură că autorităţile 
naţionale de reglementare beneficiază de 
resurse financiare şi umane adecvate 
pentru a îndeplini sarcinile care le revin şi 
pentru a putea contribui şi participa în 
mod activ la OARET. Autorităţile 
naţionale de reglementare trebuie să aibă 
bugete anuale separate, iar bugetele 
trebuie făcute publice.”

Or. en

Justificare

The addition of paragraph 3a ensures that the Member States ensure the establishment of the 
Body of Regulators in Telecom (BERT) comprised of all NRAs. BERT would be set up as an 
association of national regulatory authorities that would not have an independent legal 
personality, i. e., in particular this body would not be part of the direct or indirect Community 
administration. This avoids all conflicts with the MERONI case law.

Amendamentul 230
Erika Mann

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – litera 3b (nouă)
Directiva 2002/21/CE
Articolul 3 – alineatul 3b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) La articolul 3, se introduce 
următorul alineat:
„(3b) Statele membre se asigură că ANR 
ţin seama în cel mai înalt grad de poziţiile 
comune ale OARET atunci când adoptă 
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decizii privind pieţele lor interne.”

Or. en

Amendamentul 231
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Se introduce următorul articol:

„Articolul 3a
Statele membre stabilesc împreună o reţea 
a autorităţilor naţionale de reglementare 
în conformitate cu modalităţile prevăzute 
în Regulamentul nr. […/…/CE]1.
1 Regulament de stabilire a Reţelei 
autorităţilor naţionale de reglementare 
pentru piaţa europeană a comunicaţiilor 
electronice.”

Or. en

Justificare

The European Electronic Communications Market Authority should be substituted by the 
Network of National Regulatory Authorities. The European Electronic Communications 
Market Authority creates a large bureaucracy, counters the principle of subsidiarity, 
contradicts the long-term goal to replace ex-ante regulation by competition law and in 
addition shows a lack of independence.

Amendamentul 232
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4 – litera a
Directiva 2002/21/CE
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că există, la 
nivel naţional, mecanisme eficiente prin 
care orice utilizator sau orice 
întreprindere care furnizează reţele şi/sau
servicii de comunicaţii electronice şi care 
este afectat de o decizie a unei autorităţi 
naţionale de reglementare are dreptul de a 
ataca decizia în faţa unui organism 
independent de părţile implicate. Acest 
organism, care poate fi un tribunal, 
dispune de competenţele necesare pentru 
a-şi putea exercita funcţiile. Statele 
membre se asigură că elementele cauzei 
sunt luate în considerare în mod 
corespunzător şi că există un mecanism 
efectiv de apel.

(1) Statele membre se asigură că există, la 
nivel naţional, mecanisme eficiente prin 
care orice utilizator sau orice întreprindere 
care furnizează reţele şi/sau servicii de 
comunicaţii electronice şi care este afectat 
de o decizie a unei autorităţi naţionale de 
reglementare are dreptul de a ataca decizia 
în faţa unui organism independent de 
părţile implicate. Acest organism, care 
poate fi un tribunal, dispune de 
competenţele necesare pentru a-şi putea 
exercita funcţiile. Statele membre se 
asigură că elementele cauzei sunt luate în 
considerare în mod corespunzător şi că 
există un mecanism efectiv de apel. Statele 
membre limitează timpul acordat 
analizării unui astfel de apel.

Or. en

Justificare

Currently appeal processes can be held up for as much as several years, by which time it is 
too late to address the original problem.

Amendamentul 233
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

În aşteptarea deciziei într-o astfel de 
acţiune, decizia autorităţii naţionale de 
reglementare rămâne valabilă, cu excepţia 
cazului în care sunt acordate măsuri 
provizorii pe motiv că este necesară 
suspendarea urgentă a efectului deciziei 
pentru a preveni daune grave şi ireparabile 

În aşteptarea deciziei într-o astfel de 
acţiune, decizia autorităţii naţionale de 
reglementare rămâne valabilă, cu excepţia 
cazului în care sunt acordate măsuri 
provizorii. Pot fi acordate măsuri 
provizorii, în conformitate cu legislaţia 
naţională corespunzătoare, dacă este 
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aduse părţii care solicită măsurile şi atunci 
când echilibrul intereselor cere astfel.

necesară suspendarea urgentă a efectului 
deciziei pentru a preveni daune grave şi 
ireparabile aduse părţii care solicită 
măsurile şi atunci când echilibrul 
intereselor cere astfel.

Or. es

Justificare

The various procedural rights in the Member States should be taken into account.

Amendamentul 234
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

În aşteptarea deciziei într-o astfel de 
acţiune, decizia autorităţii naţionale de 
reglementare rămâne valabilă, cu excepţia 
cazului în care sunt acordate măsuri 
provizorii pe motiv că este necesară 
suspendarea urgentă a efectului deciziei 
pentru a preveni daune grave şi 
ireparabile aduse părţii care solicită 
măsurile şi atunci când echilibrul 
intereselor cere astfel.

În aşteptarea deciziei într-o astfel de 
acţiune, decizia autorităţii naţionale de 
reglementare rămâne valabilă, cu excepţia 
cazului în care sunt acordate măsuri 
provizorii pe unicul motiv că este necesară 
suspendarea urgentă a efectului deciziei 
pentru a preveni daune grave şi ireparabile 
aduse părţii care solicită măsurile şi atunci 
când echilibrul intereselor cere astfel.

Or. en

Justificare

It's necessary to clarify, that interim measures may not be granted for other reasons.
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Amendamentul 235
Catherine Trautmann

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4 – litera aa (nouă)
Directiva 2002/21/CE
Articolul 4 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) se introduce următorul alineat:
„(2a) Instanţele de apel au dreptul de a 
solicita avizul OARET înainte de a lua o 
decizie în cadrul unei proceduri de apel.”

Or. en

Justificare

Appeal bodies should also be entitled to consult BERT should the case have an internal 
market impact. This mechanism would facilitate a progressive harmonisation in the 
application of the framework and improve the consistency of the electronic communications 
market.

Amendamentul 236
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre obţin informaţii 
referitoare la subiectul apelurilor, numărul 
de cereri de apel, durata procedurilor de 
apel, numărul deciziilor de acordare a 
măsurilor provizorii luate în conformitate 
cu alineatul (1) şi motivele acestor decizii. 
Statele membre pun la dispoziţie aceste 
informaţii Comisiei şi Autorităţii europene 
pentru piaţa de comunicaţii (denumite în 
continuare «Autoritatea») pe o bază 
anuală.”

(3) Statele membre obţin informaţii 
referitoare la numărul de cereri de apel, 
durata procedurilor de apel şi numărul 
deciziilor de acordare a măsurilor 
provizorii. Statele membre, ca urmare a 
unei cereri motivate, pun la dispoziţie 
aceste informaţii Comisiei pe o bază 
anuală.”
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Or. es

Justificare

To avoid increased bureaucracy and unnecessary costs.

Amendamentul 237
Paul Rübig

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre obţin informaţii 
referitoare la subiectul apelurilor, numărul 
de cereri de apel, durata procedurilor de 
apel, numărul deciziilor de acordare a 
măsurilor provizorii luate în conformitate 
cu alineatul (1) şi motivele acestor decizii. 
Statele membre pun la dispoziţie aceste 
informaţii Comisiei şi Autorităţii europene 
pentru piaţa de comunicaţii (denumite în 
continuare «Autoritatea») pe o bază 
anuală.”

(3) Statele membre obţin informaţii 
referitoare la subiectul apelurilor, numărul 
de cereri de apel, durata procedurilor de 
apel, numărul deciziilor de acordare a 
măsurilor provizorii luate în conformitate 
cu alineatul (1) şi motivele acestor decizii. 
Statele membre pun la dispoziţie aceste 
informaţii OARET pe o bază anuală.”

Or. de

Justificare

The creation of independent and impartial National Regulatory Authorities (NRAs), all of 
whose activities are carried out in line with the principle of transparency, is to be 
wholeheartedly welcomed, as is the extension of the right of appeal. Obligations to provide 
documentation and information in this connection should be kept within reasonable bounds, if 
only to prevent the provision and preparation of such material becoming a new task for 
NRAs, consuming extensive resources.
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Amendamentul 238
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre obţin informaţii 
referitoare la subiectul apelurilor, numărul 
de cereri de apel, durata procedurilor de 
apel, numărul deciziilor de acordare a 
măsurilor provizorii luate în conformitate 
cu alineatul (1) şi motivele acestor decizii. 
Statele membre pun la dispoziţie aceste
informaţii Comisiei şi Autorităţii europene 
pentru piaţa de comunicaţii (denumite în 
continuare «Autoritatea») pe o bază 
anuală.”

(3) Statele membre obţin informaţii 
referitoare la subiectul apelurilor, numărul 
de cereri de apel, durata procedurilor de 
apel, numărul deciziilor de acordare a 
măsurilor provizorii luate în conformitate 
cu alineatul (1) şi motivele acestor decizii. 
Statele membre pun la dispoziţie aceste 
informaţii Comisiei şi Reţelei autorităţilor 
naţionale de reglementare pe o bază 
anuală.

Or. en

Justificare

The European Electronic Communications Market Authority should be substituted by the 
Network of National Regulatory Authorities. The European Electronic Communications 
Market Authority creates a large bureaucracy, counters the principle of subsidiarity, 
contradicts the long-term goal to replace ex-ante regulation by competition law and in 
addition shows a lack of independence.

Amendamentul 239
Lambert van Nistelrooij

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că 
întreprinderile care furnizează reţele şi 
servicii de comunicaţii electronice transmit 
toate informaţiile, inclusiv informaţiile 

(1) Statele membre se asigură că 
întreprinderile care furnizează reţele şi 
servicii de comunicaţii electronice transmit 
toate informaţiile, inclusiv informaţiile 
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financiare, necesare autorităţilor naţionale 
de reglementare pentru a garanta 
conformitatea cu dispoziţiile sau deciziile 
adoptate în conformitate cu prezenta 
directivă şi cu directivele specifice. De 
asemenea, întreprinderile trebuie să ofere 
informaţii cu privire la viitoarele evoluţii 
în domeniul reţelelor şi serviciilor care ar 
putea avea un impact asupra serviciilor 
cu ridicata puse la dispoziţia 
concurenţilor. Întreprinderile respective 
furnizează astfel de informaţii rapid şi la 
cerere, respectând termenele şi nivelul de 
detalii solicitate de autoritatea naţională de 
reglementare. Informaţiile solicitate de 
autoritatea naţională de reglementare sunt 
proporţionale cu sarcina pe care aceasta o 
are de îndeplinit. Autoritatea naţională de 
reglementare prezintă motivele care 
justifică cererea sa de informaţii.

financiare, necesare autorităţilor naţionale 
de reglementare pentru a garanta 
conformitatea cu dispoziţiile sau deciziile 
adoptate în conformitate cu prezenta 
directivă şi cu directivele specifice. 
Întreprinderile respective furnizează astfel 
de informaţii rapid şi la cerere, respectând 
termenele şi nivelul de detalii solicitate de 
autoritatea naţională de reglementare. 
Informaţiile solicitate de autoritatea 
naţională de reglementare sunt 
proporţionale cu sarcina pe care aceasta o 
are de îndeplinit. Autoritatea naţională de 
reglementare prezintă motivele care 
justifică cererea sa de informaţii şi respectă 
legislaţia comunitară şi naţională privind 
secretele de afaceri.

Or. en

Justificare

Reporting of information concerning future network or service developments increases 
uncertainty and development risks. Therefore, it is necessary to ensure that NRAs’ 
requirements of information are in accordance with Community and national law on business 
confidentiality.

Amendamentul 240
Reino Paasilinna

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că 
întreprinderile care furnizează reţele şi 
servicii de comunicaţii electronice transmit 
toate informaţiile, inclusiv informaţiile 
financiare, necesare autorităţilor naţionale 
de reglementare pentru a garanta 

(1) Statele membre se asigură că 
întreprinderile care furnizează reţele şi 
servicii de comunicaţii electronice transmit 
toate informaţiile, inclusiv informaţiile 
financiare, necesare autorităţilor naţionale 
de reglementare pentru a garanta 
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conformitatea cu dispoziţiile sau deciziile 
adoptate în conformitate cu prezenta 
directivă şi cu directivele specifice. De 
asemenea, întreprinderile trebuie să ofere 
informaţii cu privire la viitoarele evoluţii 
în domeniul reţelelor şi serviciilor care ar 
putea avea un impact asupra serviciilor 
cu ridicata puse la dispoziţia 
concurenţilor. Întreprinderile respective 
furnizează astfel de informaţii rapid şi la 
cerere, respectând termenele şi nivelul de 
detalii solicitate de autoritatea naţională de 
reglementare. Informaţiile solicitate de 
autoritatea naţională de reglementare sunt 
proporţionale cu sarcina pe care aceasta o 
are de îndeplinit. Autoritatea naţională de 
reglementare prezintă motivele care 
justifică cererea sa de informaţii.

conformitatea cu dispoziţiile sau deciziile 
adoptate în conformitate cu prezenta 
directivă şi cu directivele specifice.
Întreprinderile respective furnizează astfel 
de informaţii rapid şi la cerere, respectând 
termenele şi nivelul de detalii solicitate de 
autoritatea naţională de reglementare. 
Informaţiile solicitate de autoritatea 
naţională de reglementare sunt 
proporţionale cu sarcina pe care aceasta o 
are de îndeplinit. Autoritatea naţională de 
reglementare prezintă motivele care 
justifică cererea sa de informaţii.”

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 241
Paul Rübig

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că 
întreprinderile care furnizează reţele şi 
servicii de comunicaţii electronice transmit 
toate informaţiile, inclusiv informaţiile 
financiare, necesare autorităţilor naţionale 
de reglementare pentru a garanta 
conformitatea cu dispoziţiile sau deciziile

(1) Statele membre se asigură că 
întreprinderile care furnizează reţele şi 
servicii de comunicaţii electronice transmit 
toate informaţiile, inclusiv informaţiile 
financiare, necesare autorităţilor naţionale 
de reglementare pentru a garanta 
conformitatea cu dispoziţiile sau deciziile 
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adoptate în conformitate cu prezenta 
directivă şi cu directivele specifice. De 
asemenea, întreprinderile trebuie să ofere 
informaţii cu privire la viitoarele evoluţii în 
domeniul reţelelor şi serviciilor care ar 
putea avea un impact asupra serviciilor cu 
ridicata puse la dispoziţia concurenţilor. 
Întreprinderile respective furnizează astfel 
de informaţii rapid şi la cerere, respectând 
termenele şi nivelul de detalii solicitate de 
autoritatea naţională de reglementare. 
Informaţiile solicitate de autoritatea
naţională de reglementare sunt 
proporţionale cu sarcina pe care aceasta o 
are de îndeplinit. Autoritatea naţională de 
reglementare prezintă motivele care 
justifică cererea sa de informaţii.”

adoptate în conformitate cu prezenta
directivă şi cu directivele specifice. De 
asemenea, întreprinderilor li se poate 
solicita să ofere informaţii cu privire la 
viitoarele evoluţii în domeniul reţelelor şi 
serviciilor, în cazul în care acestea sunt 
deja în faza ce precede punerea în 
aplicare şi este probabil că ar putea avea 
un impact asupra serviciilor cu ridicata 
puse la dispoziţia concurenţilor. 
Întreprinderile respective furnizează astfel 
de informaţii rapid şi la cerere, respectând 
termenele şi nivelul de detalii solicitate de 
autoritatea naţională de reglementare. 
Informaţiile solicitate de autoritatea 
naţională de reglementare sunt 
proporţionale cu sarcina pe care aceasta o 
are de îndeplinit. Autoritatea naţională de 
reglementare prezintă motivele care 
justifică cererea sa de informaţii.”

Or. de

Justificare

The requirement to supply information on future developments seems to attribute prophetic 
powers to the undertakings concerned; it also lacks precision, begging the question how 
concrete a development needs to have become before it is required to be notified. In the 
interest of the proportionality of the NRAs’ powers to require such information, and the legal 
certainty of the undertakings, a restrictive clarification is called for here.

Amendamentul 242
Dragoş Florin David

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu excepţia cazurilor care intră sub 
incidenţa articolului 7 alineatul (10), a 
articolului 20 sau a articolului 21, statele 
membre se asigură că, atunci când 
autorităţile naţionale de reglementare 

Cu excepţia cazurilor care intră sub 
incidenţa articolului 7 alineatul (10), a 
articolului 20 sau a articolului 21, statele 
membre se asigură că, atunci când 
autorităţile naţionale de reglementare 
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intenţionează să adopte măsuri, în 
conformitate cu dispoziţiile prezentei 
directive sau ale directivelor speciale, care 
au un impact major asupra pieţei în cauză, 
sau atunci când intenţionează să facă o 
derogare de la principiile neutralităţii
tehnologice şi a serviciilor pe baza unor 
motive justificate în temeiul articolului 9 
alineatul (3) şi al articolului 9 alineatul (4), 
acestea dau ocazia părţilor interesate să îşi 
prezinte observaţiile cu privire la proiectul 
de măsură într-un termen rezonabil. 

intenţionează să adopte măsuri, în 
conformitate cu dispoziţiile prezentei 
directive sau ale directivelor speciale, care 
au un impact major asupra pieţei în cauză, 
sau atunci când intenţionează să facă o 
derogare de la principiile neutralităţii 
tehnologice şi a serviciilor pe baza unor 
motive justificate în temeiul articolului 9 
alineatul (3) şi al articolului 9 alineatul (4), 
acestea dau ocazia părţilor interesate să îşi 
prezinte observaţiile cu privire la proiectul 
de măsură într-un termen rezonabil, care 
nu poate fi mai scurt de patru săptămâni.

Or. en

Amendamentul 243
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu excepţia cazurilor care intră sub 
incidenţa articolului 7 alineatul (10), a 
articolului 20 sau a articolului 21, statele 
membre se asigură că, atunci când 
autorităţile naţionale de reglementare 
intenţionează să adopte măsuri, în 
conformitate cu dispoziţiile prezentei 
directive sau ale directivelor speciale, care 
au un impact major asupra pieţei în cauză, 
sau atunci când intenţionează să facă o 
derogare de la principiile neutralităţii 
tehnologice şi a serviciilor pe baza unor 
motive justificate în temeiul articolului 9 
alineatul (3) şi al articolului 9 alineatul (4), 
acestea dau ocazia părţilor interesate să îşi 
prezinte observaţiile cu privire la proiectul 
de măsură într-un termen rezonabil.

Cu excepţia cazurilor care intră sub 
incidenţa articolului 7 alineatul (10), a 
articolului 20 sau a articolului 21, statele 
membre se asigură că, atunci când 
autorităţile naţionale de reglementare 
intenţionează să adopte măsuri, în 
conformitate cu dispoziţiile prezentei 
directive sau ale directivelor speciale, care 
au un impact major asupra pieţei în cauză, 
sau atunci când intenţionează să facă o 
derogare de la principiile neutralităţii 
tehnologice şi a serviciilor pe baza unor 
motive justificate în temeiul articolului 9 
alineatul (3) şi al articolului 9 alineatul (4) 
şi când au un impact semnificativ asupra 
pieţei vizate, acestea dau ocazia părţilor 
interesate să îşi prezinte observaţiile cu 
privire la proiectul de măsură într-un 
termen rezonabil de nu mai puţin de şase 
săptămâni. 
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Or. es

Amendamentul 244
Lambert van Nistelrooij

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu excepţia cazurilor care intră sub 
incidenţa articolului 7 alineatul (10), a 
articolului 20 sau a articolului 21, statele 
membre se asigură că, atunci când 
autorităţile naţionale de reglementare 
intenţionează să adopte măsuri, în 
conformitate cu dispoziţiile prezentei 
directive sau ale directivelor speciale, care 
au un impact major asupra pieţei în cauză, 
sau atunci când intenţionează să facă o 
derogare de la principiile neutralităţii 
tehnologice şi a serviciilor pe baza unor 
motive justificate în temeiul articolului 9 
alineatul (3) şi al articolului 9 alineatul (4), 
acestea dau ocazia părţilor interesate să îşi 
prezinte observaţiile cu privire la proiectul 
de măsură într-un termen rezonabil.

Cu excepţia cazurilor care intră sub 
incidenţa articolului 7 alineatul (10), a 
articolului 20 sau a articolului 21, statele 
membre se asigură că, atunci când 
autorităţile naţionale de reglementare 
intenţionează să adopte măsuri, în 
conformitate cu dispoziţiile prezentei 
directive sau ale directivelor speciale, care 
au un impact major asupra pieţei în cauză, 
sau atunci când intenţionează să facă o 
derogare de la principiile neutralităţii 
tehnologice şi a serviciilor pe baza unor 
motive justificate în temeiul articolului 9 
alineatul (3) şi al articolului 9 alineatul (4), 
acestea dau ocazia părţilor interesate să îşi 
prezinte observaţiile cu privire la proiectul 
de măsură într-un termen rezonabil, care 
nu poate fi mai scurt de opt săptămâni.

Or. en

Justificare

In the ‘Action Plan for Better Regulation’ (COM(2002) 704 final “Towards a reinforced 
culture of consultation and dialogue - General principles and minimum standards for 
consultation of interested parties by the Commission”, p.21) the Commission stated the 8 
weeks time limit.
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Amendamentul 245
Silvia-Adriana Ţicău

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 6
Directiva 2002/21/CE
Articolul 7 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Statele membre garantează asigurarea 
accesibilităţii serviciilor de comunicaţii 
electronice şi pentru persoanele cu 
dizabilităţi. Comisia prezintă un raport 
anual Parlamentului European privind 
gradul de accesibilitate al persoanelor cu 
dizabilităţi la serviciile de comunicaţii 
electronice precum şi la serviciile 
specifice societăţii informaţionale.

Or. ro

Justificare

Accesibilitatea persoanelor cu dizabilităţi la serviciile Societăţii Informaţionale este esenţială 
pentru integrarea acestora în societate.

Amendamentul 246
Erika Mann

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autorităţile naţionale de reglementare 
contribuie la dezvoltarea pieţei interne 
cooperând cu Comisia şi cu Autoritatea, 
pentru a asigura aplicarea consecventă, în 
toate statele membre, a dispoziţiilor 
prezentei directive şi ale directivelor 
speciale. În acest scop, statele membre 
cooperează, în special, cu Comisia şi cu 
Autoritatea pentru identificarea tipurilor 

(2) Autorităţile naţionale de reglementare 
contribuie la dezvoltarea pieţei interne 
cooperând între ele în cadrul OARET şi cu 
Comisia într-un mod transparent, pentru a 
asigura aplicarea consecventă, în toate 
statele membre, a dispoziţiilor prezentei 
directive şi ale directivelor speciale. În 
acest scop, autorităţile naţionale de 
reglementare adoptă poziţii comune 
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de instrumente şi de soluţii adecvate pe 
care să le aplice în cazul diferitelor 
situaţii de pe piaţă.

privind tipurile de instrumente şi soluţii 
care sunt cele mai potrivite pentru 
rezolvarea problemelor de pe pieţele în 
cauză.

Or. en

Justificare

The proposed amendments provide for the role of BERT in the Art. 7.

Amendamentul 247
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autorităţile naţionale de reglementare 
contribuie la dezvoltarea pieţei interne 
cooperând cu Comisia şi cu Autoritatea, 
pentru a asigura aplicarea consecventă, în 
toate statele membre, a dispoziţiilor 
prezentei directive şi ale directivelor 
speciale. În acest scop, statele membre 
cooperează, în special, cu Comisia şi cu 
Autoritatea pentru identificarea tipurilor de 
instrumente şi de soluţii adecvate pe care 
să le aplice în cazul diferitelor situaţii de pe 
piaţă.

(2) Autorităţile naţionale de reglementare 
contribuie la dezvoltarea pieţei interne 
cooperând cu Comisia şi cu OARET, 
pentru a realiza obiectivele prevăzute la 
articolul 8 şi pentru a asigura aplicarea 
consecventă, în toate statele membre, a 
dispoziţiilor prezentei directive şi ale 
directivelor speciale. În acest scop, statele 
membre cooperează, în special, cu Comisia 
şi cu OARET pentru identificarea tipurilor 
de instrumente şi de soluţii adecvate pe 
care să le aplice în cazul diferitelor situaţii 
de pe piaţă.

Or. es

Justificare

There should be a reference to a need to attain the Directive’s general objectives.
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Amendamentul 248
Paul Rübig

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autorităţile naţionale de reglementare 
contribuie la dezvoltarea pieţei interne 
cooperând cu Comisia şi cu Autoritatea, 
pentru a asigura aplicarea consecventă, în 
toate statele membre, a dispoziţiilor 
prezentei directive şi ale directivelor 
speciale. În acest scop, statele membre 
cooperează, în special, cu Comisia şi cu 
Autoritatea pentru identificarea tipurilor de 
instrumente şi de soluţii adecvate pe care 
să le aplice în cazul diferitelor situaţii de pe 
piaţă.

(2) Autorităţile naţionale de reglementare 
contribuie la dezvoltarea pieţei interne 
cooperând cu Comisia şi în cadrul 
OARET, pentru a asigura aplicarea 
consecventă, în toate statele membre, a 
dispoziţiilor prezentei directive şi ale 
directivelor speciale. În acest scop, statele 
membre cooperează în cadrul OARET
pentru identificarea tipurilor de 
instrumente şi de soluţii adecvate pe care 
să le aplice în cazul diferitelor situaţii de pe 
piaţă.

Or. de

Amendamentul 249
Dominique Vlasto

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Înainte de a lua o măsură de 
reglementare a unei pieţe angro, 
autorităţile naţionale de reglementare 
analizează gradul de denaturare al pieţei 
cu amănuntul. În special, orice proiect de 
măsură menită să impună, să modifice 
sau să ridice o obligaţie la nivelul unui 
operator de pe o piaţă angro ţine seama în 
cel mai înalt grad de puterea de pe piaţă a 
fiecărui actor de pe piaţa cu amănuntul.
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Or. en

Justificare

NRAs should take utmost account of competition at retail level when deciding for a regulatory 
measure to be imposed. Therefore Directives should specify clearly that regulation on a 
wholesale market shall result from a thorough analysis of assessed market distortions at 
retail level.

Amendamentul 250
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 6
Directiva 2002/21/CE
Articolul 7 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Cu excepţia cazurilor în care 
dispoziţiile de reglementare adoptate în 
temeiul articolului 7a prevăd altfel, la 
finalizarea consultării menţionate la 
articolul 6, în cazurile în care o autoritate 
naţională de reglementare intenţionează să 
ia o măsură:

(3) Cu excepţia cazurilor în care 
dispoziţiile de reglementare adoptate în 
temeiul articolului 7a prevăd altfel, la 
finalizarea consultării menţionate la 
articolul 6 sau înainte de finalizare, atunci 
când ANR decide acest lucru din motive 
excepţionale, în cazurile în care o 
autoritate naţională de reglementare 
intenţionează să ia o măsură:

Or. es

Justificare

To provide greater flexibility, which would mean that in exceptional cases the Commission 
could be notified before completion of the national consultation process.

Amendamentul 251
Erika Mann

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 6
Directiva 2002/21/CE
Articolul 7 – alineatul 3 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Cu excepţia cazurilor în care 
dispoziţiile de reglementare adoptate în 
temeiul articolului 7a prevăd altfel, la 
finalizarea consultării menţionate la 
articolul 6, în cazurile în care o autoritate 
naţională de reglementare intenţionează să 
ia o măsură:

(3) În afara consultării menţionate la 
articolul 6, în cazurile în care o autoritate 
naţională de reglementare intenţionează să 
ia o măsură:

Or. en

Amendamentul 252
Fiona Hall

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 6
Directiva 2002/21/CE
Articolul 7 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Cu excepţia cazurilor în care 
dispoziţiile de reglementare adoptate în 
temeiul articolului 7a prevăd altfel, la
finalizarea consultării menţionate la 
articolul 6, în cazurile în care o autoritate 
naţională de reglementare intenţionează să 
ia o măsură:

(3) La finanlizarea consultării menţionate 
la articolul 6, în cazurile în care o autoritate 
naţională de reglementare intenţionează să 
ia o măsură:

Or. en

Amendamentul 253
Erika Mann

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 6
Directiva 2002/21/CE
Articolul 7 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia poate solicita, în special la aceasta, în acelaşi timp, pune proiectul de 
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cererea Autorităţii sau a unei autorităţi 
naţionale de reglementare, ca proiectul de 
măsură să fie pus la dispoziţia Comisiei, a 
Autorităţii şi a autorităţilor naţionale de 
reglementare din alte state membre, 
împreună cu motivaţia care stă la baza 
măsurii, în conformitate cu articolul 5 
alineatul (3) şi informează Comisia şi 
celelalte autorităţi naţionale de 
reglememntare cu privire la aceasta. 
Autorităţile naţionale de reglementare şi 
Comisia pot prezenta observaţii autorităţii 
naţionale de reglementare în cauză în 
termen de o lună. Acest termen nu poate fi 
prelungit.

măsură la dispoziţia Comisiei, a 
autorităţilor naţionale de reglementare din 
alte state membre şi a OARET, împreună 
cu motivaţia care stă la baza măsurii, în 
conformitate cu articolul 5 alineatul (3), şi 
informează Comisia şi celelalte autorităţi 
naţionale de reglememntare cu privire la 
aceasta. Autorităţile naţionale de 
reglementare, OARET şi Comisia pot 
prezenta observaţii autorităţii naţionale de 
reglementare în cauză în termen de o lună 
sau în termenul prevăzut la articolul 6, în 
cazul în care acesta este mai lung. Acest 
termen nu poate fi prelungit.

Or. en

Amendamentul 254
Fiona Hall

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 6
Directiva 2002/21/CE
Articolul 7 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia poate solicita, în special la 
cererea Autorităţii sau a unei autorităţi 
naţionale de reglementare, ca proiectul de 
măsură să fie pus la dispoziţia Comisiei, a 
Autorităţii şi a autorităţilor naţionale de 
reglementare din alte state membre, 
împreună cu motivaţia care stă la baza 
măsurii, în conformitate cu articolul 5 
alineatul (3), şi informează Comisia şi 
celelalte autorităţi naţionale de 
reglementare cu privire la aceasta. 
Autorităţile naţionale de reglementare şi 
Comisia pot prezenta observaţii autorităţii 
naţionale de reglementare în cauză în 
termen de o lună. Acest termen nu poate fi 
prelungit.

aceasta pune proiectul de măsură la 
dispoziţia Comisiei, a OARET şi a 
autorităţilor naţionale de reglementare din 
alte state membre, împreună cu motivaţia 
care stă la baza măsurii, în conformitate cu 
articolul 5 alineatul (3), şi informează 
Comisia şi celelalte autorităţi naţionale de 
reglementare cu privire la aceasta. 
Autorităţile naţionale de reglementare şi 
Comisia pot prezenta observaţii autorităţii 
naţionale de reglementare în cauză în 
termen de o lună. Acest termen nu poate fi 
prelungit.

Or. en
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Amendamentul 255
Reino Paasilinna

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Extension of the Commission’s veto right to remedies cannot be justified. National authorities 
have better knowledge of communications markets which are of national or regional 
character. The Commission has already veto right on the market definition and the 
designation of SMP operators. Some room for manoeuvre should be left to the national 
authorities in order to take account of national circumstances.

Coherence in the implementation of the Directives – if needed – could be improved by 
adopting recommendations on the harmonised application of the directives as well as by 
reinforcing the cooperation between NRA:s within the existing structures.

Amendamentul 256
Herbert Reul

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

c) să impună, să modifice sau să retragă o 
obligaţie asupra unui operator, fiind în 

eliminat
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conformitate cu articolul 16 coroborat cu 
articolul 5 şi articolele 9-13 din Directiva 
2002/19/CE (directiva privind accesul) şi 
articolul 17 din Directiva 2002/22/CE 
(directiva privind serviciul universal);

Or. de

Justificare

Extending this right of veto is unnecessary. The current system functions without the need for 
any further centralised decision-making process at EU level.

Amendamentul 257
Nikolaos Vakalis

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Extension of Commission’s veto powers is unnecessary and counterproductive. The current 
system has produced overall consistent results A central veto power would increase the risk of 
a “one-size-fits all" approach. Market conditions differ significantly among MS, thus the final 
individual regulatory decision should be taken at national level with national expertise. The 
current framework already foresees a strong involvement of the Commission which can 
comment upon individual obligations (remedies). NRAs have to take these comments into 
utmost account.
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Amendamentul 258
Erika Mann

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

There shall not be a veto of the Commission on remedies. NRAs are better informed, when 
national markets are concerned and have better contacts to market players.  Such a veto 
would undermine regulatory competition between national regulatory authorities; a veto 
against a specific remedy imposed by one NRA would make it very difficult to make use of 
such a remedy in another Member State even if this remedy would be adequate here in the 
light of national market conditions and path dependence.

Amendamentul 259
Erika Mann

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În termenul de două luni menţionat la 
alineatul (4), Comisia poate lua o decizie 
prin care să solicite autorităţii naţionale 
de reglementare în cauză retragerea 
proiectului de măsură. Comisia va ţine 
cont în cea mai mare măsură de avizul 
Autorităţii înaintat în temeiul articolului 5 

eliminat
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din Regulamentul […/CE] înaintea 
emiterii deciziei. Decizia este însoţită de o 
analiză detaliată şi obiectivă privind 
motivele pentru care Comisia consideră 
că proiectul de măsură nu ar trebui 
adoptat împreună cu propunerile specifice 
de modificare a proiectului de măsură.

Or. en

Justificare

There shall not be a veto of the Commission on remedies. NRAs are better informed, when 
national markets are concerned and have better contacts to market players.  Such a veto 
would undermine regulatory competition between national regulatory authorities; a veto
against a specific remedy imposed by one NRA would make it very difficult to make use of 
such a remedy in another Member State even if this remedy would be adequate here in the 
light of national market conditions and path dependence.

Amendamentul 260
Angelika Niebler

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de
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Justificare

The Commission's right to veto remedies should be rejected. A new 'co-regulation' procedure 
involving close cooperation between the Commission, BERT and the NRA, is to be preferred.

Amendamentul 261
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) În termenul de două luni menţionat la 
alineatul (4), Comisia poate lua o decizie 
în legătură cu proiectul de măsură 
menţionat la alineatul (4) literele (a) şi (b) 
din prezentul articol, prin care să solicite 
autorităţii naţionale de reglementare în 
cauză retragerea proiectului de măsură 
şi/sau, dacă este cazul, poate să emită o 
recomandare privind un proiect de 
măsură menţionat la articolul 4 litera (c).
Comisia va ţine cont în cea mai mare 
măsură de avizul OARET înaintea emiterii 
deciziei şi/sau a recomandării. Decizia 
şi/sau recomandarea este însoţită de o 
analiză detaliată şi obiectivă privind 
motivele pentru care Comisia consideră că 
proiectul de măsură nu ar trebui adoptat 
împreună cu propunerile specifice de 
modificare a proiectului de măsură.

Or. es

Amendamentul 262
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 6
Directiva 2002/21/CE
Articolul 7 – alineatul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) În ceea ce priveşte măsurile 
menţionate la alineatul (4) literele (a) şi 
(b) şi în termenul de două luni menţionat la 
alineatul (4), Comisia poate lua o decizie 
prin care să solicite autorităţii naţionale de 
reglementare în cauză retragerea 
proiectului de măsură. Comisia va ţine cont 
în cea mai mare măsură de avizul 
Autorităţii înaintat în temeiul articolului 5 
din Regulamentul […/CE] înaintea emiterii 
deciziei. Decizia este însoţită de o analiză 
detaliată şi obiectivă privind motivele 
pentru care Comisia consideră că proiectul 
de măsură nu ar trebui adoptat împreună cu 
propunerile specifice de modificare a 
proiectului de măsură.

Or. en

Justificare

A more balanced solution should be chosen: instead of giving the Commission an outright 
veto over remedies, a "regulatory dialogue" on the appropriateness and effectiveness of the 
remedy should be setup, involving the national regulatory authority proposing the remedy and 
the Network of national regulatory authorities. The objective of this dialogue, during which 
the views of market participants should be duly taken into account by all participants, is to 
arrive at a joint view on what would represent the most appropriate and effective remedy.

Amendamentul 263
Paul Rübig

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În termenul de două luni menţionat la 
alineatul (4), Comisia poate lua o decizie 
prin care să solicite autorităţii naţionale de 
reglementare în cauză retragerea 
proiectului de măsură. Comisia va ţine cont 

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

în cea mai mare măsură de avizul 
Autorităţii înaintat în temeiul articolului 5 
din Regulamentul […/CE] înaintea emiterii 
deciziei. Decizia este însoţită de o analiză 
detaliată şi obiectivă privind motivele 
pentru care Comisia consideră că proiectul 
de măsură nu ar trebui adoptat. OARET 
elaborează o recomandare privind forma 
pe care o va lua măsura de reglementare. 
Această recomandare trebuie înaintată 
autorităţii naţionale de reglementare. 
Autoritatea naţională de reglementare 
acordă atenţia cuvenită acestei 
recomandări, dar se poate abate de la ea. 
Orice astfel de abatere trebuie justificată 
pe larg Comisiei şi OARET.

Or. de

Justificare

BERT should be given a right of recommendation as to the form to be taken by a regulatory 
measure. The Commission should not be allowed to dictate the form of the measure: in this 
way it will be possible to make optimum use of BERT’s practical experience and prevent a 
unilateral growth in the Commission’s powers.  The NRA must take proper account of 
BERT’s recommendation. Departures from the recommendation should, however, be 
permissible if they can be amply justified.

Amendamentul 264
Reino Paasilinna

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În termenul de două luni menţionat la 
alineatul (4), Comisia poate lua o decizie 
prin care să solicite autorităţii naţionale de 
reglementare în cauză retragerea 
proiectului de măsură. Comisia va ţine 
cont în cea mai mare măsură de avizul 
Autorităţii înaintat în temeiul articolului 5 
din Regulamentul […/CE] înaintea 

(5) În termenul de două luni menţionat la 
alineatul (4), Comisia poate lua o decizie 
prin care să solicite autorităţii naţionale de 
reglementare în cauză retragerea 
proiectului de măsură. Decizia este însoţită 
de o analiză detaliată şi obiectivă privind 
motivele pentru care Comisia consideră că 
proiectul de măsură nu ar trebui adoptat 
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emiterii deciziei. Decizia este însoţită de o 
analiză detaliată şi obiectivă privind 
motivele pentru care Comisia consideră că 
proiectul de măsură nu ar trebui adoptat 
împreună cu propunerile specifice de 
modificare a proiectului de măsură.

împreună cu propunerile specifice de 
modificare a proiectului de măsură.

Or. en

Justificare

Extension of the Commission’s veto right to remedies cannot be justified. National authorities 
have better knowledge of communications markets which are of national or regional 
character. The Commission has already veto right on the market definition and the 
designation of SMP operators. Some room for manoeuvre should be left to the national 
authorities in order to take account of national circumstances.

Coherence in the implementation of the Directives – if needed – could be improved by 
adopting recommendations on the harmonised application of the directives as well as by 
reinforcing the cooperation between NRA:s within the existing structures.

Amendamentul 265
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 6
Directiva 2002/21/CE
Articolul 7 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) În ceea ce priveşte măsurile 
menţionate la alineatul (4) litera (c), 
indicarea de către Comisie a unor îndoieli 
serioase deschide un dialog privind 
reglementarea între autoritatea naţională 
de reglementare şi Reţeaua de autorităţi 
naţionale de reglementare, având ca scop 
identificarea măsurilor celor mai potrivite 
şi eficiente pentru remedierea 
problemelor de concurenţă constatate, 
ţinând seama de opiniile participanţilor de 
pe piaţă şi de compatibilitatea unor astfel 
de măsuri cu piaţa internă. Dialogul 
privind reglementarea nu poate depăşi în 
niciun caz perioada de două luni 
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prevăzută la alineatul (4). 
Dacă, la sfârşitul dialogului privind 
reglementarea, Reţeaua de autorităţi 
naţionale de reglementare confirmă 
caracterul adecvat al măsurii cu o 
majoritate de două treimi, autoritatea
naţională de reglementare poate adopta 
măsura. În caz contrar, Comisia îşi poate 
exprima îndoielile sale serioase într-o 
decizie prin care solicită autorităţii 
naţionale de reglementare să îşi retragă 
proiectul de măsură.
Autoritatea naţională de reglementare are 
dreptul de a retrage proiectul de măsură 
în orice etapă a dialogului privind 
reglementarea.

Or. en

Justificare

A more balanced solution should be chosen: instead of giving the Commission an outright 
veto over remedies, a "regulatory dialogue" on the appropriateness and effectiveness of the 
remedy should be setup, involving the national regulatory authority proposing the remedy and 
the Network of national regulatory authorities. The objective of this dialogue, during which 
the views of market participants should be duly taken into account by all participants, is to 
arrive at a joint view on what would represent the most appropriate and effective remedy.

Amendamentul 266
Erika Mann

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În termen de trei luni de la emiterea, 
în conformitate cu alineatul (5), a deciziei 
Comisiei prin care solicită autorităţii 
naţionale de reglementare eliminarea 
unui proiect de măsură, autoritatea 
naţională de reglementare modifică sau 
elimină proiectul de măsură. În cazul în 

eliminat
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care proiectul de măsură se modifică, 
autoritatea naţională de reglementare 
întreprinde o consultare publică în 
conformitate cu procedurile menţionate la 
articolul 6 şi notifică din nou Comisiei 
proiectul de măsură modificat în 
conformitate cu dispoziţiile de la alineatul 
(3).

Or. en

Justificare

There shall not be a veto of the Commission on remedies. NRAs are better informed, when 
national markets are concerned and have better contacts to market players.  Such a veto 
would undermine regulatory competition between national regulatory authorities; a veto 
against a specific remedy imposed by one NRA would make it very difficult to make use of 
such a remedy in another Member State even if this remedy would be adequate here in the 
light of national market conditions and path dependence.

Amendamentul 267
Angelika Niebler

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În termen de trei luni de la emiterea, 
în conformitate cu alineatul (5), a deciziei 
Comisiei prin care solicită autorităţii 
naţionale de reglementare eliminarea 
unui proiect de măsură, autoritatea 
naţională de reglementare modifică sau 
elimină proiectul de măsură. În cazul în 
care proiectul de măsură se modifică, 
autoritatea naţională de reglementare 
întreprinde o consultare publică în 
conformitate cu procedurile menţionate la 
articolul 6 şi notifică din nou Comisiei 
proiectul de măsură modificat în 
conformitate cu dispoziţiile de la alineatul 
(3).

eliminat
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Or. de

Justificare

The Commission's right to veto remedies should be rejected. A new 'co-regulation' procedure 
involving close cooperation between the Commission, BERT and the NRA, is to be preferred.

Amendamentul 268
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În termen de trei luni de la emiterea, în 
conformitate cu alineatul (5), a deciziei 
Comisiei prin care solicită autorităţii 
naţionale de reglementare eliminarea unui 
proiect de măsură, autoritatea naţională de 
reglementare modifică sau elimină 
proiectul de măsură. În cazul în care 
proiectul de măsură se modifică, 
autoritatea naţională de reglementare 
întreprinde o consultare publică în 
conformitate cu procedurile menţionate la 
articolul 6 şi notifică din nou Comisiei 
proiectul de măsură modificat în 
conformitate cu dispoziţiile de la alineatul 
(3).

(6) În termen de şase luni de la emiterea, în 
conformitate cu alineatul (5), a deciziei 
Comisiei prin care solicită autorităţii 
naţionale de reglementare eliminarea unui 
proiect de măsură, autoritatea naţională de 
reglementare modifică sau elimină 
proiectul de măsură. În cazul în care 
proiectul de măsură se modifică, 
autoritatea naţională de reglementare 
întreprinde o consultare publică în 
conformitate cu procedurile menţionate la 
articolul 6 şi notifică din nou Comisiei 
proiectul de măsură modificat în 
conformitate cu dispoziţiile de la alineatul 
(3).

Or. es

Justificare

For consistency with the previous paragraph; with regard to the deadline, the NRA should be 
given more flexibility and time to adopt the measure proposed by the Commission.
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Amendamentul 269
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În termen de trei luni de la emiterea, 
în conformitate cu alineatul (5), a 
deciziei Comisiei prin care solicită 
autorităţii naţionale de reglementare 
eliminarea unui proiect de măsură, 
autoritatea naţională de reglementare 
modifică sau elimină proiectul de măsură. 
În cazul în care proiectul de măsură se 
modifică, autoritatea naţională de 
reglementare întreprinde o consultare 
publică în conformitate cu procedurile 
menţionate la articolul 6 şi notifică din 
nou Comisiei proiectul de măsură 
modificat în conformitate cu dispoziţiile 
de la alineatul (3).

(6) În termen de trei luni de la emiterea, în 
conformitate cu alineatul (5) sau (5a), a 
deciziei Comisiei prin care solicită 
autorităţii naţionale de reglementare 
eliminarea unui proiect de măsură, 
autoritatea naţională de reglementare 
modifică sau elimină proiectul de măsură. 
În cazul în care proiectul de măsură se 
modifică, autoritatea naţională de 
reglementare întreprinde o consultare 
publică în conformitate cu procedurile 
menţionate la articolul 6 şi notifică din nou 
Comisiei proiectul de măsură modificat în 
conformitate cu dispoziţiile de la alineatul 
(3).

Or. en

Justificare

A more balanced solution should be chosen: instead of giving the Commission an outright 
veto over remedies, a "regulatory dialogue" on the appropriateness and effectiveness of the 
remedy should be setup, involving the national regulatory authority proposing the remedy and 
the Network of national regulatory authorities. The objective of this dialogue, during which 
the views of market participants should be duly taken into account by all participants, is to 
arrive at a joint view on what would represent the most appropriate and effective remedy.

Amendamentul 270
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

(7) Autoritatea naţională de reglementare 
în cauză ţine seama în cea mai mare 
măsură de observaţiile formulate de alte 
autorităţi naţionale de reglementare şi de 
Comisie şi poate, cu excepţia cazurilor 
prevăzute la alineatului (4), să adopte 
proiectul de măsură final comunicând, 
după caz, acest lucru Comisiei. Orice alt 
organism naţional care exercită funcţii în 
conformitate cu prezenta directivă şi cu 
directivele speciale ţine seama în cea mai 
mare măsură, de asemenea, de observaţiile 
Comisiei.

(7) Autoritatea naţională de reglementare 
în cauză ţine seama în cea mai mare 
măsură de observaţiile formulate de alte 
autorităţi naţionale de reglementare şi de 
Comisie şi poate, cu excepţia cazurilor 
prevăzute la alineatului (4) literele (a) şi 
(b), să adopte proiectul de măsură final 
comunicând, după caz, acest lucru 
Comisiei. Orice alt organism naţional care 
exercită funcţii în conformitate cu prezenta 
directivă şi cu directivele speciale ţine 
seama în cea mai mare măsură, de 
asemenea, de observaţiile Comisiei. În 
cazul în care decide să nu adopte 
proiectele de măsuri, pe baza 
recomandării adoptate în temeiul 
alineatului (5), ANR publică motivele şi 
justificările deciziei sale şi notifică 
Comisia.

Or. es

Justificare

For consistency with the previous paragraph; with regard to the deadline, the NRA should be 
given more flexibility and time to adopt the measure proposed by the Commission.

Amendamentul 271
Erika Mann

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Autoritatea naţională de reglementare 
în cauză ţine seama în cea mai mare 
măsură de observaţiile formulate de alte 
autorităţi naţionale de reglementare şi de 
Comisie şi poate, cu excepţia cazurilor 
prevăzute la alineatului (4), să adopte 

(7) Autoritatea naţională de reglementare 
în cauză ţine seama în cea mai mare 
măsură de observaţiile formulate de alte 
autorităţi naţionale de reglementare, de 
OARET şi de Comisie şi poate, cu excepţia 
cazurilor prevăzute la alineatului (4), să 
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proiectul de măsură final comunicând, 
după caz, acest lucru Comisiei. Orice alt 
organism naţional care exercită funcţii în 
conformitate cu prezenta directivă şi cu 
directivele speciale ţine seama în cea mai 
mare măsură, de asemenea, de 
observaţiile Comisiei.

adopte proiectul de măsură final 
comunicând, după caz, acest lucru 
Comisiei.

Or. en

Amendamentul 272
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Procedând astfel, Comisia urmăreşte 
aceleaşi obiective politice ca cele 
prevăzute la articolul 8 pentru autorităţile 
naţionale de reglementare. Comisia ţine 
cont în cea mai mare măsură de avizul 
Autorităţii înaintat în temeiul articolului 6 
din Regulamentul […./CE], în special în 
formularea detaliilor obligaţiei(iilor) care 
urmează să fie impusă(e).

Or. es
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Justificare

Clarification of the definition, as it affects electronic communications networks more than 
public communications networks.

Amendamentul 273
Herbert Reul

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Procedând astfel, Comisia urmăreşte 
aceleaşi obiective politice ca cele 
prevăzute la articolul 8 pentru autorităţile 
naţionale de reglementare. Comisia ţine 
cont în cea mai mare măsură de avizul 
Autorităţii înaintat în temeiul articolului 6 
din Regulamentul […./CE], în special în 
formularea detaliilor obligaţiei(iilor) care 
urmează să fie impusă(e).

Or. de

Justificare

There is no need for decisions which in the past were taken by the NRA to be taken by an EU 
body under the new scheme.
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Amendamentul 274
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propunere de directivă – act de modificare
Article 1 – point 6
Directiva 2002/21/CE
Article 7 – paragraph 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Procedând astfel, Comisia urmăreşte 
aceleaşi obiective politice ca cele 
prevăzute la articolul 8 pentru autorităţile 
naţionale de reglementare. Comisia ţine 
cont în cea mai mare măsură de avizul 
Autorităţii înaintat în temeiul articolului 6 
din Regulamentul […./CE], în special în 
formularea detaliilor obligaţiei(iilor) care 
urmează să fie impusă(e).

Or. en

Justificare

The Commission's proposal would constitute a serious precedent in internal market 
legislation as an EU body would substitute the decision of a national authority. This 
completely undermines the system of checks and balances of the EU Treaty, whereby national 
authorities implement Community law subject to Court control and possible Commission 
infringement procedures.
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Amendamentul 275
Reino Paasilinna

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Procedând astfel, Comisia urmăreşte 
aceleaşi obiective politice ca cele 
prevăzute la articolul 8 pentru autorităţile 
naţionale de reglementare. Comisia ţine 
cont în cea mai mare măsură de avizul 
Autorităţii înaintat în temeiul articolului 6 
din Regulamentul […./CE], în special în 
formularea detaliilor obligaţiei(iilor) care 
urmează să fie impusă(e).

Or. en

Justificare

Extension of the Commission’s veto right to remedies cannot be justified. National authorities 
have better knowledge of communications markets which are of national or regional 
character. The Commission has already veto right on the market definition and the 
designation of SMP operators. Some room for manoeuvre should be left to the national 
authorities in order to take account of national circumstances.

Coherence in the implementation of the Directives – if needed – could be improved by 
adopting recommendations on the harmonised application of the directives as well as by 
reinforcing the cooperation between NRA:s within the existing structures.
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Amendamentul 276
Nikolaos Vakalis

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Procedând astfel, Comisia urmăreşte 
aceleaşi obiective politice ca cele 
prevăzute la articolul 8 pentru autorităţile 
naţionale de reglementare. Comisia ţine 
cont în cea mai mare măsură de avizul 
Autorităţii înaintat în temeiul articolului 6 
din Regulamentul […./CE], în special în 
formularea detaliilor obligaţiei(iilor) care 
urmează să fie impusă(e).

Or. en

Justificare

Extension of Commission’s veto powers is unnecessary and counterproductive. The current 
system has produced overall consistent results A central veto power would increase the risk of 
a “one-size-fits all" approach. Market conditions differ significantly among MS, thus the final 
individual regulatory decision should be taken at national level with national expertise. The 
current framework already foresees a strong involvement of the Commission which can 
comment upon individual obligations (remedies). NRAs have to take these comments into 
utmost account.
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Amendamentul 277
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Autoritatea naţională de reglementare 
transmite Comisiei toate măsurile finale 
care intră sub incidenţa condiţiilor a) şi b) 
de la articolul 7 alineatul (3).

eliminat

Or. es

Justificare

The obligation to notify the Commission of resulting draft measures is already included in 
paragraph 7 of the article.

Amendamentul 278
Erika Mann

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Autoritatea naţională de reglementare 
transmite Comisiei toate măsurile finale 
care intră sub incidenţa condiţiilor a) şi b) 
de la articolul 7 alineatul (3).

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

Or. en
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Amendamentul 279
Mary Honeyball

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 6a (nou)
Directiva 2002/21/CE
Articolul -7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Se introduce următorul articol:
„Articolul -7a

Procedura pentru aplicarea consecventă a 
măsurilor corective

(1) Atunci când o autoritate naţională de 
reglementare intenţionează să ia o 
măsură pentru a impune, modifica sau 
anula o obligaţie pentru un operator în 
temeiul articolului 16 coroborat cu 
articolul 5, articolele 9-13, 13a şi 13b din 
Directiva 2002/19/CE (Directiva privind 
accesul), şi cu articolul 17 din Directiva 
2002/22/CE (Directiva privind serviciul 
universal), Comisia şi autorităţile 
naţionale de reglementare din celelalte 
state membre dispun de o perioadă de o 
lună de la data notificării proiectului de 
măsură pentru a transmite observaţii 
autorităţii naţionale de reglementare în 
cauză. 
(2) În cazul în care proiectul de măsură se 
referă la impunerea, modificarea sau 
retragerea unei obligaţii, Comisia poate, 
în cadrul aceleiaşi perioade, să notifice 
autorităţii naţionale de reglementare în 
cauză şi OARET motivele pentru care 
consideră că proiectul de măsură implică 
apariţia unui obstacol în calea pieţei 
interne sau motivele pentru care are 
îndoieli serioase cu privire la 
compatibilitatea acestuia cu legislaţia 
comunitară. În acest caz, proiectul de 
măsură nu se adoptă în mai puţin de două 
luni de la notificarea Comisiei. În absenţa 
unei astfel de notificări, autoritatea 
naţională de reglementare în cauză poate 
adopta proiectul de măsură, ţinând seama 
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de orice observaţii făcute de Comisie sau 
de oricare alte autorităţi naţionale de 
reglementare.
(3) În perioada de două luni menţionată 
la alineatul (2), Comisia, OARET şi 
autoritatea naţională de reglementare în 
cauză cooperează îndeaproape în scopul 
identificării măsurii celei mai potrivite şi 
eficiente în lumina obiectivelor stabilite la 
articolul 8, acordând atenţia cuvenită 
opiniilor participanţilor la piaţă şi 
necesităţii de a asigura dezvoltarea unei 
practici reglementare consecvente.
În aceeaşi perioadă de două luni, 
OARET, hotărând cu majoritate simplă, 
emite un aviz motivat prin care confirmă 
faptul că proiectul de măsură este adecvat 
şi eficient, sau indică că acesta trebuie 
modificat, prezentând, în acest caz, 
propuneri specifice de modificare. Acest 
aviz se face public.
Comisia, ţinând seama în cel mai înalt 
grad de acest aviz, adoptă o recomandare 
adresată autorităţii naţionale de 
reglementare în cauză de modificare a 
proiectului de măsură şi poate prezenta 
propuneri specifice de modificare. 
Autoritatea naţională de reglementare 
ţine seama în cel mai înalt grad de 
această recomandare. În cazul în care 
autoritatea naţională de reglementare nu 
dă curs recomandării, aceasta prezintă o
explicaţie motivată a deciziei sale.”

Or. en

Justificare

Similar to the Rapporteurs amendment 17.  Function separation should be treated in the same 
way as all other remidies

Clarification is needed to ensure that NRAs are not obliged to take utmost account of the view 
of both the Commission and BERT. If BERT and the Commission gave inconsistent advice this 
would cause legal uncertainty.
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Amendamentul 280
Angelika Niebler

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 6a (nou)
Directiva 2002/21/CE
Articolul -7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Se introduce următorul articol -7a:
„Articolul -7a

Procedura pentru aplicarea consecventă a 
măsurilor corective

(1) Atunci când o autoritate naţională de 
reglementare intenţionează să ia o 
măsură pentru a impune, modifica sau 
anula o obligaţie pentru un operator în 
temeiul articolului 16 coroborat cu 
articolul 5, articolele 9-13 din Directiva 
2002/19/CE (Directiva privind accesul), şi 
cu articolul 17 din Directiva 2002/22/CE 
(Directiva privind serviciul universal), 
Comisia şi autorităţile naţionale de 
reglementare din celelalte state membre 
dispun de o perioadă de o lună de la data 
notificării proiectului de măsură pentru a 
transmite observaţii autorităţii naţionale 
de reglementare în cauză.
(2) Comisia poate, în cadrul aceleiaşi 
perioade, să notifice autorităţii naţionale 
de reglementare în cauză şi Organismului 
Autorităţilor Europene pentru 
Reglementare în Telecomunicaţii 
(OARET) motivele pentru care consideră 
că proiectul de măsură implică apariţia 
unui obstacol în calea pieţei interne sau 
motivele pentru care are îndoieli serioase 
cu privire la compatibilitatea acestuia cu 
legislaţia comunitară. În acest caz, 
proiectul de măsură nu se adoptă în mai 
puţin de două luni de la notificarea 
Comisiei.
În absenţa unei astfel de notificări, 
autoritatea naţională de reglementare în 
cauză poate adopta proiectul de măsură, 
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ţinând seama de orice observaţii făcute de 
Comisie sau de oricare alte autorităţi 
naţionale de reglementare.
(3) În perioada de două luni menţionată 
la alineatul (2), Comisia, OARET şi 
autoritatea naţională de reglementare în 
cauză cooperează îndeaproape în scopul 
identificării măsurii celei mai potrivite şi 
eficiente în lumina obiectivelor stabilite la 
articolul 8, acordând atenţia cuvenită 
opiniilor participanţilor la piaţă şi 
necesităţii de a asigura dezvoltarea unei 
practici reglementare consecvente.
În aceeaşi perioadă de două luni, 
OARET, hotărând cu o majoritate de 
două treimi, emite un aviz motivat prin 
care confirmă faptul că proiectul de 
măsură este adecvat şi eficient, sau indică 
că acesta trebuie modificat, prezentând în 
acest caz propuneri specifice de 
modificare. Acest aviz se face public.
În cazul în care OARET emite un aviz 
motivat prin care indică faptul că 
proiectul de aviz ar trebui modificat, 
Comisia poate, luând în considerare în 
cea mai mare măsură acest aviz, să adopte 
o decizie motivată prin care să solicite 
autorităţii naţionale de reglementare în 
cauză să modifice proiectul de măsură, 
prezentând propuneri specifice în acest 
sens.
În cazul în care OARET emite un aviz 
motivat prin care confirmă faptul că 
proiectul de măsură este adecvat şi 
eficient, autoritatea naţională de 
reglementare în cauză poate adopta 
proiectul de măsură, ţinând seama în cea 
mai mare măsură de orice recomandări 
făcute de Comisie sau de OARET.
(4) În termen de trei luni de la adoptarea 
de către Comisie, în conformitate cu 
alineatul (3) al treilea paragraf, a unei 
decizii motivate prin care se solicită 
autorităţii naţionale de reglementare în 
cauză să modifice proiectul de măsură, 
autoritatea naţională de reglementare 
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modifică sau retrage proiectul de măsură. 
În cazul în care acesta este modificat, 
autoritatea naţională de reglementare 
efectuează o consultare publică în 
conformitate cu procedurile menţionate la 
articolul 6 şi notifică din nou Comisiei 
proiectul de măsură modificat, în 
conformitate cu articolul 7.

Or. de

Justificare

In place of the Commission’s right of veto against remedies, a new 'co-regulation' procedure 
is proposed involving close cooperation between the Commission, BERT and the NRA.

Amendamentul 281
Rebecca Harms

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 6a (nou)
Directiva 2002/21/CE
Articolul -7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Se introduce următorul articol:
„Articolul -7a

Procedura pentru aplicarea consecventă a 
măsurilor corective

(1) Atunci când o autoritate naţională de 
reglementare intenţionează să ia o 
măsură pentru a impune, modifica sau 
anula o obligaţie pentru un operator în 
temeiul articolului 16 coroborat cu 
articolul 5, articolele 9-13, 13a şi 13b din 
Directiva 2002/19/CE (Directiva privind 
accesul), şi cu articolul 17 din Directiva 
2002/22/CE (Directiva privind serviciul 
universal), Comisia şi OARET dispun de 
o perioadă de o lună de la data notificării 
proiectului de măsură pentru a transmite 
observaţii autorităţii naţionale de 
reglementare în cauză.
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(2) Comisia poate, în cadrul aceleiaşi 
perioade, să notifice autorităţii naţionale 
de reglementare în cauză şi OARET 
motivele pentru care consideră că 
proiectul de măsură implică apariţia unui 
obstacol în calea pieţei interne sau
motivele pentru care are îndoieli serioase 
cu privire la compatibilitatea acestuia cu 
legislaţia comunitară. În acest caz, 
proiectul de măsură nu se adoptă în mai 
puţin de două luni de la notificarea 
Comisiei.
În absenţa unei astfel de notificări, 
autoritatea naţională de reglementare în 
cauză poate adopta proiectul de măsură, 
ţinând seama de orice observaţii făcute de 
Comisie sau de OARET.
(3) În perioada de două luni menţionată 
la alineatul (2), Comisia, OARET şi 
autoritatea naţională de reglementare în 
cauză cooperează îndeaproape în scopul 
identificării măsurii celei mai potrivite şi 
eficiente în lumina obiectivelor stabilite la 
articolul 8, acordând atenţia cuvenită 
opiniilor participanţilor la piaţă şi 
necesităţii de a asigura dezvoltarea unei 
practici reglementare consecvente.
În aceeaşi perioadă de două luni, 
OARET, hotărând cu majoritate simplă, 
emite un aviz motivat prin care confirmă 
faptul că proiectul de măsură este adecvat 
şi eficient, sau indică că acesta trebuie 
modificat, prezentând în acest caz 
propuneri specifice de modificare. Acest 
aviz se face public.
Comisia, ţinând seama în cel mai înalt 
grad de acest aviz, poate adopta o decizie 
motivată prin care solicită autorităţii 
naţionale de reglementare în cauză să 
modifice proiectul de măsură, prezentând 
propuneri specifice de modificare.
(4) În termen de trei luni de la adoptarea 
de către Comisie, în conformitate cu 
alineatul (3), a unei decizii motivate prin 
care se solicită autorităţii naţionale de 
reglementare în cauză să modifice
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proiectul de măsură, autoritatea naţională 
de reglementare modifică sau retrage 
proiectul de măsură. În cazul în care 
acesta este modificat, autoritatea 
naţională de reglementare realizează o 
consultare publică în conformitate cu 
procedurile menţionate la articolul 6 şi 
notifică din nou Comisiei proiectul de 
măsură modificat, în conformitate cu 
articolul 7.”

Or. en

Justificare

The ability for the Commission to take a final decision on the use of a veto is needed to ensure 
that national regulators and the body of regulators BERT have the necessary incentives to act 
in the interests of the single market rather than as a ‘collective’ of regulators each with 
national interests. Publication of BERT’s view and the requirement for the Commission to 
take this into utmost account are considered sufficient to constrain the Commission from 
taking inappropriate decisions.  In this amendment, functional separation receives the same 
degree of overview as other measures.

Amendamentul 282
Anni Podimata

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 6 a (nou)
Directiva 2002/21/CE
Articolul -7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Se introduce următorul articol 7a:
„Articolul -7a

Procedura pentru aplicarea consecventă a 
măsurilor corective

(1) Atunci când o autoritate naţională de 
reglementare intenţionează să ia o 
măsură pentru a impune, modifica sau 
anula o obligaţie pentru un operator în 
temeiul articolului 16 coroborat cu 
articolul 5 şi cu articolele 9-13, 13a şi 13b 
din Directiva 2002/19/CE (Directiva 
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privind accesul) şi articolul 17 din 
Directiva 2002/22/CE (Directiva privind 
serviciul universal), Comisia şi 
autorităţile naţionale de reglementare din 
celelalte state membre dispun de o 
perioadă de o lună de la data notificării 
proiectului de măsură pentru a transmite 
observaţii autorităţii naţionale de 
reglementare în cauză.
(2) În cazul în care proiectul de măsură se 
referă la impunerea, modificarea sau 
retragerea unei obligaţii diferite de cele 
menţionate la articolele 13a şi 13b din 
Directiva 2002/19/CE (Directiva privind 
accesul), Comisia poate, în cadrul 
termenului la care se face referire la 
alineatul (1), să notifice autorităţii 
naţionale de reglementare în cauză şi 
Organismului autorităţilor de 
reglementare europene în domeniul 
telecomunicaţiilor (OARET) motivele 
pentru care consideră că proiectul de 
măsură implică apariţia unui obstacol în 
calea pieţei interne sau nu este compatibil 
cu legislaţia comunitară. În acest caz, 
proiectul de măsură nu se adoptă în mai 
puţin de două luni de la notificarea 
Comisiei.
În absenţa unei astfel de notificări,
autoritatea naţională de reglementare în 
cauză poate adopta proiectul de măsură, 
ţinând seama de orice observaţii făcute de 
Comisie sau de alte autorităţi naţionale de 
reglementare.
(3) În perioada de două luni stabilită la 
alineatul (2), Comisia, OARET şi 
autoritatea naţională de reglementare în 
cauză cooperează îndeaproape în scopul 
identificării măsurii celei mai potrivite şi 
eficiente în lumina obiectivelor stabilite la 
articolul 8, acordând atenţia cuvenită 
opiniilor operatorilor de pe piaţă şi 
necesităţii de a asigura difuzarea unor 
practici de reglementare coerente.
În aceeaşi perioadă de două luni, 
OARET, hotărând cu majoritate simplă, 
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poate emite un aviz motivat prin care 
confirmă faptul că proiectul de măsură 
este adecvat şi eficient, sau că acesta din 
urmă ar trebui modificat, prezentând 
propuneri specifice în acest sens. Acest 
aviz este făcut public.
În cazul în care OARET emite un aviz 
motivat prin care indică faptul că 
proiectul de aviz ar trebui modificat, 
Comisia poate, ţinând seama întru totul 
de acest aviz, să adopte o decizie motivată 
prin care să solicite autorităţii naţionale 
de reglementare în cauză să modifice 
proiectul de măsură, prezentând 
propuneri specifice în acest sens.
În cazul în care OARET emite un aviz 
motivat prin care confirmă faptul că 
proiectul de măsură este adecvat şi 
eficient, autoritatea naţională de 
reglementare în cauză poate adopta 
proiectul de măsură, ţinând seama întru 
totul de toate recomandările făcute de 
Comisie sau de OARET.
(4) În cazul în care proiectul de măsură se 
referă la impunerea, modificarea sau 
anularea unei obligaţii menţionate la 
articolele 13a şi 13b din Directiva 
2002/19/CE (Directiva privind accesul), 
acesta nu se adoptă în mai puţin de şase 
luni de la încheierea perioadei menţionate 
la articolul 7 alineatul (3 ), cu scopul de a 
se asigura că toate celelalte măsuri 
disponibile menţionate la articolul 16 
coroborat cu articolul 5 şi articolele 9-13 
din Directiva 2002/19/CE (directiva 
privind accesul) şi articolul 17 din 
Directiva 2002/22/CE (directiva privind 
serviciul universal) au fost epuizate.
În această perioadă de două luni, stabilită 
la alineatul (1), Comisia, OARET şi 
autoritatea naţională de reglementare în 
cauză cooperează îndeaproape în scopul 
identificării măsurii celei mai potrivite şi 
eficiente în lumina obiectivelor stabilite la 
articolul 8, ţinând seama de opiniile 
operatorilor de pe piaţă şi de necesitatea 
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de a asigura difuzarea unor practici de 
reglementare coerente.
În perioada de două luni, stabilită la 
alineatul (1), OARET, hotărând cu 
majoritate calificată, emite un aviz 
motivat prin care confirmă faptul că 
proiectul de măsură este adecvat şi 
eficient, sau indică că proiectul de măsură 
nu ar trebui aplicat. Acest aviz este făcut 
public.
Doar în cazul în care Comisia şi OARET 
confirmă faptul că proiectul de măsură 
este adecvat şi eficient, autoritatea 
naţională de reglementare în cauză poate 
adopta proiectul de măsură, ţinând seama 
în cea mai mare măsură de toate 
recomandările făcute de Comisie sau de 
OARET.
(5) În termen de şase luni de la adoptarea 
de către Comisie, în conformitate cu 
alineatul (3), a unei decizii motivate prin 
care se solicită autorităţii naţionale de 
reglementare în cauză să modifice 
proiectul de măsură, autoritatea naţională 
de reglementare modifică sau retrage 
proiectul de măsură. În cazul în care 
acesta este modificat, autoritatea 
naţională de reglementare efectuează o 
consultare publică în conformitate cu 
procedurile menţionate la articolul 6 şi 
notifică din nou Comisiei proiectul de 
măsură modificat, în conformitate cu 
articolul 7.

Or. fr

Justification

Il est essentiel d'accorder un delai supplementaire de six mois afin d’identifier la mesure la 
plus efficace et pertinente au regard des objectifs énoncés à l’article 8. Pour cela, il faut que 
la Commission et le BERT par un vote a la majorite qualifiee expriment leur accord sur la 
nécessité d’amender un projet de mesure proposé par une ARN. Dans le cas contraire, l’ARN 
tient le plus grand compte des observations formulées par la Commission et le BERT.
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Amendamentul 283
Pilar del Castillo Vera

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 6a (nou)
Directiva 2002/21/CE
Articolul -7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Se introduce următorul articol:
„Articolul -7a

Procedura pentru aplicarea consecventă a 
măsurilor corective

(1) Atunci când o autoritate naţională de 
reglementare intenţionează să ia o 
măsură pentru a impune, modifica sau 
anula o obligaţie pentru un operator în 
temeiul articolului 16 coroborat cu 
articolul 5, articolele 9-13, 13a şi 13b din 
Directiva 2002/19/CE (Directiva privind 
accesul), şi cu articolul 17 din Directiva 
2002/22/CE (Directiva privind serviciul 
universal), Comisia şi autorităţile 
naţionale de reglementare din celelalte 
state membre dispun de o perioadă de o 
lună de la data notificării proiectului de 
măsură pentru a transmite observaţii 
autorităţii naţionale de reglementare în 
cauză.
(2) În cazul în care proiectul de măsură se 
referă la impunerea, modificarea sau 
retragerea unei obligaţii diferite de cele 
menţionate la articolele 13a şi 13b din 
Directiva 2002/19/CE (Directiva privind 
accesul), Comisia poate, în cadrul 
aceleiaşi perioade, să notifice autorităţii 
naţionale de reglementare în cauză şi 
OARET motivele pentru care consideră că 
adoptarea proiectul de măsură implică 
apariţia unui obstacol în calea pieţei 
interne sau motivele pentru care are 
îndoieli serioase cu privire la 
compatibilitatea acestuia cu legislaţia 
comunitară. În acest caz, proiectul de 
măsură nu se adoptă în mai puţin de două 
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luni de la notificarea Comisiei.
În absenţa unei astfel de notificări, 
autoritatea naţională de reglementare în 
cauză poate adopta proiectul de măsură, 
ţinând seama de orice observaţii făcute de 
Comisie sau de oricare alte autorităţi 
naţionale de reglementare.
(3) În perioada de două luni menţionată 
la alineatul (2), Comisia, OARET şi 
autoritatea naţională de reglementare în 
cauză cooperează îndeaproape în scopul 
identificării măsurii celei mai potrivite şi 
eficiente în lumina obiectivelor stabilite la 
articolul 8, acordând atenţia cuvenită 
opiniilor participanţilor la piaţă şi 
necesităţii de a asigura dezvoltarea unei 
practici reglementare consecvente.
În aceeaşi perioadă de două luni, 
OARET, hotărând cu o majoritate 
calificată de cel puţin jumătate plus unu 
dintre membrii Consiliului autorităţilor de 
reglementare, emite un aviz motivat prin 
care confirmă faptul că proiectul de 
măsură este adecvat şi eficient, sau indică 
că acesta trebuie modificat, prezentând în 
acest caz propuneri specifice de 
modificare. Acest aviz se face public.
În cazul în care OARET emite un aviz 
motivat prin care indică faptul că 
proiectul de aviz ar trebui modificat, 
Comisia poate, luând în considerare în 
cea mai mare măsură acest aviz, să adopte 
o decizie motivată prin care să solicite 
autorităţii naţionale de reglementare în 
cauză să modifice proiectul de măsură, 
prezentând propuneri specifice în acest 
sens.
În cazul în care OARET emite un aviz 
motivat prin care confirmă faptul că 
proiectul de măsură este adecvat şi 
eficient, autoritatea naţională de 
reglementare în cauză poate adopta 
proiectul de măsură, ţinând seama în cea 
mai mare măsură de orice recomandări 
făcute de Comisie sau de OARET.
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(4) În cazul în care proiectul de măsură se 
referă la impunerea, modificarea sau 
anularea unei obligaţii menţionate la 
articolele 13a şi 13b din Directiva 
2002/19/CE (Directiva privind accesul), 
acesta nu se adoptă în mai puţin de două 
luni de la încheierea perioadei menţionate 
la articolul 7 alineatul (3).
În această perioadă de două luni, 
Comisia, OARET şi autoritatea naţională 
de reglementare în cauză cooperează 
îndeaproape în scopul identificării 
măsurii celei mai potrivite şi eficiente în 
lumina obiectivelor stabilite la articolul 8, 
ţinând seama în mod cuvenit de opiniile 
participanţilor la piaţă şi de necesitatea de 
a asigura dezvoltarea unei practici 
reglementare consecvente.
În aceeaşi perioadă de două luni, 
OARET, hotărând cu o majoritate 
calificată de cel puţin jumătate plus unu 
dintre membrii Consiliului autorităţilor de 
reglementare, emite un aviz motivat prin 
care confirmă faptul că proiectul de 
măsură este adecvat şi eficient, sau indică 
faptul că proiectul de măsură nu ar trebui 
aplicat. Acest aviz se face public.
Doar în cazul în care Comisia şi OARET 
confirmă faptul că proiectul de măsură 
este adecvat şi eficient, autoritatea 
naţională de reglementare în cauză poate 
adopta proiectul de măsură, ţinând seama 
în cel mai înalt grad de orice recomandări 
făcute de Comisie sau de OARET.
(5) În termen de trei luni de la adoptarea 
de către Comisie, în conformitate cu 
alineatul (3), a unei decizii motivate prin 
care se solicită autorităţii naţionale de 
reglementare în cauză să modifice 
proiectul de măsură, autoritatea naţională 
de reglementare modifică sau retrage 
proiectul de măsură. În cazul în care 
acesta este modificat, autoritatea 
naţională de reglementare realizează o 
consultare publică în conformitate cu 
procedurile menţionate la articolul 6 şi 
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notifică din nou Comisiei proiectul de 
măsură modificat, în conformitate cu 
articolul 7.”

Or. en

Amendamentul 284
Anne Laperrouze

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 6a (nou)
Directiva 2002/21/CE
Articolul -7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Se introduce următorul articol:
„Articolul -7a

Procedura pentru aplicarea consecventă a 
măsurilor corective

(1) Atunci când o autoritate naţională de 
reglementare intenţionează să ia o 
măsură pentru a impune, modifica sau 
anula o obligaţie pentru un operator în 
temeiul articolului 16 coroborat cu 
articolul 5, articolele 9-13, 13a şi 13b din 
Directiva 2002/19/CE (Directiva privind 
accesul), şi cu articolul 17 din Directiva 
2002/22/CE (Directiva privind serviciul 
universal), Comisia şi autorităţile 
naţionale de reglementare din celelalte 
state membre dispun de o perioadă de o 
lună de la data notificării proiectului de 
măsură pentru a transmite observaţii 
autorităţii naţionale de reglementare în 
cauză.
(2) În cazul în care proiectul de măsură se 
referă la impunerea, modificarea sau 
retragerea unei obligaţii diferite de cele 
menţionate la articolele 13a şi 13b din 
Directiva 2002/19/CE (Directiva privind 
accesul), Comisia poate, în mod automat 
sau la cererea unei întreprinderi sau a 
unei asociaţii profesionale interesate, în 
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cadrul aceleiaşi perioade, să notifice 
autorităţii naţionale de reglementare în 
cauză şi OARET motivele pentru care 
consideră că adoptarea proiectului de 
măsură implică apariţia unui obstacol în 
calea pieţei interne sau motivele pentru 
care are îndoieli seriose cu privire la 
compatibilitatea acestuia cu legislaţia 
comunitară. În acest caz, proiectul de 
măsură nu se adoptă în mai puţin de două 
luni de la notificarea Comisiei.
În absenţa unei astfel de notificări, 
autoritatea naţională de reglementare în 
cauză poate adopta proiectul de măsură, 
ţinând seama de orice observaţii făcute de 
Comisie sau de oricare alte autorităţi 
naţionale de reglementare.
(3) În perioada de două luni menţionată 
la alineatul (2), Comisia, OARET şi 
autoritatea naţională de reglementare în 
cauză cooperează îndeaproape în scopul 
identificării măsurii celei mai potrivite şi 
eficiente în lumina obiectivelor stabilite la 
articolul 8, acordând atenţia cuvenită 
opiniilor participanţilor la piaţă, 
exprimate în cadrul unei consultări 
publice, şi necesităţii de a asigura 
dezvoltarea unei practici reglementare 
consecvente.
În aceeaşi perioadă de două luni, 
OARET, hotărând cu majoritate simplă, 
emite un aviz motivat prin care confirmă 
faptul că proiectul de măsură este adecvat 
şi eficient, sau indică că acesta trebuie 
modificat, prezentând în acest caz 
propuneri specifice de modificare. Acest 
aviz se face public.
În cazul în care OARET emite un aviz 
motivat prin care indică faptul că 
proiectul de aviz ar trebui modificat, 
Comisia poate, luând în considerare în 
cea mai mare măsură acest aviz, să adopte 
o decizie motivată prin care să solicite 
autorităţii naţionale de reglementare în 
cauză să modifice proiectul de măsură, 
prezentând propuneri specifice în acest 
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sens.
În cazul în care OARET emite un aviz 
motivat prin care confirmă faptul că 
proiectul de măsură este adecvat şi 
eficient, autoritatea naţională de 
reglementare în cauză poate adopta 
proiectul de măsură, ţinând seama în cea 
mai mare măsură de orice recomandări 
făcute de Comisie sau de OARET.
(4) În cazul în care proiectul de măsură se 
referă la impunerea, modificarea sau 
anularea unei obligaţii menţionate la 
articolul 13a sau la articolul 13b din 
Directiva 2002/19/CE (Directiva privind 
accesul), acesta nu se adoptă în mai puţin 
de două luni de la încheierea perioadei 
menţionate la articolul 7 alineatul (3).
În această perioadă de două luni, 
Comisia, OARET şi autoritatea naţională 
de reglementare în cauză cooperează 
îndeaproape în scopul identificării 
măsurii celei mai potrivite şi eficiente în 
lumina obiectivelor stabilite la articolul 8, 
ţinând seama în mod cuvenit de opiniile 
participanţilor la piaţă, exprimate în 
cadrul unor consultări publice, şi de 
necesitatea de a asigura dezvoltarea unei 
practici reglementare consecvente.
În aceeaşi perioadă de două luni, 
OARET, hotărând cu majoritate simplă, 
emite un aviz motivat prin care confirmă 
faptul că proiectul de măsură este adecvat 
şi eficient, sau indică că proiectul de 
măsură nu ar trebui aplicat. Acest aviz 
este făcut public.
Doar în cazul în care Comisia şi OARET 
confirmă faptul că proiectul de măsură 
este adecvat şi eficient, autoritatea 
naţională de reglementare în cauză poate 
adopta proiectul de măsură, ţinând seama 
în cel mai înalt grad de orice recomandări 
făcute de Comisie sau de OARET.
(5) În termen de trei luni de la adoptarea 
de către Comisie, în conformitate cu 
alineatul (3), a unei decizii motivate prin 
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care se solicită autorităţii naţionale de 
reglementare în cauză să modifice 
proiectul de măsură, autoritatea naţională 
de reglementare modifică sau retrage 
proiectul de măsură. În cazul în care 
acesta este modificat, autoritatea 
naţională de reglementare realizează o 
consultare publică în conformitate cu 
procedurile menţionate la articolul 6 şi 
notifică din nou Comisiei proiectul de 
măsură modificat, în conformitate cu 
articolul 7.”

Or. en

Amendamentul 285
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia poate stabili dispoziţiile de 
executare aferente articolului 7 prin care 
se definesc forma, conţinutul şi nivelul de 
detaliu al notificărilor în conformitate cu 
articolul 7 alineatul (3), în cazurile în care 
pot fi solicitate notificări, precum şi 
calcularea limitelor de timp.

(1) În urma consultării publice şi a 
consultării cu autorităţile naţionale de 
reglementare, Comisia poate adopta o 
recomandare prin care se definesc forma, 
conţinutul şi nivelul de detaliu al 
notificărilor în conformitate cu articolul 7 
alineatul (3), în cazurile în care pot fi 
solicitate notificări, precum şi calcularea 
limitelor de timp.

Or. es

Justificare

The form, content and level of detail of the modifications are covered by the existing 
Commission Recommendation of 23 July 2003 on the notifications, time limits and 
consultations provided in Article 7 of Directive 2002/20/EC. The proposed wording, which is 
similar to the wording in Article 15(1), consolidates that instrument. 
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Amendamentul 286
Fiona Hall

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia poate stabili dispoziţiile de 
executare aferente articolului 7 prin care se 
definesc forma, conţinutul şi nivelul de 
detaliu al notificărilor în conformitate cu 
articolul 7 alineatul (3), în cazurile în care 
pot fi solicitate notificări, precum şi 
calcularea limitelor de timp.

(1) Comisia, ţinând în totalitate seama de 
avizul OARET poate stabili recomandările 
şi/sau orientările aferente articolului 7 prin 
care se definesc forma, conţinutul şi nivelul 
de detaliu al notificărilor solicitate în 
conformitate cu articolul 7 alineatul (3), 
precum şi cazurile în care nu sunt necesare
notificări şi calcularea limitelor de timp.

Or. en

Amendamentul 287
Mary Honeyball

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia poate stabili dispoziţiile de 
executare aferente articolului 7 prin care se 
definesc forma, conţinutul şi nivelul de 
detaliu al notificărilor în conformitate cu 
articolul 7 alineatul (3), în cazurile în care 
pot fi solicitate notificări, precum şi 
calcularea limitelor de timp.

(1) Comisia, ţinând în totalitate seama de 
avizul OARET va avea autoritatea să
stabilească recomandările şi/sau 
orientările aferente articolului 7 prin care 
se definesc forma, conţinutul şi nivelul de 
detaliu al notificărilor în conformitate cu 
articolul 7 alineatul (3), precum şi cazurile 
în care nu nu sunt necesare notificări şi 
calcularea limitelor de timp.

Or. en

Justificare

 It is important that the Commission take account of BERT before issuing recomendation.
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Amendamentul 288
Herbert Reul

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia poate stabili dispoziţiile de 
executare aferente articolului 7 prin care se 
definesc forma, conţinutul şi nivelul de 
detaliu al notificărilor în conformitate cu 
articolul 7 alineatul (3), în cazurile în care 
pot fi solicitate notificări, precum şi 
calcularea limitelor de timp.

(1) Comisia poate stabili dispoziţiile de 
executare aferente articolului 7 prin care se 
definesc forma şi conţinutul notificărilor în 
conformitate cu articolul 7 alineatul (3), în 
cazurile în care pot fi solicitate notificări, 
precum şi calcularea limitelor de timp.

Or. de

Justificare

This provision would not result in equal treatment for all markets. All market analyses should 
meet basic requirements. 

Implementing provisions may have a significant financial impact on industry. In that case a 
new legislative procedure must be initiated.

Amendamentul 289
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Măsurile menţionate la alineatul (1), 
destinate să modifice elementele 
neesenţiale din prezenta directivă şi să o 
completeze, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
prevăzută la articolul 22 alineatul (3). Din 

eliminat
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motive imperative de urgenţă, Comisia 
poate să utilizeze procedura de urgenţă 
prevăzută la articolul 22 alineatul (4).

Or. en

Justificare

It remains vague what is meant by 'non-essential elements' in paragraph (2). Such proposed 
'implementing measures' might have a considerable financial impact on undertakings. Any 
potential changes must be reserved to full scrutiny in a legislative procedure on EU-level or 
left to Member States.

Amendamentul 290
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Măsurile menţionate la alineatul (1), 
destinate să modifice elementele 
neesenţiale din prezenta directivă şi să o 
completeze, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
prevăzută la articolul 22 alineatul (3). Din 
motive imperative de urgenţă, Comisia 
poate să utilizeze procedura de urgenţă 
prevăzută la articolul 22 alineatul (4).

eliminat

Or. es

Justificare

In line with the amendment to paragraph 1, as a recommendation cannot amend essential 
elements of the Directive.
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Amendamentul 291
Erika Mann

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Măsurile menţionate la alineatul (1), 
destinate să modifice elementele 
neesenţiale din prezenta directivă şi să o 
completeze, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
prevăzută la articolul 22 alineatul (3). Din 
motive imperative de urgenţă, Comisia 
poate să utilizeze procedura de urgenţă 
prevăzută la articolul 22 alineatul (4).

eliminat

Or. en

Justificare

Procedural specifications should only take the form of a Recommendation for which BERT 
should be consulted.

Amendamentul 292
Herbert Reul

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Măsurile menţionate la alineatul (1), 
destinate să modifice elementele 
neesenţiale din prezenta directivă şi să o 
completeze, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
prevăzută la articolul 22 alineatul (3). Din 
motive imperative de urgenţă, Comisia 
poate să utilizeze procedura de urgenţă 
prevăzută la articolul 22 alineatul (4).

eliminat
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Or. de

Justificare

This provision would not result in equal treatment for all markets. All market analyses should 
meet basic requirements. 

Implementing provisions may have a significant financial impact on industry. In that case a 
new legislative procedure must be initiated.

Amendamentul 293
Fiona Hall

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Măsurile menţionate la alineatul (1), 
destinate să modifice elementele 
neesenţiale din prezenta directivă şi să o 
completeze, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
prevăzută la articolul 22 alineatul (3). Din 
motive imperative de urgenţă, Comisia 
poate să utilizeze procedura de urgenţă 
prevăzută la articolul 22 alineatul (4).

eliminat

Or. en

Amendamentul 294
Rebecca Harms

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Măsurile menţionate la alineatul (1), 
destinate să modifice elementele 

(2) Măsurile menţionate la alineatul (1), 
destinate să modifice elementele 
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neesenţiale din prezenta directivă şi să o 
completeze, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
prevăzută la articolul 22 alineatul (3). Din 
motive imperative de urgenţă, Comisia 
poate să utilizeze procedura de urgenţă 
prevăzută la articolul 22 alineatul (4).

neesenţiale din prezenta directivă şi să o 
completeze, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
prevăzută la articolul 22 alineatul (3). Din 
motive imperative de urgenţă, Comisia 
poate să utilizeze procedura de urgenţă 
prevăzută la articolul 22 alineatul (4). 
OARET este consultat cu privire la orice 
procedură de urgenţă.

Or. en

Justificare

BERT should be consulted for any implementing measures relating to Article 7.

Amendamentul 295
Paul Rübig

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

„Fără a aduce atingere articolului 9 privind 
spectrul radio, statele membre ţin seama în 
cea mai mare măsură de faptul că este de 
dorit ca reglementarea tehnologică să fie 
neutră şi se asigură că, în realizarea 
sarcinilor de reglementare specificate în 
prezenta directivă şi în directivele 
specifice, în special cele destinate să 
garanteze concurenţa eficientă, autorităţile 
naţionale de reglementare procedează 
întocmai.”

„Fără a aduce atingere articolului 9 privind 
spectrul radio sau condiţiilor necesare 
pentru îndeplinirea obiectivelor de la 
alineatele (2)-(4), statele membre ţin 
seama în cea mai mare măsură de faptul că 
este de dorit ca reglementarea tehnologică 
să fie neutră pe fiecare din pieţele 
corespunzătoare clar definite şi se asigură 
că, în realizarea sarcinilor de reglementare 
specificate în prezenta directivă şi în 
directivele specifice, în special cele 
destinate să garanteze concurenţa eficientă, 
autorităţile naţionale de reglementare 
procedează întocmai.”

Or. de
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Justificare

The concept of technological neutrality is to be welcomed, but should take a back seat in the 
event of a conflict with other, more important regulatory objectives. Furthermore, it is 
essential that the relevant markets should be clearly demarcated and that technological 
neutrality should be confined to one specific market.

Amendamentul 296
Paul Rübig

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

a) asigurându-se că utilizatorii, inclusiv 
utilizatorii cu handicap, au un beneficiu 
maxim în ceea ce priveşte alegerea, preţul 
şi calitatea;

a) asigurându-se că utilizatorii, inclusiv 
utilizatorii cu handicap, au un beneficiu 
maxim în ceea ce priveşte alegerea, preţul 
şi calitatea şi că orice costuri nete 
suplimentare pe care furnizorii pot dovedi 
că le-au suportat în urma impunerii 
acestor obligaţii de serviciu public sunt 
compensate;

Or. de

Justificare

Clarification restricting the extension of these obligations, and specifying that obligations in 
the interest of social compensation represent public service tasks, the provision of which may 
lead operators to incur additional net costs, and that these costs should be met by the public 
authorities on production of supporting documents. Making NRAs responsible for the delivery 
of content seems inappropriate.



AM\725136RO.doc 83/104 PE407.630v01-00

RO

Amendamentul 297
Gabriele Albertini

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) asigurându-se că nu există niciun fel de 
denaturare sau restricţie a concurenţei în 
sectorul comunicaţiilor electronice, în 
special cu privire la livrarea conţinutului;

(b) asigurându-se că nu există niciun fel de 
denaturare sau restricţie a concurenţei în 
sectorul comunicaţiilor electronice, în 
special cu privire la accesul la servicii în 
cadrul tuturor reţelelor;

Or. en

Justificare

Directory Enquiry services are a critical service for disabled and elderly users, and for users 
in general. It is vital that such services be made available from all telecommunications 
networks.

Amendamentul 298
Stefano Zappalà

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) asigurându-se că nu există niciun fel de 
denaturare sau restricţie a concurenţei în 
sectorul comunicaţiilor electronice, în 
special cu privire la livrarea conţinutului;

(b) asigurându-se că nu există niciun fel de 
denaturare sau restricţie a concurenţei în 
sectorul comunicaţiilor electronice, în 
special cu privire la accesul la servicii în 
cadrul tuturor reţelelor;

Or. en

Justificare

Directory Enquiry services are a critical service for disabled and elderly users, and for users 
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in general. It is vital that such services be made available from all telecommunications 
networks.

Amendamentul 299
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) asigurându-se că nu există niciun fel de 
denaturare sau restricţie a concurenţei în 
sectorul comunicaţiilor electronice, în 
special cu privire la livrarea conţinutului;

(b) asigurându-se că nu există niciun fel de 
denaturare sau restricţie a concurenţei în 
sectorul comunicaţiilor electronice, în 
special cu privire la livrarea conţinutului şi 
la accesul la servicii în cadrul tuturor 
reţelelor;

Or. en

Justificare

Directory Enquiry services are a critical service for disabled and elderly users, and for users 
in general. It is vital that such services be made available from all telecommunications 
networks.

Amendamentul 300
Paul Rübig

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

b) asigurându-se că nu există niciun fel de 
denaturare sau restricţie a concurenţei în 
sectorul comunicaţiilor electronice, în 
special cu privire la livrarea conţinutului;

b) asigurându-se că nu există niciun fel de 
denaturare sau restricţie a concurenţei în 
sectorul comunicaţiilor electronice;

Or. de
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Justificare

Clarification restricting the extension of these obligations, and specifying that obligations  in 
the interest of social compensation represent public service tasks, the provision of which may 
lead operators to incur additional net costs, and that these costs should be met by the public 
authorities on production of supporting documents. Making NRAs responsible for the delivery 
of content seems inappropriate.

Amendamentul 301
Dragoş Florin David

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) asigurându-se că nu există niciun fel de 
denaturare sau restricţie a concurenţei în 
sectorul comunicaţiilor electronice, în 
special cu privire la livrarea conţinutului;

(b) asigurându-se că nu există nici un fel de 
denaturare sau restricţie a concurenţei în 
sectorul comunicaţiilor electronice;

Or. en

Amendamentul 302
Herbert Reul

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

b) asigurându-se că nu există niciun fel de 
denaturare sau restricţie a concurenţei în 
sectorul comunicaţiilor electronice, în 
special cu privire la livrarea conţinutului;

b) asigurându-se că nu există niciun fel de 
denaturare sau restricţie a concurenţei în 
sectorul comunicaţiilor electronice;

Or. de
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Justificare

The legal framework for telecommunications governs access to networks. The new scheme 
must not intervene in the delivery of content. Media legislation in the respective Member 
States will take care of that.

Amendamentul 303
Patrizia Toia

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) asigurându-se că nu există niciun fel de 
denaturare sau restricţie a concurenţei în 
sectorul comunicaţiilor electronice, în 
special cu privire la livrarea conţinutului;

(b) asigurându-se că nu există niciun fel de 
denaturare sau restricţie a concurenţei în 
sectorul comunicaţiilor electronice, în 
special cu privire la livrarea conţinutului şi
la accesul la acesta şi la servicii în cadrul 
tuturor reţelelor;

Or. en

Justificare

Directory Enquiry services are a critical service for disabled and elderly users, and for users 
in general. It is vital that such services be made available from all telecommunications 
networks.

Amendamentul 304
Gunnar Hökmark, Olle Schmidt

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) asigurându-se că nu există niciun fel de 
denaturare sau restricţie a concurenţei în 
sectorul comunicaţiilor electronice, în 

(b) asigurându-se că nu există niciun fel de 
denaturare, ţinând cont de normele privind 
ajutoarele de stat, sau restricţie a 
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special cu privire la livrarea conţinutului; concurenţei în sectorul comunicaţiilor 
electronice, în special cu privire la livrarea 
conţinutului.

Or. en

Justificare

It is important that public investments, which can play an important role in stimulation 
broadband network roll-out, do not distort markets nor are oprated on unfair terms when 
compared to private enterprises. Therefore, the NRAs should take the general State aid rules 
into account when promoting competition in the telecom sector.

Amendamentul 305
Paul Rübig

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8 – litera c
Directiva 2002/21/CE
Articolul 8 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

d) cooperând cu Comisia şi cu Autoritatea
pentru a asigura dezvoltarea practicii 
normative consecvente şi aplicarea 
consecventă a prezentei directive şi a 
directivelor speciale.”

d) cooperând în cadrul OARET pentru a 
asigura dezvoltarea practicii normative 
consecvente, care să ţină seama, de 
asemenea, de obiectivele acestei directive, 
acordând atenţia cuvenită condiţiilor 
specifice de pe diferitele pieţe naţionale, şi 
aplicarea consecventă a prezentei directive 
şi a directivelor speciale.”

Or. de

Justificare

The directives apply to a large number of national markets with totally different levels of 
development and differing conditions of competition. Particular account must therefore be 
taken of national conditions, because on the one hand markets where there is effective 
competition must not be over-regulated, and on the other hand regulation must not stifle the 
further emergence of competition on markets where this is not yet the case. BERT appears to 
be the most appropriate framework for this.



PE407.630v01-00 88/104 AM\725136RO.doc

RO

Amendamentul 306
Marian-Jean Marinescu

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) la alineatul (2), se adaugă următorul 
punct:
„(da) totuşi, în cazul ţărilor cu o 
infrastructură fixă subdezvoltată şi cu o 
acoperire redusă pentru serviciile fixe şi 
de bandă largă, ANR-urile iau în 
considerare nevoia de a acorda 
prioritaritate obiectivului de promovare a 
investiţiilor în raport cu obiectivele legate 
de simpla stimulare a concurenţei.”

Or. en

Amendamentul 307
Erika Mann

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8 – litera ca (nouă)
Directiva 2002/21/CE
Articolul 8 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) Se adaugă următorul alineat:
„(3a) Autorităţile naţionale de 
reglementare vizează crearea unui cadru 
de reglementare adecvat, care să sprijine 
investiţiile în noile reţele de acces; 
concurenţa bazată pe infrastructură va 
oferi oportunităţi unice de inovare. Un 
astfel de cadru de reglementare trebuie, 
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printre altele:
(a) să fie previzibil pe o perioadă care 
corespunde cu timpul necesar pentru ca 
investiţiile mari să fie rentabile ;
(b) să aibă ca scop extinderea la maxim a 
arealului geografic al concurenţei bazate 
pe infrastructură;
(c) să permită ca avantajul competitiv să 
rezulte dintr-o extindere geografică mai 
rapidă, încurajând astfel dezvoltarea 
reţelei;
(d) să atragă resurse de pe pieţele 
financiare pentru investiţii iniţiale mari în 
noile reţele de acces;
(e) să permită acorduri comerciale din 
proprie iniţiativă flexibile în sectorul 
investiţiilor, precum şi repartizarea 
riscurilor între operatorii care extind 
noile reţele de acces;
(f) să ia în considerare caracteristicile pe 
termen lung de care este nevoie pentru ca 
investiţia în noua infrastructură să fie 
rentabilă;
(g) să încurajeze flexibilitatea maximă şi 
transparentă a tarifelor cu amănuntul 
pentru serviciile oferite utilizând-se noile 
infrastructuri.”

Or. en

Justificare

A forward-looking access regime for next generation networks which aims at providing 
incentives for innovation and investment should be designed in a manner which allows for 
certainty, predictability and stability of the regulatory environment for potential investors.
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Amendamentul 308
Dominique Vlasto, Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) la alineatul (4), se adaugă următorea 
literă:
„(ga) asigurând cooperarea 
întreprinderilor care furnizează servicii şi 
reţele de comunicaţii electronice cu 
sectoarele care se ocupă de protejarea şi 
de promovarea unui conţinut licit la 
nivelul serviciilor şi reţelelor de 
comunicaţii electronice.”

Or. en

Justificare

 This amendment is added to Chapter III “Tasks of national regulatory authorities”. It places 
on electronic communications services and networks an obligation to co-operate with 
intellectual property rights holders (authors, producers, performers) to work out common 
ways and means of protecting and promoting copyrighted works. Enforcement of this 
obligation is entrusted to the national regulatory authority, which is required to implement it 
in compliance with the subsidiarity principle having regard to the specific characteristics of 
the electronic communications market of the country concerned and prevailing consultative 
arrangements.

Amendamentul 309
Gianni De Michelis

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) se introduce următorul alineat:
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„(4a) Autorităţile naţionale de 
reglementare vizează crearea unui cadru 
de reglementare corespunzător 
investiţiilor în noile reţele de acces, care 
au potenţialul de a stimula concurenţa 
bazată pe infrastructură.
Un astfel de cadru de reglementare ar 
trebui, printre altele:
(a) să promoveze investiţiile şi inovaţia 
determinate de piaţă, permiţând 
acordurile de investiţie comune şi 
contractele de asumare a riscurilor în 
comun, pe o bază comercială;
(b) să promoveze concurenţa bazată pe 
infrastructură atunci când este posibil;
(c) să permită flexibilitatea tarifelor, 
inclusiv diferenţierea preţurilor în funcţie 
de zona geografică şi de calitatea 
serviciilor;
(d) să nu introducă măsuri obligatorii de 
reglementare inutile în cazurile în care 
întreprinderile pot ajunge la acorduri 
comerciale;
(e) să încurajeze investiţiile prompte, 
oferind inclusiv condiţii mai favorabile 
investiţiilor timpurii în noile tehnologii şi 
infrastructuri;
(f) să se adapteze caracteristicilor locale şi 
concurenţei pieţei geografice relevante;
(g) să fie previzibile pe perioada de timp 
necesară pentru finanţarea investiţiilor 
majore necesare în cazul noii 
infrastructuri de acces;”

Or. en

Justificare

The new paragraph 5 aims at specifying the objective of the regulatory framework taking into 
consideration that the main aim of the framework is to favour the mass roll-out of Next 
Generation Access Network anywhere in Europe. To this extent, the new paragraph specifies 
that the regulatory environment seeks to: promote market driven investments and innovation, 
also by allowing investments-sharing agreements and risk sharing contracts; allow price 
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flexibility including geographical and quality of service price differentiation; refrain from 
introducing unnecessary regulatory constraints where undertakings may reach commercial 
agreements; encourage timely investment also by allowing for more favourable conditions to 
earlier investments in new technologies and infrastructures; recognize the importance of 
geographical assessment of markets; be predictable for a period of time needed to remunerate 
the significant investments required by new access infrastructure.

Amendamentul 310
Herbert Reul

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) La articolul 8 se adaugă următorul 
alineat (4a): 

„(4a) Pentru a atinge obiectivele politice 
prevăzute la articolele 2, 3 şi 4, 
autorităţile naţionale de reglementare 
trebuie să-şi însuşească sarcina de a crea 
un cadru de reglementare pentru 
investiţiile în infrastructura reţelelor de 
acces; un astfel de cadru trebuie să 
îndeplinească cel puţin următoarele 
criterii:
(a) crearea certitudinii juridice în 
perioada necesară pentru garantarea 
profitabilităţii investiţiilor;
(b) realizarea extinderii la maxim a 
arealului geografic pentru concurenţa 
bazată pe platformă;
(c) permiterea atingerii unor avantaje 
competitive prin accelerarea expansiunii 
geografice, în scopul creării de stimulente 
pentru dezvoltarea reţelelor.
(d) atragerea de capital de pe pieţele 
financiare pentru investiţiile iniţiale 
ridicate în noi reţele de acces;
(e) permiterea unor acorduri facultative 
privind investiţiile şi repartizarea 
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riscurilor între operatorii noilor reţele de 
acces;
(f) luarea în considerare a condiţiilor pe 
termen lung privind profitabilitatea 
investiţiilor în infrastructură nouă şi 
promovarea unei flexibilităţi maxime a 
preţurilor plătite de utilizatorii finali 
pentru serviciile furnizate prin noua 
infrastructură;”

Or. de

Justificare

With a view to the development of next-generation access networks, the existing regulatory 
framework must be adapted to these investment challenges. Regulation must boost the 
willingness of market participants to invest in next-generation access and take the 
corresponding risks.

Amendamentul 311
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) La articolul 8 se adaugă următorea 
literă:
„(4a) Autorităţile naţionale de 
reglementare au ca scop crearea unui 
cadru de reglementare adecvat pentru 
investiţii competitive în noile reţele de 
acces, ceea ce constituie o oportunitate 
unică pentru inovare şi pentru instituirea 
unei concurenţe bazată pe platforme care 
să deschidă drumul dereglementării. Un 
astfel de cadru de reglementare trebuie, 
printre altele:
(a) să fie previzibil pe o perioadă care 
corespunde cu timpul necesar pentru ca 
investiţiile mari să fie rentabile ;
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(b) să aibă ca scop extinderea la maxim a 
arealului geografic al concurenţei bazate 
pe platforme;
(c) să permită ca avantajul competitiv să 
rezulte dintr-o extindere geografică mai 
rapidă, încurajând astfel dezvoltarea 
reţelei;
(d) să atragă resurse de pe pieţele 
financiare pentru investiţii iniţiale mai 
mari în noile reţele de acces;
(e) să permită acorduri comerciale 
flexibile în sectorul investiţiilor, precum şi 
repartizarea riscurilor între operatorii 
noilor reţele de acces.”

Or. en

Justificare

The current regulatory regime must be adapted to the investment challenges regarding the 
roll-out of Next Generation Access Networks. Regulation must enable market players to invest 
in NGAs and thus must take into account the risks involved.

Amendamentul 312
Patrizia Toia

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) La articolul 8, se adaugă următorul 
alineat:
„(4a) Autorităţile naţionale de 
reglementare vizează crearea unui cadru 
de reglementare adecvat pentru investiţii 
în noile reţele de acces, care au 
potenţialul de a stimula concurenţa 
bazată pe infrastructură.
Un astfel de cadru de reglementare 
trebuie, printre altele:
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(a) să promoveze investiţiile şi inovaţia 
determinate de piaţă, permiţând 
acordurile de investiţie comune şi 
contractele de asumare a riscurilor în 
comun;
(b) să promoveze concurenţa bazată pe 
infrastructură atunci când este posibil;”

Or. en

Justificare

The new paragraph 5 aims at specifying the objective of the regulatory framework taking into 
consideration that the main aim of the framework is to favour the mass roll-out of Next 
Generation Access Network anywhere in Europe. To this extent, the new paragraph specifies 
that the regulatory environment seeks to: promote market driven investments and innovation, 
also by allowing investments-sharing agreements and risk sharing contracts.

Amendamentul 313
Catherine Trautmann

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8a (nou)
Directiva 2002/21/CE
Articolul 8 – alineatul 4a (nou) – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) La articolul 8 alinetul (4a) se adaugă 
următorul punct:

(c) impunerea unor obligaţii de 
reglementare ex-ante doar în cazurile în 
care nu există concurenţă efectivă şi 
durabilă şi reducerea sau eliminarea 
acestora din momentul dezvoltării 
acesteia;

Or. en

Justificare

Consistency with AM 20.
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Amendamentul 314
Mary Honeyball

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Coordonarea politicilor comunitare în 
domeniul spectrului radio

(1) Statele membre cooperează reciproc şi 
cu Comisia la planificarea strategică şi 
armonizarea utilizării frecvenţelor radio 
în Comunitate.
(2) Statele membre garantează 
coordonarea abordărilor politice şi, atunci 
când este cazul, condiţii armonizate 
privind disponibilitatea şi utilizarea 
eficientă a spectrului radio necesar pentru 
înfiinţarea şi funcţionarea pieţei interne.
(3) Statele membre asigură furnizarea 
coordonată şi promptă a informaţiilor 
privind alocarea, disponibilitatea şi 
utilizarea spectrului radio în Comunitate.
(4) Se creează o Comisie pentru politica în 
domeniul spectrului radio (CPSR) care 
contribuie la realizarea obiectivelor 
prezentate la alineatele (1)-(3).
CPSR oferă asistenţă Parlamentului 
European, Consiliului şi Comisiei cu 
privire la chestiunile legate de politica în 
domeniul spectrului de frecvenţe radio.
CPSR este formată din câte un 
reprezentant la nivel înalt al fiecărei 
autorităţi naţionale de reglementare 
responsabil de politica în domeniul 
spectrului radio în fiecare stat membru. 
Comisia este membru fără drept de vot.
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(5) La solicitarea Parlamentului 
European, a Consiliului sau a Comisiei 
sau din proprie iniţiativă, CPSR adoptă 
avize cu majoritate simplă. Fiecare stat 
membru dispune de un vot, iar Comisia 
nu are drept de vot.
(6) Comisia, ţinând seama în cel mai 
mare grad, de avizul CPSR, formulează 
obiective politice comune şi publică 
orientări neobligatorii pentru dezvoltarea 
politicii comunitare în domeniul 
spectrului, la intervale de trei ani.
(7) Ţinând seama în cel mai mare grad de 
avizul CPSR, Comisia poate propune 
măsuri legislative de realizare a 
obiectivelor de politică comună, astfel 
cum au fost definite la alineatul (6).
(8) CPSR transmite un raport anual de 
activitate Parlamentului European şi 
Consiliului.”

Or. en

Justificare

Points 4 and 9 of the Rapporteurs amendment 23 have been removed. These risk undermining 
Europe's negotiating position as agreed through CEPT and run counter to the principle of 
subsidiarity.

Amendamentul 315
Rebecca Harms

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Coordonarea politicilor comunitare în 
domeniul spectrului radio
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(1) Statele membre cooperează reciproc şi 
cu Comisia, atât la nivel european, cât şi 
la nivel internaţional, la planificarea 
strategică şi armonizarea utilizării 
frecvenţelor radio în Comunitate. Acestea 
asigură coerenţa abordărilor politicii 
privind spectrul de frecvenţe cu alte 
politici naţionale sau comunitare, cum ar 
fi politica privind mass-media.
(2) Statele membre garantează 
coordonarea abordărilor politice şi, atunci 
când este cazul, condiţii armonizate 
privind disponibilitatea şi utilizarea 
eficientă a spectrului de frecvenţe 
necesare pentru realizarea şi funcţionarea 
pieţei interne şi conforme cu 
considerentele economice, politice, 
culturale, medicale şi sociale legate de 
utilizarea spectrului radio.
(3) Statele membre asigură furnizarea 
coordonată şi promptă a informaţiilor 
privind alocarea, disponibilitatea şi 
utilizarea spectrului radio în Comunitate.
(4) Statele membre asigură coordonarea 
eficace a intereselor Comunităţii în cadrul 
organizaţiilor internaţionale, în cazul în 
care utilizarea spectrului de frecvenţe 
radio afectează politicile comunitare.
(5) Se creează o Comisie pentru politica în 
domeniul spectrului radio (CPSR) care 
contribuie la realizarea obiectivelor 
prezentate la alineatele (1)-(4).
CPSR oferă asistenţă Parlamentului 
European, Consiliului şi Comisiei cu 
privire la chestiunile legate de politica în 
domeniul spectrului de frecvenţe radio.
CPSR este formată din câte un 
reprezentant la nivel înalt al fiecărei 
autorităţi naţionale de reglementare 
responsabil de politica în domeniul 
spectrului radio şi de câte un reprezentant 
la nivel înalt al fiecărei autorităţi de 
reglementare independente responsabil de 
reglementarea în domeniul şi/sau de 
reglementare a mijloacelor de comunicare 
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în fiecare stat membru. Comisia este 
membru fără drept de vot.
(6) La solicitarea Parlamentului 
European, a Consiliului sau a Comisiei 
sau din proprie iniţiativă, CPSR adoptă 
avize cu majoritate calificată. Fiecare stat 
membru dispune de un vot, iar Comisia 
nu are drept de vot.
(7) Comisia, ţinând seama în cel mai 
mare grad, de avizul CPSR, formulează 
obiective politice comune şi publică 
orientări neobligatorii pentru dezvoltarea 
politicii comunitare în domeniul 
spectrului la intervale de trei ani.
(8) Ţinând seama în cea mai mare
măsură de avizul CPSR Comisia poate 
propune măsuri legislative de realizare a 
obiectivelor de politică comună, astfel 
cum au fost definite la alineatul (7).
(9) Atunci când este necesar pentru 
asigurarea coordonării eficiente a 
intereselor comunitare în organizaţii 
internaţionale, Comisia poate propune 
Parlamentului European şi Consiliului 
un mandat de negociere, cu acordul 
CPSR.
(10) CPSR transmite un raport anual de 
activitate Parlamentului European, 
statelor membre, OARET şi Consiliului.

Or. en

Justificare

Strategy planning of radio spectrum on EU-level requires the respect of internationally 
binding agreements and Member States competences in respect to radio spectrum. Only 
through a better coordination of policy approaches will spectrum management in the EU 
advance.  A new streamlined Committee, which should be composed of one representative of 
each regulatory Telecom and Media authority in the Member States - taking thus into account 
the existing links between regulation of transmission and regulation of content -  is proposed 
to assist in the development of an integrated EU spectrum policy.
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Amendamentul 316
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Coordonarea politicilor comunitare în 
domeniul spectrului radio

(1) Statele membre cooperează reciproc şi 
cu Comisia la planificarea strategică şi 
armonizarea utilizării frecvenţelor radio 
în Comunitate. Acestea asigură coerenţa 
abordărilor politicii privind spectrul de 
frecvenţe cu alte politici naţionale sau 
comunitare, cum ar fi politica privind 
mass-media.
(2) Statele membre garantează 
coordonarea abordărilor politice şi, atunci 
când este cazul, condiţii armonizate 
privind disponibilitatea şi utilizarea 
eficientă a spectrului de frecvenţe 
necesare pentru realizarea şi funcţionarea 
pieţei interne şi conforme cu 
considerentele economice, politice, 
culturale, medicale şi sociale legate de 
utilizarea spectrului radio.
(3) Statele membre asigură furnizarea 
coordonată şi promptă a informaţiilor 
privind alocarea, disponibilitatea şi 
utilizarea spectrului radio în Comunitate.
(4) Statele membre asigură coordonarea 
eficace a intereselor Comunităţii în cadrul 
organizaţiilor internaţionale, în cazul în 
care utilizarea spectrului de frecvenţe 
radio afectează politicile comunitare.
(5) Se creează o Comisie pentru politica în 
domeniul spectrului radio (CPSR) care 
contribuie la realizarea obiectivelor 
prezentate la alineatele (1)-(4). CPSR 
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oferă asistenţă Parlamentului European, 
Consiliului şi Comisiei cu privire la 
chestiunile legate de politica în domeniul 
spectrului de frecvenţe radio. CPSR este 
formată din câte un reprezentant la nivel 
înalt al fiecărei autorităţi naţionale de 
reglementare responsabil de politica în 
domeniul spectrului radio şi de câte un 
reprezentant la nivel înalt al fiecărei 
autorităţi de reglementare independente 
responsabil de reglementarea în domeniul 
şi/sau de reglementare a mijloacelor de 
comunicare în fiecare stat membru. 
Comisia este membru fără drept de vot.
(6) La solicitarea Parlamentului 
European, a Consiliului sau a Comisiei 
sau din proprie iniţiativă, CPSR adoptă 
avize cu majoritate calificată. Fiecare stat 
membru dispune de un vot, iar Comisia 
nu are drept de vot.
(7) Comisia, ţinând seama în cel mai 
mare grad, de avizul CPSR, formulează 
obiective politice comune şi publică 
orientări neobligatorii pentru dezvoltarea 
politicii comunitare în domeniul 
spectrului la intervale de trei ani.
(8) Ţinând seama în cel mai mare grad de 
avizul CPSR, Comisia poate propune 
măsuri legislative de realizare a 
obiectivelor de politică comună, astfel 
cum au fost definite la alineatul (7).
(9) Atunci când este necesar pentru 
asigurarea coordonării eficiente a 
intereselor comunitare în organizaţii 
internaţionale, Comisia poate propune 
Parlamentului European şi Consiliului 
un mandat de negociere, cu acordul 
CPSR.
(10) CPSR transmite un raport anual de 
activitate Parlamentului European şi 
Consiliului.”

Or. en
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Justificare

Strategy planning of radio spectrum on EU-level requires the respect of internationally 
binding agreements and Member States competences in respect to radio spectrum. Only 
through a better coordination of policy approaches will spectrum management in the EU 
advance.

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

Amendamentul 317
Herbert Reul

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Coordonarea politicilor comunitare în 
domeniul spectrului radio

(1) Statele membre cooperează reciproc şi 
cu Comisia la planificarea strategică şi 
armonizarea utilizării frecvenţelor radio 
în Comunitate. Acestea asigură coerenţa 
abordărilor politicii privind spectrul de 
frecvenţe cu alte politici naţionale sau 
comunitare, cum ar fi politica privind 
mass-media.
(2) Statele membre garantează 
coordonarea abordărilor politice şi, atunci 
când este cazul, condiţii armonizate 
privind disponibilitatea şi utilizarea 
eficientă a spectrului de frecvenţe 
necesare pentru realizarea şi funcţionarea 
pieţei interne şi conforme cu 
considerentele economice, politice, 
culturale, medicale şi sociale legate de 
utilizarea spectrului radio.
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(3) Statele membre asigură furnizarea 
coordonată şi promptă a informaţiilor 
privind alocarea, disponibilitatea şi 
utilizarea spectrului radio în Comunitate.
(4) Statele membre asigură coordonarea 
eficace a intereselor Comunităţii în cadrul 
organizaţiilor internaţionale, în cazul în 
care utilizarea spectrului de frecvenţe 
radio afectează politicile comunitare.
(5) Se creează o Comisie pentru politica în 
domeniul spectrului radio (CPSR) care 
contribuie la realizarea obiectivelor 
prezentate la alineatele (1)-(4). CPSR 
oferă asistenţă Parlamentului European, 
Consiliului şi Comisiei cu privire la 
chestiunile legate de politica în domeniul 
spectrului de frecvenţe radio. CPSR este 
formată din câte un reprezentant la nivel 
înalt al fiecărei autorităţi naţionale de 
reglementare responsabil de politica în 
domeniul spectrului radio şi de câte un 
reprezentant la nivel înalt al fiecărei 
autorităţi de reglementare independente 
responsabil de reglementarea în domeniul 
şi/sau de reglementare a mijloacelor de 
comunicare în fiecare stat membru. 
Comisia este membru fără drept de vot.
(6) La solicitarea Parlamentului 
European, a Consiliului sau a Comisiei 
sau din proprie iniţiativă, CPSR adoptă 
avize cu majoritate calificată. Fiecare stat 
membru dispune de un vot, iar Comisia 
nu are drept de vot.
(7) Comisia, ţinând seama în cel mai 
mare grad, de avizul CPSR, formulează 
obiective politice comune şi publică 
orientări neobligatorii pentru dezvoltarea 
politicii comunitare în domeniul 
spectrului, la intervale de trei ani.
(8) Ţinând seama în cel mai mare grad de 
avizul CPSR, Comisia poate propune 
măsuri legislative de realizare a 
obiectivelor de politică comună, astfel 
cum au fost definite la alineatul (7).
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(9) Atunci când este necesar pentru 
asigurarea coordonării eficiente a 
intereselor comunitare în organizaţii 
internaţionale, Comisia poate propune 
Parlamentului European şi Consiliului 
un mandat de negociere, cu acordul 
CPSR.
(10) CPSR transmite un raport anual de 
activitate Parlamentului European şi 
Consiliului.”

Or. en

Justificare

Strategy planning of radio spectrum on EU-level requires the respect of internationally 
binding agreements and Member States competences in respect to radio spectrum. Only 
through a better coordination of policy approaches will spectrum management in the EU 
advance.

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