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Amendamentul 318
Erna Hennicot-Schoepges

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre asigură gestionarea 
eficientă a spectrului radio pentru serviciile 
de comunicaţii electronice pe teritoriul 
acestora în temeiul articolului 8. Acestea se 
asigură că alocarea şi repartiţia spectrului 
radio de către autorităţile naţionale de 
reglementare se bazează pe criterii 
obiective, transparente, nediscriminatorii şi 
proporţionale.

(1) Statele membre asigură gestionarea 
eficientă a spectrului radio pentru serviciile 
de comunicaţii electronice pe teritoriul 
acestora în temeiul articolului 8. Acestea se 
asigură că alocarea şi repartiţia spectrului 
radio de către autorităţile naţionale de 
reglementare se bazează pe criterii 
obiective, transparente, nediscriminatorii şi 
proporţionale, respectă acordurile 
internaţionale (inclusiv cele încheiate în 
cadrul ITU) şi ţin seama de 
considerentele de politică publică.

Or. en

Justificare

References to the 2002 EC Spectrum Decision and the ITU Radio Regulations are essential to 
ensure consistency between EU rules, and compliance of EU rules with international rules 
reflected in national frequency allocation tables. The effective management of spectrum is the 
responsibility of the NRA and requires compliance with ITU procedures.

Amendamentul 319
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre asigură gestionarea 
eficientă a spectrului radio pentru serviciile 

(1) Statele membre asigură gestionarea 
eficientă a spectrului radio pentru serviciile 
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de comunicaţii electronice pe teritoriul 
acestora în temeiul articolului 8. Acestea se 
asigură că alocarea şi repartiţia spectrului 
radio de către autorităţile naţionale de 
reglementare se bazează pe criterii 
obiective, transparente, nediscriminatorii şi 
proporţionale.

de comunicaţii electronice pe teritoriul 
acestora în temeiul articolului 8. Statele 
membre se asigură că alocarea şi atribuirea 
frecvenţelor radio de către autorităţile 
naţionale de reglementare se bazează pe 
criterii obiective, transparente, 
nediscriminatorii şi proporţionate, care ţin 
cont de dispoziţiile internaţionale şi de 
considerentele legate de politica publică.

Or. es

Justificare

Las radiofrecuencias tiene aspectos técnicos  peculiares que, por una parte, hacen necesario 
que su gestión se base en el mantenimiento de acuerdos internacionales que trascienden las 
relaciones entre los Estados miembros de la UE, y por otra parte las hace un vehículo idóneo 
para cumplir con determinados objetivos de política pública, en particular en relación con 
aspectos de cohesión social y territorial, fomento de las libertades de expresión y diversidad 
cultural y lingüística.

Amendamentul 320
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre asigură gestionarea 
eficientă a spectrului radio pentru 
serviciile de comunicaţii electronice pe 
teritoriul acestora în temeiul articolului 8. 
Acestea se asigură că alocarea şi repartiţia 
spectrului radio de către autorităţile 
naţionale de reglementare se bazează pe 
criterii obiective, transparente, 
nediscriminatorii şi proporţionale.

(1) Statele membre asigură gestionarea 
eficientă a spectrului radio pentru serviciile 
de comunicaţii electronice pe teritoriul 
acestora în temeiul articolului 8. Acestea se 
asigură că alocarea şi repartiţia spectrului 
radio de către autorităţile naţionale de 
reglementare se bazează pe criterii 
obiective, transparente, nediscriminatorii şi 
proporţionale. În acest sens, statele 
membre respectă acordurile 
internaţionale şi pot ţine seama de 
considerentele de politică publică.

Or. en
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Justificare

As frequencies cross borders beyond the EU, internationally binding agreements to avoid 
interference must be respected.

Amendamentul 321
Rebecca Harms

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre asigură gestionarea 
eficientă a spectrului radio pentru servicii 
de comunicaţii electronice pe teritoriul lor 
în conformitate cu articolul 8. Acestea se 
asigură că alocarea şi repartiţia spectrului 
radio de către autorităţile naţionale de 
reglementare se bazează pe criterii 
obiective, transparente, nediscriminatorii şi 
proporţionale.

(1) Având în vedere că spectrul radio este 
un bun public cu o importantă valoare 
socială, culturală şi economică, statele
membre asigură gestionarea eficientă a 
spectrului radio pentru serviciile de 
comunicaţii electronice pe teritoriul 
acestora în temeiul articolului 8. Acestea se 
asigură că alocarea şi repartiţia spectrului 
radio de către autorităţile naţionale de 
reglementare se bazează pe criterii 
obiective, transparente, nediscriminatorii şi 
proporţionale.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 322
Catherine Trautmann

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2002/21/CE
Articolul 9 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre promovează 
armonizarea utilizării spectrului radio în 
întreaga Comunitate, ţinându-se cont de 
necesitatea de a garanta utilizarea efectivă 
şi eficientă a acestora şi în conformitate 
cu Decizia nr. 676/2002/CE (Decizia 
privind spectrul radio).

(2) Statele membre promovează 
armonizarea utilizării spectrului radio în 
întreaga Comunitate, ţinându-se cont de 
necesitatea de a garanta utilizarea efectivă 
şi eficientă a acestuia.

Or. en

Justificare

Amendment consistent with Amendment 58 repealing the Radio Spectrum Decision with a 
view to achieving an integrated, simplified and coherent spectrum regulatory framework.

Amendamentul 323
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

(2) Statele membre promovează 
armonizarea utilizării spectrului radio în 
întreaga Comunitate, ţinându-se cont de 
necesitatea de a garanta utilizarea efectivă 
şi eficientă a acestora şi în conformitate 
cu Decizia nr. 676/2002/CE (Decizia 
privind spectrul radio).

(2) Statele membre promovează 
armonizarea utilizării spectrului radio în 
întreaga Comunitate, ţinându-se cont de 
necesitatea de a garanta utilizarea efectivă 
şi eficientă a acestuia, ceea ce poate 
contribui la realizarea economiilor de 
scară şi la interoperabilitatea serviciilor în 
beneficiul consumatorilor, şi în 
conformitate cu Decizia nr. 676/2002/CE 
(Decizia privind spectrul radio).

Or. en
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Amendment 324
Silvia-Adriana Ţicău

Proposal for a regulation – amending act
Article 1 – point 9
Directive 2002/21/EC
Article 9 – paragraph 2 a (new)

Text proposed by the Commission Amendment

(2a) În vederea asigurării unui tratament 
egal, nici un utilizator al spectrului de 
frecvenţe radio nu trebuie exceptat de la 
obligaţia de a plăti taxele sau redevenţele 
normale pentru utilizarea spectrului.

Or. ro

Justification

Pentru concordanţă cu considerentul 50 

Amendamentul 325
Erna Hennicot-Schoepges

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care al doilea paragraf sau 
măsurile adoptate în temeiul articolului 
(9c) nu prevăd altfel, statele membre se 
asigură că toate tipurile de tehnologie de 
reţea radio sau acces fără fir pot fi 
folosite în benzile de frecvenţă radio 
deschise serviciilor de comunicaţii 
electronice.

(3) În cazul în care al doilea paragraf nu 
prevede altfel, statele membre se asigură, 
în măsura în care este posibil, că toate 
tipurile de tehnologie pot fi folosite în 
benzile de frecvenţă radio disponibile
serviciilor de comunicaţii electronice, 
astfel cum este indicat în planurile lor 
naţionale de alocare a frecvenţelor şi în 
Regulamentul privind radiocomunicaţiile 
al Uniunii Internaţionale a 
Telecomunicaţiilor (ITU).

Or. en
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Justificare

References to the 2002 EC Spectrum Decision and the ITU Radio Regulations are essential to 
ensure consistency between EU rules, and compliance of EU rules with international rules 
reflected in national frequency allocation tables. The effective management of spectrum is the 
responsibility of the NRA and requires compliance with ITU procedures. A policy of 
technology and service neutrality and “flexibility” raises the issue of how satellite and 
terrestrial (particularly mobile) technologies can operate in the same or adjacent bands.

Amendamentul 326
Robert Goebbels

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care al doilea paragraf sau 
măsurile adoptate în temeiul articolului 
(9c) nu prevăd altfel, statele membre se 
asigură că toate tipurile de tehnologie de 
reţea radio sau acces fără fir pot fi folosite
în benzile de frecvenţă radio deschise
serviciilor de comunicaţii electronice.

(3) În cazul în care al doilea paragraf sau 
măsurile adoptate în temeiul articolelor 
(9c) şi (9d ) nu prevăd altfel, statele 
membre facilitează, în măsura în care este 
posibil, utilizarea tuturor tipurilor de 
tehnologie de reţea radio sau acces fără fir 
în benzile de frecvenţă radio alocate
serviciilor de comunicaţii electronice, în 
conformitate cu planurile lor naţionale de 
frecvenţe şi cu Regulamentul privind 
radiocomunicaţiile al Uniunii 
Internaţionale a Telecomunicaţiilor 
(ITU).

Or. en

Justificare

References to the 2002 EC Spectrum Decision and the ITU Radio Regulations are essential to 
ensure consistency between EU rules, and compliance of EU rules with international rules 
reflected in national frequency allocation tables. The effective management of spectrum is the 
responsibility of the NRA and requires compliance with ITU procedures.
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Amendamentul 327
Erika Mann

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care al doilea paragraf sau 
măsurile adoptate în temeiul articolului 
(9c) nu prevăd altfel, statele membre se 
asigură că toate tipurile de tehnologie de 
reţea radio sau acces fără fir pot fi folosite 
în benzile de frecvenţă radio deschise
serviciilor de comunicaţii electronice.

(3) În cazul în care al doilea paragraf sau 
măsurile adoptate în temeiul articolului 
(9c) nu prevăd altfel, statele membre se 
asigură că toate tipurile de servicii de 
comunicaţii electronice pot fi furnizate în 
benzile de frecvenţă radio disponibile
serviciilor de comunicaţii electronice, în 
conformitate cu registrele naţionale de 
alocare a frecvenţelor şi cu Regulamentul 
privind radiocomunicaţiile al ITU.

Or. en

Justificare

Adds the reference to national frequency allocation tables to the ITU Radio Regulation

Amendamentul 328
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care al doilea paragraf sau 
măsurile adoptate în temeiul articolului 
(9c) nu prevăd altfel, statele membre se 
asigură că toate tipurile de tehnologie de 
reţea radio sau acces fără fir pot fi folosite 
în benzile de frecvenţă radio deschise 
serviciilor de comunicaţii electronice.

(3) În cazul în care al doilea paragraf sau 
măsurile adoptate în temeiul articolului 
(9c) nu prevăd altfel, statele membre se 
asigură că toate tipurile de tehnologie de 
reţea radio sau acces fără fir pot fi folosite 
în benzile de frecvenţă radio deschise 
serviciilor de comunicaţii electronice în 
conformitate cu registrele naţionale de 
alocare a frecvenţelor şi cu reglementările 
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radio ale ITU.

Or. en

Justificare

As frequencies cross borders beyond the EU, internationally binding agreements to avoid 
interference must be respected

Amendamentul 329
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care al doilea paragraf sau 
măsurile adoptate în temeiul articolului 
(9c) nu prevăd altfel, statele membre se 
asigură că toate tipurile de tehnologie de 
reţea radio sau acces fără fir pot fi folosite
în benzile de frecvenţă radio deschise 
serviciilor de comunicaţii electronice.

(3) În cazul în care al doilea paragraf sau 
măsurile adoptate în temeiul articolelor 
(9c) şi (9d ) nu prevăd altfel, statele 
membre promovează utilizarea tuturor
tipurilor de tehnologie de reţea radio sau 
acces fără fir în benzile de frecvenţă radio 
deschise serviciilor de comunicaţii 
electronice, în conformitate cu planurile 
lor naţionale de frecvenţe şi, cât mai mult 
cu putinţă, cu reglementările în domeniu 
emise de Uniunea Internaţională a 
Telecomunicaţiilor (ITU).

Or. es

Justificare

Los principios de promoción del uso eficiente y gestión efectiva de las radiofrecuencias son 
objetivos que se identifican en el artículo 8, apartado 2, y que deben perseguirse tanto en el 
caso de bandas de frecuencias sujetas a autorización general como en las sujetas a derechos 
de uso.
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Amendamentul 330
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care al doilea paragraf sau 
măsurile adoptate în temeiul articolului 
(9c) nu prevăd altfel, statele membre se 
asigură că toate tipurile de tehnologie de 
reţea radio sau acces fără fir pot fi 
folosite în benzile de frecvenţă radio 
deschise serviciilor de comunicaţii 
electronice.

(3) În cazul în care al doilea paragraf sau 
măsurile adoptate în temeiul articolului 
(9c) nu prevăd altfel, statele membre se 
asigură că toate tipurile de tehnologii pot fi 
folosite în benzile de frecvenţă radio 
deschise serviciilor de comunicaţii 
electronice.

Or. fr

Justification

Tous les types de réseaux ne peuvent cohabiter sans application de contraintes techniques 
impératives pour éviter les brouillages (ex : réseaux de radiodiffusion et réseaux mobiles 
terrestres) ; la neutralité des types de réseaux doit donc être exclue.

Amendamentul 331
Erna Hennicot-Schoepges

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2002/21/CE
Articolul 9 – alineatul 3 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu toate acestea, statele membre pot să 
prevadă restricţii proporţionale şi 
nediscriminatorii în ceea ce priveşte 
tipurile de tehnologie de reţea radio sau 
acces fără fir folosite, în cazul în care acest 
lucru este justificat de: 

Cu toate acestea, statele membre pot să 
prevadă restricţii proporţionale şi 
nediscriminatorii în ceea ce priveşte 
tipurile de tehnologie de reţea radio sau 
acces fără fir folosite în serviciile de 
comunicaţii electronice, în cazul în care 
acest lucru este justificat de:
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Or. en

Justificare

References to the 2002 EC Spectrum Decision and the ITU Radio Regulations are essential to 
ensure consistency between EU rules, and compliance of EU rules with international rules 
reflected in national frequency allocation tables. The effective management of spectrum is the 
responsibility of the NRA and requires compliance with ITU procedures. A policy of 
technology and service neutrality and “flexibility” raises the issue of how satellite and 
terrestrial (particularly mobile) technologies can operate in the same or adjacent bands.

Amendamentul 332
Erna Hennicot-Schoepges

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) evitarea bruiajului dăunător, (a) evitarea posibilităţii de bruiaj dăunător,

Or. en

Justificare

References to the 2002 EC Spectrum Decision and the ITU Radio Regulations are essential to 
ensure consistency between EU rules, and compliance of EU rules with international rules 
reflected in national frequency allocation tables. The effective management of spectrum is the 
responsibility of the NRA and requires compliance with ITU procedures. A policy of 
technology and service neutrality and “flexibility” raises the issue of how satellite and 
terrestrial (particularly mobile) technologies can operate in the same or adjacent bands.

Amendamentul 333
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2002/21/CE
Articolul 9 – alineatul 3 – paragraful 2 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) evitarea bruiajului dăunător, (a) evitarea posibilităţii de bruiaj dăunător,

Or. es

Justificare

Los principios de promoción del uso eficiente y gestión efectiva de las radiofrecuencias son 
objetivos que se identifican en el artículo 8, apartado 2, y que deben perseguirse tanto en el 
caso de bandas de frecuencias sujetas a autorización general como en las sujetas a derechos 
de uso.

Amendamentul 334
Paul Rübig

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) evitarea bruiajului dăunător, (a) evitarea bruiajelor dăunătoare cauzate 
de lipsa de coordonare dintre statele 
membre şi operatorii care ocupă benzile 
adiacente,

Or. en

Justificare

The proposal should clarify what is to be understood as “harmful interference”, such as 
interference between borders or between operators using neighbouring bands.

Amendamentul 335
Reino Paasilinna

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2002/21/CE
Articolul 9 – alineatul 3– paragraful 2 – litera aa (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) garantarea calităţii serviciilor, 

Or. en

Justificare

In addition to harmful interference also ‘quality of service’ should be a criterion for 
providing restrictions to the technological neutrality. This is particularly important in cases 
where shared use of spectrum is allowed. Also a reference should be made to relevant 
international agreements (e.g. ITU). ‘The provision of universal or public service’ should be 
added to the list of possible restrictions. Fixed networks are being replaced by mobile 
communications networks and the mobile communications networks as a means to deliver 
universal service should be ensured. References to article 9c should be deleted.

Amendamentul 336
Erna Hennicot-Schoepges

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) protejarea sănătăţii publice împotriva 
câmpurilor electromagnetice,

(b) garantarea calităţii tehnice a 
serviciilor,

Or. en

Justificare

References to the 2002 EC Spectrum Decision and the ITU Radio Regulations are essential to 
ensure consistency between EU rules, and compliance of EU rules with international rules 
reflected in national frequency allocation tables. The effective management of spectrum is the 
responsibility of the NRA and requires compliance with ITU procedures. A policy of 
technology and service neutrality and “flexibility” raises the issue of how satellite and 
terrestrial (particularly mobile) technologies can operate in the same or adjacent bands.
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Amendamentul 337
Robert Goebbels

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) respectarea unei obligaţii prevăzute de 
un acord internaţional referitor la 
utilizarea spectrului radio sau al Uniunii 
Internaţionale a Telecomunicaţiilor 
(ITU),

Or. en

Justificare

References to the 2002 EC Spectrum Decision and the ITU Radio Regulations are essential to 
ensure consistency between EU rules, and compliance of EU rules with international rules 
reflected in national frequency allocation tables. The effective management of spectrum is the 
responsibility of the NRA and requires compliance with ITU procedures.

Amendamentul 338
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) încurajarea utilizării eficiente şi 
asigurarea gestionării eficiente a
frecvenţelor radio şi a calităţii serviciilor 
tehnice;

Or. es
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Justificare

Los principios de promoción del uso eficiente y gestión efectiva de las radiofrecuencias son 
objetivos que se identifican en el artículo 8, apartado 2, y que deben perseguirse tanto en el 
caso de bandas de frecuencias sujetas a autorización general como en las sujetas a derechos 
de uso.

Amendamentul 339
Erna Hennicot-Schoepges

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) garantarea utilizării eficiente a
spectrului radio, sau 

Or. en

Justificare

References to the 2002 EC Spectrum Decision and the ITU Radio Regulations are essential to 
ensure consistency between EU rules, and compliance of EU rules with international rules 
reflected in national frequency allocation tables. The effective management of spectrum is the 
responsibility of the NRA and requires compliance with ITU procedures. A policy of 
technology and service neutrality and “flexibility” raises the issue of how satellite and 
terrestrial (particularly mobile) technologies can operate in the same or adjacent bands.

Amendamentul 340
Erika Mann

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) garantarea optimizării partajării 
spectrului radio atunci când spectrul face 

(c) garantarea optimizării partajării 
spectrului radio, sau
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obiectul unei autorizaţii generale, sau

Or. en

Amendamentul 341
Erna Hennicot-Schoepges

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2002/21/CE
Articolul 9 – alineatul 3 – paragraful 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) protejarea sănătăţii publice împotriva 
câmpurilor electromagnetice sau

Or. en

Justificare

References to the 2002 EC Spectrum Decision and the ITU Radio Regulations are essential to 
ensure consistency between EU rules, and compliance of EU rules with international rules 
reflected in national frequency allocation tables. The effective management of spectrum is the 
responsibility of the NRA and requires compliance with ITU procedures. A policy of 
technology and service neutrality and “flexibility” raises the issue of how satellite and 
terrestrial (particularly mobile) technologies can operate in the same or adjacent bands.

Amendamentul 342
Robert Goebbels

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2002/21/CE
Articolul 9 – alineatul 3 – paragraful 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) garantarea utilizării eficiente a 
spectrului radio, sau

Or. en
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Amendamentul 343
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2002/21/CE
Articolul 9 – alineatul 3 – paragraful 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) garantarea utilizării eficiente a 
spectrului,

Or. en

Justificare

The general philosophy of spectrum policy should strive at ensuring efficient use of the 
spectrum.

Amendamentul 344
Rebecca Harms

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(d) realizarea unui obiectiv de interes 
general în conformitate cu alineatul (4). 

Or. en

Justificare

Necessary to ensure general interest objectives.
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Amendamentul 345
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(d) realizarea unui obiectiv de interes 
general în conformitate cu alineatul (4). 

Or. en

Justificare

Necessary to ensure coherence with article 9.4.

Amendamentul 346
Reino Paasilinna

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2002/21/CE
Articolul 9 – alineatul 3– paragraful 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) respectarea unei obligaţii în cadrul 
unui acord internaţional pertinent privind 
utilizarea spectrului radio.

Or. en

Justificare

In addition to harmful interference also ‘quality of service’ should be a criterion for 
providing restrictions to the technological neutrality. This is particularly important in cases 
where shared use of spectrum is allowed. Also a reference should be made to relevant 
international agreements (e.g. ITU). ‘The provision of universal or public service’ should be 
added to the list of possible restrictions. Fixed networks are being replaced by mobile 
communications networks and the mobile communications networks as a means to deliver 
universal service should be ensured. References to article 9c should be deleted.
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Amendment 347
Silvia-Adriana Ţicău

Proposal for a regulation – amending act
Article 1 – point 9
Directive 2002/21/EC
Article 9 – paragraph 3 a (new)

Text proposed by the Commission Amendment

(3a) Statele membre asigură efectuarea, 
la fiecare trei ani, a unor măsurători 
tehnice şi a unor studii epidemiologice 
care să identifice măsurile necesare 
pentru protecţia sănătăţii publice 
împotriva câmpurilor electromagnetice.

Or. ro

Justification

Având în vedere numeroasele preocupări în privinţa efectului câmpurilor electromagnetice 
asupra sănătăţii populaţiei, este necsar să fie efectuate, cu o anumită regularitate, studii 
epidemiologice şi măsurători specifice.

Amendamentul 348
Rebecca Harms

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care al doilea paragraf sau 
măsurile adoptate în temeiul articolului 
(9c) nu prevăd altfel, statele membre se 
asigură că toate tipurile de servicii de 
comunicaţii electronice pot fi furnizate în 
benzile de frecvenţă radio deschise
comunicaţiilor electronice. Cu toate 
acestea, statele membre pot să prevadă 
restricţii proporţionale şi nediscriminatorii 

(4) În cazul în care al doilea paragraf sau 
măsurile adoptate în temeiul articolului 
(9c) nu prevăd altfel, statele membre se 
asigură că toate tipurile de servicii de 
comunicaţii electronice pot fi furnizate în 
benzile de frecvenţă radio disponibile
serviciilor de comunicaţii electronice, 
astfel cum sunt identificate în registrele 
naţionale de alocare a frecvenţelor şi 
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în ceea ce priveşte tipurile de servicii de 
comunicaţii electronice care urmează să fie 
furnizate.

Regulamentul privind radiocomunicaţiile 
al Uniunii Internaţionale a 
Telecomunicaţiilor (ITU). Cu toate 
acestea, statele membre pot să prevadă 
măsuri proporţionale şi nediscriminatorii 
în ceea ce priveşte tipurile de servicii de 
comunicaţii electronice care urmează să fie 
furnizate.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 349
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care al doilea paragraf sau 
măsurile adoptate în temeiul articolului 
(9c) nu prevăd altfel, statele membre se 
asigură că toate tipurile de servicii de 
comunicaţii electronice pot fi furnizate în 
benzile de frecvenţă radio deschise
comunicaţiilor electronice. Cu toate 
acestea, statele membre pot să prevadă 
restricţii proporţionale şi nediscriminatorii 
în ceea ce priveşte tipurile de servicii de 
comunicaţii electronice care urmează să fie 
furnizate

(4) În cazul în care al doilea paragraf sau 
măsurile adoptate în temeiul articolului 
(9c) nu prevăd altfel, statele membre se 
asigură că toate tipurile de servicii de 
comunicaţii electronice pot fi furnizate în 
benzile de frecvenţă radio disponibile
serviciilor de comunicaţii electronice, 
astfel cum sunt identificate în registrele 
naţionale de alocare a frecvenţelor şi în 
Regulamentul privind radiocomunicaţiile 
al ITU. Cu toate acestea, statele membre 
pot să prevadă măsuri proporţionale şi 
nediscriminatorii în ceea ce priveşte 
tipurile de servicii de comunicaţii 
electronice care urmează să fie furnizate.
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Or. en

Justificare

Service neutrality should be defined according to the possibilities offered by the ITU 
Regulations that determine which services can coexist in the different bands. As a result of 
this legally sound definition of service neutrality, measures taken in the framework of the ITU 
Regulations to ensure public interest objectives are not a restriction but a consequence to this 
principle. For transparency reasons, all general interest objectives should be defined in 
national legislation in conformity with community law. The mere reference to “the promotion 
of cultural and linguistic diversity and media pluralism” is too narrow as it does not cover all 
general interest objectives pursued by audiovisual media policies.

Amendamentul 350
Robert Goebbels

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care al doilea paragraf sau 
măsurile adoptate în temeiul articolului 
(9c) nu prevăd altfel, statele membre se 
asigură că toate tipurile de servicii de 
comunicaţii electronice pot fi furnizate în 
benzile de frecvenţă radio deschise 
comunicaţiilor electronice. Cu toate 
acestea, statele membre pot să prevadă 
restricţii proporţionale şi nediscriminatorii 
în ceea ce priveşte tipurile de servicii de 
comunicaţii electronice care urmează să fie 
furnizate.

(4) În cazul în care al doilea paragraf nu 
prevede altfel, statele membre facilitează, 
în măsura în care este posibil, utilizarea 
tuturor tipurilor de servicii de comunicaţii 
electronice în benzile de frecvenţă radio 
deschise comunicaţiilor electronice, în 
conformitate cu planurile naţionale de 
frecvenţe şi cu Regulamentul privind 
radiocomunicaţiile al Uniunii 
Internaţionale a Telecomunicaţiilor 
(ITU). Cu toate acestea, statele membre 
pot să prevadă restricţii proporţionale şi 
nediscriminatorii în ceea ce priveşte 
tipurile de servicii de comunicaţii 
electronice care urmează să fie furnizate.

Or. en

Justificare

References to the 2002 EC Spectrum Decision and the ITU Radio Regulations are essential to 
ensure consistency between EU rules, and compliance of EU rules with international rules 
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reflected in national frequency allocation tables. The effective management of spectrum is the 
responsibility of the NRA and requires compliance with ITU procedures.

Amendamentul 351
Erna Hennicot-Schoepges

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care al doilea paragraf sau 
măsurile adoptate în temeiul articolului 
(9c) nu prevăd altfel, statele membre se 
asigură că toate tipurile de servicii de 
comunicaţii electronice pot fi furnizate în 
benzile de frecvenţă radio deschise
comunicaţiilor electronice. Cu toate 
acestea, statele membre pot să prevadă 
restricţii proporţionale şi nediscriminatorii 
în ceea ce priveşte tipurile de servicii de 
comunicaţii electronice care urmează să fie 
furnizate.

(4) În cazul în care al doilea paragraf nu 
prevede altfel, statele membre facilitează, 
în măsura în care este posibil, utilizarea 
tuturor tipurilor de servicii de comunicaţii 
electronice în benzile de frecvenţă radio 
disponibile comunicaţiilor electronice, în 
conformitate cu planurile naţionale de 
alocare a frecvenţelor şi cu  
Regulamentul privind radiocomunicaţiile 
al Uniunii Internaţionale a 
Telecomunicaţiilor (ITU). Cu toate 
acestea, statele membre pot să prevadă 
restricţii proporţionale şi nediscriminatorii 
în ceea ce priveşte tipurile de servicii de 
comunicaţii electronice care urmează să fie 
furnizate.

Or. en

Justificare

References to the 2002 EC Spectrum Decision and the ITU Radio Regulations are essential to 
ensure consistency between EU rules, and compliance of EU rules with international rules 
reflected in national frequency allocation tables. The effective management of spectrum is the 
responsibility of the NRA and requires compliance with ITU procedures. A policy of 
technology and service neutrality and “flexibility” raises the issue of how satellite and 
terrestrial (particularly mobile) technologies can operate in the same or adjacent bands.
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Amendamentul 352
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care al doilea paragraf sau 
măsurile adoptate în temeiul articolului 
(9c) nu prevăd altfel, statele membre se 
asigură că toate tipurile de servicii de 
comunicaţii electronice pot fi furnizate în 
benzile de frecvenţă radio deschise 
comunicaţiilor electronice. Cu toate 
acestea, statele membre pot să prevadă 
restricţii proporţionale şi nediscriminatorii 
în ceea ce priveşte tipurile de servicii de 
comunicaţii electronice care urmează să fie 
furnizate.

(4) În cazul în care al doilea paragraf sau 
măsurile adoptate în temeiul articolului 
(9c) nu prevăd altfel, statele membre 
încurajează măsurile menite să asigure că 
toate tipurile de servicii de comunicaţii 
electronice pot fi furnizate în benzile de 
frecvenţă radio deschise comunicaţiilor 
electronice. Cu toate acestea, statele 
membre pot să prevadă restricţii 
proporţionale şi nediscriminatorii în ceea 
ce priveşte tipurile de servicii de 
comunicaţii electronice care urmează să fie 
furnizate. Cu respectarea planurilor 
naţionale de frecvenţe şi, unde e cazul, a 
prevederilor emise de Uniunea 
Internaţională a Telecomunicaţiilor 
(ITU).

Or. es

Justificare

Con respecto a la primera de las propuestas conviene hacer referencia a la necesidad de 
concordancia con las previsiones de los planes nacionales de frecuencia y las regulaciones 
internacionales sobre la materia.

En cuanto a la segunda, la necesidad de asegurar una buena calidad de servicio a los 
usuarios finales es uno de los objetivos de interés general comunitarios.

En relación con la tercera, es necesario incorporar la referencia a la especificidad de los 
servicios de radio y de televisión.
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Amendamentul 353
Catherine Trautmann

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care al doilea paragraf sau 
măsurile adoptate în temeiul articolului 
(9c) nu prevăd altfel, statele membre se 
asigură că toate tipurile de servicii de 
comunicaţii electronice pot fi furnizate în 
benzile de frecvenţă radio deschise
comunicaţiilor electronice. Cu toate 
acestea, statele membre pot să prevadă 
restricţii proporţionale şi nediscriminatorii 
în ceea ce priveşte tipurile de servicii de 
comunicaţii electronice care urmează să fie 
furnizate.

(4) În cazul în care al doilea paragraf sau 
măsurile adoptate în temeiul articolului 
(9c) nu prevăd altfel, statele membre se 
asigură că toate tipurile de servicii de 
comunicaţii electronice pot fi furnizate în 
benzile de frecvenţă radio disponibile
serviciilor de comunicaţii electronice, în 
conformitate cu registrele naţionale de 
alocare a frecvenţelor şi cu cu 
Regulamentul privind radiocomunicaţiile 
al Uniunii Internaţionale a 
Telecomunicaţiilor (ITU). . Cu toate 
acestea, statele membre pot să prevadă 
restricţii proporţionale şi nediscriminatorii 
în ceea ce priveşte tipurile de servicii de 
comunicaţii electronice care urmează să fie 
furnizate.

Or. en

Justificare

Service neutrality should be circumscribed to the possibilities offered by the ITU Radio 
Regulations that determine how services can co-exist in a given band (e.g. primary users are 
protected and neighbouring countries agree)

Amendamentul 354
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

(4) În cazul în care al doilea paragraf sau 
măsurile adoptate în temeiul articolului 
(9c) nu prevăd altfel, statele membre se 
asigură că toate tipurile de servicii de 
comunicaţii electronice pot fi furnizate în 
benzile de frecvenţă radio deschise 
comunicaţiilor electronice. Cu toate 
acestea, statele membre pot să prevadă 
restricţii proporţionale şi 
nediscriminatorii în ceea ce priveşte 
tipurile de servicii de comunicaţii 
electronice care urmează să fie furnizate.

(4) În cazul în care al doilea paragraf sau 
măsurile adoptate în temeiul articolului 
(9c) nu prevăd altfel, statele membre se 
asigură că, în conformitate cu planurile de 
frecvenţă agreate la nivel internaţional şi 
cu cu Regulamentul privind 
radiocomunicaţiile al ITU, toate tipurile 
de servicii de comunicaţii electronice pot fi 
furnizate în benzile de frecvenţă radio 
deschise comunicaţiilor electronice. Cu 
toate acestea, statele membre pot să 
prevadă restricţii proporţionale şi 
nediscriminatorii în ceea ce priveşte 
tipurile de servicii de comunicaţii 
electronice care urmează să fie furnizate.

Or. en

Justificare

The proposal does not recognise or address the importance of ensuring compatibility with the 
ITU rules and procedures and international legally binding constraints arising under them. 
The efficient use of spectrum necessitates compliance with the ITU filing and coordination 
process.

Amendamentul 355
Reino Paasilinna

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care al doilea paragraf sau 
măsurile adoptate în temeiul articolului 
(9c) nu prevăd altfel, statele membre se 
asigură că toate tipurile de servicii de 
comunicaţii electronice pot fi furnizate în 
benzile de frecvenţă radio deschise 
comunicaţiilor electronice. Cu toate 
acestea, statele membre pot să prevadă 

(4) Statele membre se asigură că toate 
tipurile de servicii de comunicaţii 
electronice pot fi furnizate în benzile de 
frecvenţă radio deschise comunicaţiilor 
electronice.  Cu toate acestea, statele 
membre pot să prevadă restricţii 
proporţionale şi nediscriminatorii în ceea 
ce priveşte tipurile de servicii de 
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restricţii proporţionale şi nediscriminatorii 
în ceea ce priveşte tipurile de servicii de 
comunicaţii electronice care urmează să fie 
furnizate.

comunicaţii electronice care urmează să fie 
furnizate.

Or. en

Justificare

In addition to harmful interference also ‘quality of service’ should be a criterion for 
providing restrictions to the technological neutrality. This is particularly important in cases 
where shared use of spectrum is allowed. Also a reference should be made to relevant 
international agreements (e.g. ITU). ‘The provision of universal or public service’ should be 
added to the list of possible restrictions. Fixed networks are being replaced by mobile 
communications networks and the mobile communications networks as a means to deliver 
universal service should be ensured. References to article 9c should be deleted.

Amendamentul 356
Gunnar Hökmark

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care al doilea paragraf sau 
măsurile adoptate în temeiul articolului 
(9c) nu prevăd altfel, statele membre se 
asigură că toate tipurile de servicii de 
comunicaţii electronice pot fi furnizate în 
benzile de frecvenţă radio deschise 
comunicaţiilor electronice. Cu toate 
acestea, statele membre pot să prevadă 
restricţii proporţionale şi nediscriminatorii 
în ceea ce priveşte tipurile de servicii de 
comunicaţii electronice care urmează să fie 
furnizate.

(4) În cazul în care al doilea paragraf sau 
măsurile adoptate în temeiul articolului 
(9c) nu prevăd altfel, statele membre se 
asigură că toate tipurile de servicii de 
comunicații electronice pot fi furnizate în 
benzile de frecvență radio disponibile
serviciilor de comunicații electronice. Cu 
toate acestea, statele membre pot să 
prevadă restricţii proporţionale şi 
nediscriminatorii în ceea ce priveşte 
tipurile de servicii de comunicaţii 
electronice care urmează să fie furnizate.

Or. en

Justificare

The ITU Radio Regulations govern spectrum arrangements betwwen countries, primarily to 
offer protection against interference, but deliberately give Member States flexibility to deviate 
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from the regulations on a national basis or where agreed bilaterally. Similar flexibility is also 
needed with respect to national allocation plans as they can lack transparency and may not 
be legally binding and are frequently altered.

Amendamentul 357
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Restricţiile care reglementează furnizarea 
unui serviciu într-o bandă specifică sunt 
justificate, în scopul de a garanta 
îndeplinirea obiectivului de interes general 
conform dreptului comunitar, precum 
siguranţa vieţii sau evitarea utilizării 
ineficiente a spectrului, sau de a promova 
diversitatea culturală şi lingvistică şi 
pluralismul media astfel cum sunt definite 
în legislaţia naţională în conformitate cu 
dreptul comunitar. 

Restricţiile care reglementează furnizarea 
unui serviciu de comunicaţii electronice
într-o bandă specifică sunt justificate, în 
scopul de a garanta îndeplinirea 
obiectivului de interes general conform 
dreptului comunitar, precum siguranţa 
vieţii sau evitarea utilizării ineficiente a
spectrului, necesitatea de a asigura o 
calitate corespunzătoare a serviciilor 
pentru utilizatorii finali, sau de a promova 
diversitatea culturală şi lingvistică şi 
pluralismul media sau de a furniza servicii 
de radio şi televiziune, astfel cum sunt 
definite în legislaţia naţională în 
conformitate cu dreptul comunitar.

Or. es

Justificare

Con respecto a la primera de las propuestas conviene hacer referencia a la necesidad de 
concordancia con las previsiones de los planes nacionales de frecuencia y las regulaciones 
internacionales sobre la materia.

En cuanto a la segunda, la necesidad de asegurar una buena calidad de servicio a los 
usuarios finales es uno de los objetivos de interés general comunitarios.

En relación con la tercera, es necesario incorporar la referencia a la especificidad de los 
servicios de radio y de televisión.
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Amendamentul 358
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Restricţiile care reglementează furnizarea 
unui serviciu într-o bandă specifică sunt 
justificate, în scopul de a garanta 
îndeplinirea obiectivului de interes 
general conform dreptului comunitar, 
precum siguranţa vieţii sau evitarea 
utilizării ineficiente a spectrului, sau de a 
promova diversitatea culturală şi 
lingvistică şi pluralismul media astfel 
cum sunt definite în legislaţia naţională în 
conformitate cu dreptul comunitar.

Restricţiile care impun furnizarea unui 
serviciu de comunicaţii electronice într-o 
bandă specifică sunt justificate, în scopul 
de a garanta îndeplinirea obiectivului de 
interes general, definit în legislaţi 
naţională, conform dreptului comunitar, 
precum siguranţa vieţii, promovarea 
coeziunii sociale, regionale sau teritoriale
sau evitarea utilizării ineficiente a 
spectrului, sau de a promova diversitatea 
culturală şi lingvistică şi pluralismul 
media, inclusiv serviciile de radio şi 
difuziune, astfel cum sunt definite în 
legislaţia naţională în conformitate cu 
dreptul comunitar.

Or. en

Justificare

The reference in the second subparagraph in 9.4 to” the promotion of cultural and linguistic 
diversity and media pluralism” is too limiting and should be expanded to refer specifically to 
broadcasting services.

Amendamentul 359
Erna Hennicot-Schoepges, Šarūnas Birutis, Rebecca Harms, Dominique Vlasto, Ruth 
Hieronymi, Claude Turmes, Den Dover, Paul Rübig, Herbert Reul, David Hammerstein

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Restricţiile care reglementează furnizarea Restricţiile care impun furnizarea unui 
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unui serviciu într-o bandă specifică sunt 
justificate, în scopul de a garanta 
îndeplinirea obiectivului de interes general 
conform dreptului comunitar, precum 
siguranţa vieţii sau evitarea utilizării 
ineficiente a spectrului, sau de a promova 
diversitatea culturală şi lingvistică şi 
pluralismul media astfel cum sunt definite 
în legislaţia naţională în conformitate cu 
dreptul comunitar.

serviciu de comunicaţii electronice într-o 
bandă specifică sunt justificate, în scopul 
de a garanta îndeplinirea obiectivului de 
interes general conform dreptului 
comunitar, precum siguranţa vieţii, 
promovarea coeziunii sociale, regionale 
sau teritoriale sau evitarea utilizării 
ineficiente a spectrului, sau de a promova 
diversitatea culturală şi lingvistică şi 
pluralismul media sau de a furniza servicii 
de radio şi televiziune, astfel cum sunt 
definite în legislaţia naţională în 
conformitate cu dreptul comunitar.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 360
Rebecca Harms

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Restricţiile care reglementează furnizarea 
unui serviciu într-o bandă specifică sunt 
justificate, în scopul de a garanta 
îndeplinirea obiectivului de interes general 
conform dreptului comunitar, precum 
siguranţa vieţii sau evitarea utilizării 
ineficiente a spectrului, sau de a promova 
diversitatea culturală şi lingvistică şi 
pluralismul media astfel cum sunt definite 
în legislaţia naţională în conformitate cu 
dreptul comunitar.

Măsurile care impun furnizarea unui 
serviciu într-o bandă specifică sunt 
justificate, în scopul de a garanta 
îndeplinirea obiectivului de interes general 
definit în legislaţia naţională conform 
dreptului comunitar, precum siguranţa 
vieţii, promovarea coeziunii sociale, 
regionale sau teritoriale, sau evitarea 
utilizării ineficiente a spectrului, sau de a 
promova obiectivele politicilor privind 
cultura şi mass-media, cum ar fi
diversitatea culturală şi lingvistică şi 
pluralismul media.
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Or. en

Justificare

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

Amendamentul 361
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Restricţiile care reglementează furnizarea 
unui serviciu într-o bandă specifică sunt 
justificate, în scopul de a garanta 
îndeplinirea obiectivului de interes general 
conform dreptului comunitar, precum 
siguranţa vieţii sau evitarea utilizării 
ineficiente a spectrului, sau de a promova 
diversitatea culturală şi lingvistică şi 
pluralismul media astfel cum sunt definite 
în legislaţia naţională în conformitate cu 
dreptul comunitar.

Măsurile care impun furnizarea unui 
serviciu într-o bandă specifică sunt 
justificate, în scopul de a garanta 
îndeplinirea obiectivului de interes general 
definit în legislaţia naţională conform 
dreptului comunitar, precum siguranţa 
vieţii, promovarea coeziunii sociale, 
regionale sau teritoriale, sau evitarea 
utilizării ineficiente a spectrului, sau de a 
promova obiectivele politicilor privind 
cultura şi mass-media, cum ar fi
diversitatea culturală şi lingvistică şi 
pluralismul media.

Or. en

Justificare

Service neutrality should be defined according to the possibilities offered by the ITU 
Regulations that determine which services can coexist in the different bands. As a result of 
this legally sound definition of service neutrality, measures taken in the framework of the ITU 
Regulations to ensure public interest objectives are not a restriction but a consequence to this 
principle. For transparency reasons, all general interest objectives should be defined in 
national legislation in conformity with community law. The mere reference to “the promotion 
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of cultural and linguistic diversity and media pluralism” is too narrow as it does not cover all 
general interest objectives pursued by audiovisual media policies.

Amendamentul 362
Robert Goebbels

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Restricţiile care reglementează furnizarea 
unui serviciu într-o bandă specifică sunt 
justificate, în scopul de a garanta 
îndeplinirea obiectivului de interes general 
conform dreptului comunitar, precum 
siguranţa vieţii sau evitarea utilizării 
ineficiente a spectrului, sau de a promova 
diversitatea culturală şi lingvistică şi 
pluralismul media astfel cum sunt definite 
în legislaţia naţională în conformitate cu 
dreptul comunitar.

Restricțiile care impun furnizarea unui 
serviciu de comunicaţii electronice într-o 
bandă specifică sunt justificate, în scopul 
de a garanta îndeplinirea obiectivului de 
interes general conform dreptului 
comunitar, precum siguranța vieții, 
furnizarea serviciilor universale sau 
publice, promovarea coeziunii sociale, 
regionale sau teritoriale, utilizarea
eficientă a spectrului sau gestionarea 
eficientă a spectrului pentru a ţine seama 
de angajamentele şi practicile 
internaţionale, sau de a promova 
diversitatea culturală și lingvistică și 
pluralismul media.

Or. en

Justificare

References to the 2002 EC Spectrum Decision and the ITU Radio Regulations are essential to 
ensure consistency between EU rules, and compliance of EU rules with international rules 
reflected in national frequency allocation tables. The effective management of spectrum is the 
responsibility of the NRA and requires compliance with ITU procedures.
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Amendamentul 363
Reino Paasilinna

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Restricţiile care reglementează furnizarea 
unui serviciu într-o bandă specifică sunt 
justificate, în scopul de a garanta 
îndeplinirea obiectivului de interes general 
conform dreptului comunitar, precum 
siguranţa vieţii sau evitarea utilizării 
ineficiente a spectrului, sau de a promova 
diversitatea culturală şi lingvistică şi 
pluralismul media astfel cum sunt definite 
în legislaţia naţională în conformitate cu 
dreptul comunitar.

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

Or. en

Justificare

In addition to harmful interference also ‘quality of service’ should be a criterion for 
providing restrictions to the technological neutrality. This is particularly important in cases 
where shared use of spectrum is allowed. Also a reference should be made to relevant 
international agreements (e.g. ITU). ‘The provision of universal or public service’ should be 
added to the list of possible restrictions. Fixed networks are being replaced by mobile 
communications networks and the mobile communications networks as a means to deliver 
universal service should be ensured. References to article 9c should be deleted.

Amendamentul 364
Werner Langen

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

Restricţiile care reglementează furnizarea 
unui serviciu într-o bandă specifică sunt 
justificate, în scopul de a garanta 
îndeplinirea obiectivului de interes general 
conform dreptului comunitar, precum 
siguranţa vieţii sau evitarea utilizării 
ineficiente a spectrului, sau de a promova 
diversitatea culturală şi lingvistică şi 
pluralismul media astfel cum sunt definite 
în legislaţia naţională în conformitate cu 
dreptul comunitar.

Restricțiile care reglementează furnizarea 
unui serviciu într-o bandă specifică sunt 
justificate, în scopul de a garanta 
îndeplinirea obiectivului de interes general 
conform dreptului comunitar, precum 
siguranța vieții, promovarea coeziunii 
sociale, regionale sau teritoriale, 
promovarea facilitării accesului la o 
societate a informaţiei pentru toţi 
cetăţenii, evitarea utilizării ineficiente a 
spectrului, sau de a promova diversitatea 
culturală și lingvistică și pluralismul media 
astfel cum sunt definite în legislația 
națională în conformitate cu dreptul 
comunitar.

Or. de

Justificare

Der Zugang aller Bürger zur Informationsgesellschaft ist eines der Hauptziele der Lissabon-
Strategie. Es ist daher im öffentlichen Interesse, dieses auch explizit in die Liste der Gründe 
für mögliche Ausnahmen der Service-Neutralität aufzunehmen

Amendamentul 365
Rebecca Harms

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

O măsură care interzice furnizarea oricărui 
alt serviciu de comunicaţii electronice într-
o bandă specifică poate fi prevăzută numai 
atunci când aceasta este justificată de 
necesitatea protejării serviciilor de 
siguranţă a vieţii sau a evitării bruiajului 
dăunător.
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Or. en

Justificare

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

Amendamentul 366
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

O măsură care interzice furnizarea oricărui 
alt serviciu de comunicaţii electronice într-
o bandă specifică poate fi prevăzută numai 
atunci când aceasta este justificată de 
necesitatea protejării serviciilor de 
siguranţă a vieţii sau a evitării bruiajului 
dăunător.

Or. en

Justificare

Service neutrality should be defined according to the possibilities offered by the ITU 
Regulations that determine which services can coexist in the different bands. As a result of 
this legally sound definition of service neutrality, measures taken in the framework of the ITU 
Regulations to ensure public interest objectives are not a restriction but a consequence to this 
principle. For transparency reasons, all general interest objectives should be defined in 
national legislation in conformity with community law. The mere reference to “the promotion 
of cultural and linguistic diversity and media pluralism” is too narrow as it does not cover all 
general interest objectives pursued by audiovisual media policies.
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Amendamentul 367
Erna Hennicot-Schoepges, Šarūnas Birutis, Rebecca Harms, Dominique Vlasto, Ruth 
Hieronymi, Claude Turmes, Den Dover, Herbert Reul, David Hammerstein

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

O restricţie care interzice furnizarea oricărui 
alt serviciu de comunicaţii electronice într-
o bandă specifică poate fi prevăzută numai 
atunci când aceasta este justificată de 
necesitatea protejării serviciilor de siguranţă 
a vieţii sau a garantării respectării unui 
interes general, astfel cum este definit în 
legislaţia naţională în conformitate cu 
dreptul comunitar, precum promovarea 
diversităţii culturale şi lingvistice şi a 
pluralismului media.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 368
Robert Goebbels

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

O restricţie care interzice furnizarea 
oricărui alt serviciu într-o bandă specifică 
poate fi prevăzută numai atunci când 
aceasta este justificată de necesitatea 

O restricţie care interzice furnizarea 
oricărui alt serviciu de comunicaţii 
electronice într-o bandă specifică poate fi 
prevăzută numai atunci când aceasta este 
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protejării serviciilor de siguranţă a vieţii. justificată de necesitatea protejării 
serviciilor de siguranţă a vieţii sau a 
asigurării îndeplinirii obiectivului de 
interes general definit în legislaţia 
naţională în conformitate cu legislaţia 
comunitară.

Or. en

Justificare

References to the 2002 EC Spectrum Decision and the ITU Radio Regulations are essential to 
ensure consistency between EU rules, and compliance of EU rules with international rules 
reflected in national frequency allocation tables. The effective management of spectrum is the 
responsibility of the NRA and requires compliance with ITU procedures.

Amendamentul 369
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

O restricţie care interzice furnizarea 
oricărui alt serviciu de comunicaţii 
electronice într-o bandă specifică poate fi 
prevăzută numai atunci când aceasta este 
justificată de necesitatea protejării 
serviciilor de siguranţă a vieţii.

Or. en
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Amendamentul 370
Erna Hennicot-Schoepges, Šarūnas Birutis, Rebecca Harms, Dominique Vlasto, Ruth 
Hieronymi, Claude Turmes, Den Dover, Pilar del Castillo Vera, Herbert Reul, David 
Hammerstein

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre revizuiesc cu regularitate 
necesitatea restricţiilor menţionate la alineatele 
(3) şi (4).

(5) Statele membre revizuiesc cu regularitate 
necesitatea restricţiilor menţionate la 
alineatele (3) şi (4). Definirea domeniului de 
aplicare şi a naturii oricărei excepţii este de 
competenţa statelor membre.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 371
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre revizuiesc cu 
regularitate necesitatea restricţiilor
menţionate la alineatele (3) şi (4).

(5) Statele membre revizuiesc cu 
regularitate necesitatea obiectivelor de 
interes general menționate la alineatele (3) 
și (4).

Or. en
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Amendamentul 372
Paul Rübig

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre revizuiesc cu regularitate 
necesitatea restricţiilor menţionate la alineatele 
(3) şi (4).

(5) Statele membre revizuiesc cu regularitate 
necesitatea restricţiilor menţionate la alineatele 
(3) şi (4) şi furnizează un raport cu privire la 
aceasta care este făcut public.

Or. en

Justificare

A competitive mobile communications economy with better access to the information society 
for all citizens is seen as one of the main foundations of the Lisbon strategy and an aim of 
European policies as it will create more economic growth and jobs in Europe. This aim is 
expressly accepted by the amendment as a general interest objective. Therefore it can 
legitimise exceptions to the principle of service neutrality.

Amendamentul 373
Erna Hennicot-Schoepges

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Alineatele (3) şi (4) se aplică pentru alocarea şi 
repartizarea spectrului radio după 31 decembrie 
2009.

(6) Alineatele (3) şi (4) se aplică pentru 
alocarea şi repartizarea spectrului radio 
după (data transpunerii).

Or. en
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Amendamentul 374
Alexander Alvaro

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2002/21/CE
Articolul 9 – alineatul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Statele membre intenţionează să 
împartă spectrul benzilor UHF IV/V (470-
862 MHz) în părţi egale, în vederea 
dezvoltării în continuare a serviciilor de 
radiodifuziune şi de comunicaţii mobile.
Statele membre urmăresc rezultatele 
Conferințelor Mondiale ale 
Radiocomunicațiilor (CMR) 2007. 
Subbanda armonizată 790-862 MHz se 
eliberează şi se atribuie serviciilor de 
comunicaţii mobile în bandă largă nu mai 
târziu de şase luni de la intrarea în 
vigoare a prezentei directive.
La solicitarea unui operator de reţea, 
autoritatea naţională de reglementare 
examinează necesitatea alocărilor şi 
repartizărilor actuale ale frecvenţelor 
radio puse la dispoziţia serviciilor de 
radiodifuziune pentru realizarea 
obiectivelor menţionate la articolul 9 
alineatul (4). Examinarea în cauză este 
finalizată în termen de trei luni. În cazul 
în care se constată că alocările şi 
repartizările respective nu sunt necesare 
pentru realizarea obiectivelor menţionate, 
autoritatea naţională de reglementare 
pune la dispoziţie serviciilor de 
comunicaţii mobile noi alocări şi 
efectuează noi repartizări în termen de 
şase luni. În cazul în care există motive 
întemeiate, autoritatea naţională de 
reglementare, după înştiinţarea Comisiei, 
poate lua o decizie cu privire la realocarea 
frecvenţelor radio în cauză. 

Or. en
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Justificare

Mobile broadband technologies will provide access to the internet and to minimise the digital 
divide in rural areas in particular. Against this background the early introduction of mobile 
internet services seems to be advisable as well as the establishment of reasonable legal rules 
in this area. On the other hand, the interest of the broadcasting industry and the objectives of 
promoting cultural and linguistic diversity and media pluralism have to be recognized. 
Accordingly, the Member States shall intend to use the spectrum of the UHF bands IV/V (470-
862 MHz) for the further development of broadcasting and mobile services in equal shares

Amendamentul 375
Paul Rübig

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2002/21/CE
Articolul 9 – alineatul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Statele membre intenţionează să 
împartă spectrul benzilor UHF IV/V (470-
862 MHz) în părţi egale în vederea 
dezvoltării în continuare a serviciilor de 
radiodifuziune şi de comunicaţii mobile.
Într-o primă etapă, statele membre 
urmează rezultatele Conferinţei Mondiale 
de Radiocomunicaţii 2007. Subbanda 
armonizată de 790-862 MHz se eliberează 
şi se atribuie serviciilor de comunicaţii 
mobile în bandă largă cât mai curând 
posibil, dar nu mai târziu de şase luni de 
la intrarea în vigoare a prezentei directive.
Ulterior, cel puţin o treime din spectrul 
suplimentar ce va fi eliberat în cadrul 
benzilor IV/V din spectrul UHF (470-862 
MHz), ca urmare a trecerii serviciilor de 
radiodifuziune la difuziunea digitală, se 
alocă şi se repartizează imediat reţelelor 
de comunicaţii mobile în bandă largă 
până la realizarea obiectivului menţionat 
la primul paragraf. Frecvenţele se 
atribuie reţelelor de comunicaţii mobile în 
bandă largă în mod armonizat. În acest 
scop, se demarează imediat procedurile de 



PE407.631v01-00 42/104 AM\725138RO.doc

RO

planificare corespunzătoare.
La solicitarea unui operator de reţea de 
comunicaţii mobile, autoritatea naţională 
de reglementare analizează faptul dacă 
alocările şi repartizările actuale ale 
frecvenţelor radio puse la dispoziţia 
serviciilor de radiodifuziune sunt 
necesare pentru realizarea obiectivelor 
menţionate la articolul 9 alineatul (4). 
Analiza se realizează în termen de trei 
luni. În cazul în care se constată că 
alocările şi repartizările în cauză nu sunt 
necesare pentru realizarea obiectivelor 
menţionate, autoritatea naţională de 
reglementare efectuează noi alocări 
serviciilor de comunicaţii mobile şi noi 
repartizări în termen de şase luni. În 
cazul în care există motive imperioase, 
autoritatea naţională de reglementare 
poate prelungi acest termen, după 
notificarea Comisiei, cu încă trei luni.

Or. en

Justificare

Due to its favourable conditions for mobile applications, the band below 1 GHz is of specific 
importance. The UHF band IV/V (470-862 MHz) in particular, currently mainly used for 
television is part of this. Due to its physical characteristics, this spectrum achieves a broader 
reach and therefore needs comparatively fewer base station sites for the coverage of large 
areas. Therefore, the deployment of the next generation mobile broadband networks could be 
much more cost-efficient in rural areas.

Amendamentul 376
Ján Hudacký

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2002/21/CE
Articolul 9 – alineatul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Statele membre intenţionează să 
împartă spectrul benzilor UHF IV/V (470-
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862 MHz) în părţi egale în vederea 
dezvoltării în continuare a serviciilor de 
radiodifuziune şi de comunicaţii mobile.
Într-o primă etapă, statele membre 
urmează rezultatele Conferinţei Mondiale 
de Radiocomunicaţii 2007. Subbanda 
armonizată de 790-862 MHz se eliberează 
şi se atribuie serviciilor de comunicaţii 
mobile în bandă largă cât mai curând 
posibil, dar nu mai târziu de şase luni de 
la intrarea în vigoare a prezentei directive.
Ulterior, cel puţin două treimi din spectrul 
suplimentar ce va fi eliberat în cadrul 
benzilor IV/V din spectrul UHF (470-862 
MHz), ca urmare a trecerii serviciilor de 
radiodifuziune la difuziunea digitală, se 
alocă şi se repartizează imediat reţelelor 
de comunicaţii mobile în bandă largă 
până la realizarea obiectivului menţionat 
la primul paragraf. Frecvenţele se 
atribuie reţelelor de comunicaţii mobile în 
bandă largă în mod armonizat. În acest 
scop, se demarează imediat procedurile de 
planificare corespunzătoare.
La solicitarea unui operator de reţea de 
comunicaţii mobile, autoritatea naţională 
de reglementare analizează faptul dacă 
alocările şi repartizările actuale ale 
frecvenţelor radio puse la dispoziţia 
serviciilor de radiodifuziune sunt 
necesare pentru realizarea obiectivelor 
menţionate la articolul 9 alineatul (4). 
Analiza se realizează în termen de trei 
luni. În cazul în care se constată că 
alocările şi repartizările în cauză nu sunt 
necesare pentru realizarea obiectivelor 
menţionate, autoritatea naţională de 
reglementare efectuează noi alocări 
serviciilor de comunicaţii mobile şi noi 
repartizări în termen de şase luni. În 
cazul în care există motive imperioase, 
autoritatea naţională de reglementare 
poate prelungi acest termen, după 
notificarea Comisiei, cu încă trei luni.

Or. en



PE407.631v01-00 44/104 AM\725138RO.doc

RO

Justificare

Mobile broadband will provide access to the internet in rural areas. Establishing reasonable 
legal rules in this area is urgent. Also interests of the broadcasting industry and the objectives 
of promoting cultural and linguistic diversity and media pluralism are to be recognized. 
Accordingly, the Member States shall intend to use the UHF bands IV/V (470-862 MHz) for 
further development of broadcasting and mobile services in equal shares.

Amendamentul 377
Werner Langen

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2002/21/CE
Articolul 9 – alineatul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Statele membre încearcă să împartă 
spectrul benzilor UHF IV/V (470-862 
MHz) în părţi egale, în vederea dezvoltării 
în continuare a serviciilor de 
radiodifuziune şi de comunicaţii mobile.
Într-o primă etapă, statele membre ar 
trebui să urmeze rezultatele Conferinţei 
Mondiale de Radiocomunicaţii 2007.  
Sub-banda armonizată de 790-862 MHz 
ar trebui eliberată şi alocată serviciilor de 
comunicaţii mobile în bandă largă cât 
mai curând posibil, nu mai târziu de şase 
luni de la data intrării în vigoare a 
prezentei directive.
Ulterior, cel puţin două treimi din 
frecvenţele suplimentare ce vor fi 
eliberate în cadrul benzilor IV/V din 
spectrul UHF (470-862 MHz) prin 
digitalizarea transmisiunilor radio, vor fi 
alocate direct reţelelor de comunicaţii 
mobile în bandă largă până la atingerea 
obiectivului de împărţire egală, 50:50, a 
frecvenţelor între serviciile radio şi de 
comunicaţii mobile.   Frecvenţele vor fi 
alocate în mod armonizat. Procedurile de 
planificare necesare vor fi demarate 
imediat.
La solicitarea unui operator de 
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comunicaţii mobile, autoritatea naţională 
de reglementare trebuie să cerceteze dacă 
alocările şi repartizările actuale ale 
frecvenţelor radio utilizate pentru 
transmisia de materiale de radiodifuziune 
sunt necesare pentru realizarea 
obiectivelor enumerate la articolul 9 
alineatul (4).  Examinarea în cauză este 
finalizată în termen de trei luni.  În cazul 
în care se constată că alocările şi 
repartizările în cauză nu sunt necesare 
pentru realizarea obiectivelor menţionate, 
autoritatea naţională de reglementare 
trebuie să efectueze o realocarea către 
serviciile de comunicaţii mobile în decurs 
de şase luni.  În cazul în care există 
motive imperioase, autoritatea naţională 
de reglementare poate prelungi acest 
termen, după notificarea Comisiei, cu 
încă trei luni.

Or. de

Justificare

Im Falle einer ausreichenden Zuteilung von Frequenzen im UHF Band können mobile 
Breitbanddienste einen großen Beitrag zur Überwindung der digitalen Kluft leisten und damit 
auch Bürgern in ländlichen Regionen einen Zugang zur Informationsgesellschaft bieten. 
Deshalb ist eine rasche Zuteilung an Anbieter von mobilen Breitbanddiensten zu begrüßen. 
Weiterhin sind zur Wahrung der kulturellen Vielfalt auch die Interessen der Rundfunkanbieter 
zu berücksichtigen, so dass eine hälftige Teilung der Frequenzen zwischen Rundfunkanbietern 
und Mobilfunkanbietern angemessen erscheint. Um Planungssicherheit für die Beteiligten zu 
erreichen ist es wichtig, daß die Richtlinie konkrete Vorgaben für die Zuteilung der 
sogenannten digitalen Dividende macht.

Amendamentul 378
Lambert van Nistelrooij

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2002/21/CE
Articolul 9 – alineatul 6a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Statele membre asigură punerea la 
dispoziţie a spectrului de dividend digital, 
fapt ce va asigura tuturor un acces mai 
bun la societatea informaţională.

Or. en

Justificare

This will ensure that future technological developments for broadcast and mobile broadband 
services will be harmonised to overcome any hurdles that might occur and to increase cost-
efficient broadband access all over Europe as soon as possible.

Amendamentul 379
Gianni De Michelis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2002/21/CE
Articolul 9 – alineatul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Statele membre aplică dispoziţiile 
alineatelor (3)-(6), ţinând seama pe deplin 
de evaluările efectuate de organizaţiile 
tehnice şi de standardizare 
corespunzătoare şi după consultarea 
părţilor interesate. La aplicarea 
prezentului articol, statele membre adoptă 
măsuri adecvate pentru garantarea unei 
concurenţe loiale, asigurând transparenţa 
deplină a investiţiilor realizate de actorii 
de pe piaţă în vederea achiziţiei de 
frecvenţe radio.

Or. en

Justificare

The application of the principles of technology and service neutrality should not jeopardise 
the investments made in particular by mobile operators in 3G licences and by private 
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broadcasting in frequency trading. At the same time, it should be applied in a way to be 
consistent with the objective of promoting a non-distorting mechanism and fair competition in 
the markets.

Amendamentul 380
Erna Hennicot-Schoepges

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9a eliminat
Revizuirea restricţiilor impuse drepturilor 

existente
(1) Pentru o perioadă de cinci ani care 
începe la [1 ianuarie 2010], statele 
membre se asigură că titularii drepturilor 
de utilizare a spectrului acordate înainte 
de această dată pot depune o solicitare 
către autoritatea naţională de 
reglementare competente în vederea unei 
reexaminări a restricţiilor impuse 
drepturilor acestora în conformitate cu 
articolul 9 alineatele (3) şi (4). 
Înainte de adoptarea deciziei sale, 
autoritatea naţională de reglementare 
competentă notifică titularului în cauză 
reexaminarea restricţiilor, indicând 
dimensiunea dreptului după reexaminare 
şi acordându-i un termen rezonabil 
pentru a-şi retrage solicitarea. 
În cazul în care titularul drepturilor îşi 
retrage solicitarea, drepturile acestuia nu 
se modifică fie până la expirarea 
termenului acordat, fie până la sfârşitul 
perioadei de cinci ani, fiind aleasă drept 
scadenţă prima dintre aceste date.
(2) În cazul în care titularul drepturilor 
menţionat la alineatul (1) este furnizor de 
servicii de difuzare de conţinuturi radio 
sau de televiziune, iar dreptul de utilizare 
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a spectrului radio i-a fost acordat în 
vederea îndeplinirii unui obiectiv specific 
de interes general, solicitarea de 
reexaminare nu poate fi întocmită decât 
cu privire la partea spectrului de frecvenţe 
radio necesară îndeplinirii unui astfel de 
obiectiv. Partea spectrului radio care nu 
mai este necesară pentru îndeplinirea 
obiectivului menţionat, ca urmare a 
aplicării articolului 9 alineatele (3) şi (4) 
va face obiectul unei noi proceduri de 
desemnare în conformitate cu articolul 7 
alineatul (2) din directiva privind 
autorizarea.
(3) La sfârşitul perioadei de cinci ani 
menţionate la alineatul (1), statele 
membre iau toate măsurile necesare 
pentru a garanta că articolul (9) 
alineatele (3) şi (4) se aplică tuturor 
desemnărilor şi alocărilor de spectru 
radio care existau la data intrării în 
vigoare a prezentei directive.
(4) La aplicarea prezentului articol, 
statele membre iau toate măsurile 
adecvate pentru a garanta o concurenţă 
loială.

Or. en

Justificare

The forced review of existing rights is likely to introduce major business uncertainty, 
discourage investment and does not take account of the commercial reality for many 
operators.

Amendamentul 381
Robert Goebbels

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

Articolul 9a eliminat
Revizuirea restricţiilor impuse drepturilor 

existente
(1) Pentru o perioadă de cinci ani care 
începe la [1 ianuarie 2010], statele 
membre se asigură că titularii drepturilor 
de utilizare a spectrului acordate înainte 
de această dată pot depune o solicitare 
către autoritatea naţională de 
reglementare competente în vederea unei 
reexaminări a restricţiilor impuse 
drepturilor acestora în conformitate cu 
articolul 9 alineatele (3) şi (4). 
Înainte de adoptarea deciziei sale, 
autoritatea naţională de reglementare 
competentă notifică titularului în cauză 
reexaminarea restricţiilor, indicând 
dimensiunea dreptului după reexaminare 
şi acordându-i un termen rezonabil 
pentru a-şi retrage solicitarea. 
În cazul în care titularul drepturilor îşi 
retrage solicitarea, drepturile acestuia nu 
se modifică fie până la expirarea 
termenului acordat, fie până la sfârşitul 
perioadei de cinci ani, fiind aleasă drept 
scadenţă prima dintre aceste date.
(2) În cazul în care titularul drepturilor 
menţionat la alineatul (1) este furnizor de 
servicii de difuzare de conţinuturi radio 
sau de televiziune, iar dreptul de utilizare 
a spectrului radio i-a fost acordat în 
vederea îndeplinirii unui obiectiv specific 
de interes general, solicitarea de 
reexaminare nu poate fi întocmită decât 
cu privire la partea spectrului de frecvenţe 
radio necesară îndeplinirii unui astfel de 
obiectiv. Partea spectrului radio care nu 
mai este necesară pentru îndeplinirea 
obiectivului menţionat, ca urmare a 
aplicării articolului 9 alineatele (3) şi (4) 
va face obiectul unei noi proceduri de 
desemnare în conformitate cu articolul 7 
alineatul (2) din directiva privind 
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autorizarea.
(3) La sfârşitul perioadei de cinci ani 
menţionate la alineatul (1), statele 
membre iau toate măsurile necesare 
pentru a garanta că articolul (9) 
alineatele (3) şi (4) se aplică tuturor 
desemnărilor şi alocărilor de spectru 
radio care existau la data intrării în 
vigoare a prezentei directive.
(4) La aplicarea prezentului articol, 
statele membre iau toate măsurile 
adecvate pentru a garanta o concurenţă 
loială.

Or. en

Justificare

The forced review of existing rights is likely to introduce major business uncertainty, 
discourage investment and does not take account of the commercial reality for many 
operators.

Amendamentul 382
Paul Rübig

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Justificare

The period as of which member states are to apply the new rules on radio frequency 
management should be reduced to one year. The faster spectrum refarming is possible the 
faster efficiency gains could be realized by operators benefiting customers in the longer run 
by lower prices and better services. Within their rights, license holders should be allowed to 
use their frequency bands for whichever standardised technology they like to use it. For an 
efficient use of spectrum, a maximum amount of license right certainty and a minimum 
amount of restrictions on the use of spectrum are crucial.

Amendamentul 383
Fiona Hall

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Pentru o perioadă de cinci ani care începe la 
[data transpunerii], statele membre se pot 
asigura că titularii drepturilor de utilizare a 
spectrului acordate înainte de această dată 
pentru o perioadă de cel puţin cinci ani pot 
depune o solicitare către autoritatea naţională de 
reglementare competentă în vederea unei 
reexaminări a restricţiilor impuse drepturilor 
acestora în conformitate cu articolul 9 alineatele 
(3) şi (4). Până la 1 ianuarie 2015, statele 
membre iau toate măsurile necesare pentru a 
garanta că articolul (9) alineatele (3) şi (4) se 
aplică tuturor repartizărilor şi alocărilor de 
frecvenţe radio valabile la data intrării în 
vigoare a prezentei directive.

Or. en
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Amendamentul 384
Gunnar Hökmark

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Până la [1 ianuarie 2015], statele 
membre iau toate măsurile necesare pentru a 
garanta că articolul (9) alineatele (3) şi (4) 
se aplică tuturor repartizărilor şi alocărilor 
de frecvenţe radio valabile la data intrării în 
vigoare a prezentei directive.

Or. en

Justificare

All licences should comply with the requirements of 9(3) and 9(4) by a set date but Member 
States should have flexibility to manage this process in order to deal with national 
circumstances.

Amendamentul 385
Gianni De Michelis

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru o perioadă de cinci ani care 
începe la [1 ianuarie 2010], statele 
membre se asigură că titularii drepturilor 
de utilizare a spectrului acordate înainte de 
această dată pot depune o solicitare către 
autoritatea naţională de reglementare 
competente în vederea unei reexaminări a 
restricţiilor impuse drepturilor acestora în 

(1) Pentru o perioadă de cinci ani care 
începe la [data transpunerii prezentei 
directive], statele membre se asigură că 
titularii drepturilor de utilizare a spectrului 
acordate înainte de 1 ianuarie 2010 pot 
depune o solicitare către autoritatea 
naţională de reglementare competentă în 
vederea unei reexaminări a restricţiilor 
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conformitate cu articolul 9 alineatele (3) şi 
(4).

impuse drepturilor acestora în conformitate 
cu articolul 9 alineatele (3) şi (4).

Or. en

Justificare

A sunset period during which national regulators should be obliged to allow existing right 
holders to apply for a variation of their license is suitable and necessary to cope with the 
transition phase between the current and newly proposed spectrum management regime. 
Since the new regime introduces significant changes in the frequency management process, 
with significant impacts on the existing rights, we consider that the correct timeframe for 
member States and undertakings to adapt to the new regime should be necessary extended 
and linked to the timing of the regulatory review. At the same time, it should be applied in a 
way to be consistent with the objective of promoting a non-distorting mechanism and fair 
competition in the markets. 

Amendamentul 386
Reino Paasilinna

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

The competent authority in spectrum issues is not always the same authority as the national 
regulatory authority as defined in the Framework Directive.
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Amendamentul 387
Reino Paasilinna

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Înainte de adoptarea deciziei sale, autoritatea 
naţională de reglementare competentă notifică 
titularului în cauză reexaminarea restricţiilor, 
indicând dimensiunea dreptului după reexaminare 
şi acordându-i un termen rezonabil pentru a-şi 
retrage solicitarea.

Înainte de adoptarea deciziei sale, autoritatea 
naţională competentă notifică titularului în 
cauză reexaminarea restricţiilor, indicând 
dimensiunea dreptului după reexaminare şi 
acordându-i un termen rezonabil pentru a-şi 
retrage solicitarea.

Or. en

Justificare

The competent authority in spectrum issues is not always the same authority as the national 
regulatory authority as defined in the Framework Directive. 

Amendamentul 388
Paul Rübig

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 10
Directiva 2002/21/CE
Articolul 9 a – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care titularul drepturilor îşi 
retrage solicitarea, drepturile acestuia nu se 
modifică fie până la expirarea termenului 
acordat, fie până la sfârşitul perioadei de 
cinci ani, fiind aleasă drept scadenţă 
prima dintre aceste date.

În cazul în care titularul drepturilor îşi 
retrage solicitarea, drepturile acestuia nu se 
modifică până la expirarea termenului 
acordat. 

Or. en
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Justificare

The period as of which member states are to apply the new rules on radio frequency 
management should be reduced to one year. The faster spectrum refarming is possible the 
faster efficiency gains could be realized by operators benefiting customers in the longer run 
by lower prices and better services. Within their rights, license holders should be allowed to 
use their frequency bands for whichever standardised technology they like to use it. For an 
efficient use of spectrum, a maximum amount of license right certainty and a minimum 
amount of restrictions on the use of spectrum are crucial. 

Amendamentul 389
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 10
Directiva 2002/21/CE
Articolul 9a – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care titularul drepturilor îşi 
retrage solicitarea, drepturile acestuia nu se 
modifică fie până la expirarea termenului 
acordat, fie până la sfârşitul perioadei de 
cinci ani, fiind aleasă drept scadenţă 
prima dintre aceste date.

În cazul în care titularul drepturilor îşi 
retrage solicitarea, drepturile acestuia nu se 
modifică până la expirarea termenului 
acordat. 

Or. es

Justificare

Por razones de la existencia de derechos de uso, que pueden afectar a terceras partes, es 
necesario disponer de un tiempo que permita hacer las actuaciones normativas necesarias. 

Amendamentul 390
Anne Laperrouze

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



PE407.631v01-00 56/104 AM\725138RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Prezentul articol nu se aplică în cazul 
restricţiilor impuse de statele membre în 
vederea promovării obiectivelor politicii 
culturale şi ale mass-media, cum ar fi 
diversitatea culturală şi lingvistică şi 
pluralismul media.

Or. fr

Justification

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

Amendamentul 391
Rebecca Harms

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care titularul drepturilor 
menţionat la alineatul (1) este furnizor de 

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

servicii de difuzare de conţinuturi radio sau 
de televiziune, iar dreptul de utilizare a 
spectrului radio i-a fost acordat în vederea 
îndeplinirii unui obiectiv specific de interes 
general, inclusiv în vederea prestării unui 
serviciu de radiocomunicaţii sau de 
radiodifuziune, dreptul de utilizare a 
părţii din spectrul de frecvenţe radio care 
este atribuită îndeplinirii obiectivului 
respectiv rămâne neschimbat până la 
expirarea acestuia. Partea spectrului radio 
care poate să nu mai fie necesară pentru 
îndeplinirea obiectivului menţionat face 
obiectul unei noi proceduri de repartizare
în conformitate cu articolul 9 alineatele 
(3) şi (4) din prezenta directivă şi cu 
articolul 7 alineatul (2) din directiva 
privind autorizarea.

Or. en

Justificare

Radio and broadcasting operators should be able to continue providing their services and 
even develop them further after the digital switchover

Amendamentul 392
Catherine Trautmann

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care titularul drepturilor 
menţionat la alineatul (1) este furnizor de 
servicii de difuzare de conţinuturi radio sau 
de televiziune, iar dreptul de utilizare a 
spectrului radio i-a fost acordat în vederea 
îndeplinirii unui obiectiv specific de interes 
general, solicitarea de reexaminare nu poate 
fi întocmită decât cu privire la partea
spectrului de frecvenţe radio necesară 

(2) În cazul în care titularul drepturilor 
menţionat la alineatul (1) este furnizor de 
servicii de difuzare de conţinuturi radio sau 
de televiziune, iar dreptul de utilizare a 
spectrului radio i-a fost acordat în vederea 
îndeplinirii unui obiectiv specific de interes 
general, inclusiv furnizarea de servicii de 
radiodifuziune, dreptl de utilizare a părţii 
din spectrul de frecvenţe radio necesară 
îndeplinirii unui astfel de obiectiv rămân 
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îndeplinirii unui astfel de obiectiv. Partea 
spectrului radio care nu mai este necesară
pentru îndeplinirea obiectivului menţionat, 
ca urmare a aplicării articolului 9 alineatele 
(3) şi (4) va face obiectul unei noi proceduri 
de desemnare în conformitate cu articolul 7 
alineatul (2) din directiva privind autorizarea.

neschimbate până la expirarea acestora.
Partea spectrului radio a cărui utilizare se 
îndepărtează de la îndeplinirea obiectivului 
menţionat va face obiectul unei noi proceduri 
de repartizare în conformitate cu articolul 9 
alineatele (3) şi (4) din prezenta directivă şi
cu articolul 7 alineatul (2) din Directiva 
2002/20/CE (directiva privind autorizarea).

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 393
Pilar del Castillo Vera

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) În cazul în care titularul drepturilor 
menţionat la alineatul (1) este furnizor de 
servicii de difuzare de conţinuturi radio sau 
de televiziune, iar dreptul de utilizare a 
spectrului radio i-a fost acordat în vederea 
îndeplinirii unui obiectiv specific de interes 
general, dreptul de utilizare a părţii
spectrului de frecvenţe radio necesară 
îndeplinirii obiectivului respectiv rămâne 
neschimbat până la expirarea acestuia.
Partea spectrului radio care nu mai este 
necesară pentru îndeplinirea obiectivului 
menţionat va face obiectul unei noi 
proceduri de repartizare în conformitate cu 
articolul 9 alineatele (3) şi (4) din 
prezenta directivă şi cu articolul 7 
alineatul (2) din Directiva 2002/20/CE
(directiva privind autorizarea).
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Or. en

Amendamentul 394
Lambert van Nistelrooij

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

 (2) În cazul în care titularul drepturilor 
menţionat la alineatul (1) este furnizor de 
servicii de difuzare de conţinuturi radio sau de 
televiziune, iar dreptul de utilizare a spectrului 
radio i-a fost acordat în vederea îndeplinirii 
unui obiectiv specific de interes general, 
dreptul de utilizare a părţii spectrului de 
frecvenţe radio necesară îndeplinirii 
obiectivului respectiv rămâne neschimbat 
până la expirarea acestuia. Partea spectrului 
radio care nu mai este necesară pentru 
îndeplinirea obiectivului menţionat va face 
obiectul unei noi proceduri de repartizare în 
conformitate cu articolul 9 alineatele (3) şi 
(4) din prezenta directivă şi cu articolul 7 
alineatul (2) din Directiva 2002/20/CE
(directiva privind autorizarea). Statele 
membre garantează îndeplinirea tuturor 
precondiţiilor necesare realizării rapide a 
obiectivelor stabilite la articolul 9 alineatul 
(7) şi respectarea calendarului menţionat la 
prezentul alineat.

Or. en

Justificare

Additional Text ensures that the above amendment is consistent with the text of the 
amendment to Article 9, paragraph 7.
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Amendamentul 395
Werner Langen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) În cazul în care titularul drepturilor 
menţionat la alineatul (1) este furnizor de 
servicii de difuzare de conţinuturi radio sau de 
televiziune, iar dreptul de utilizare a 
spectrului radio i-a fost acordat în vederea 
îndeplinirii unui obiectiv specific de interes 
general, solicitarea de reexaminare nu poate fi 
întocmită decât cu privire la partea spectrului 
de frecvenţe radio necesară îndeplinirii unui 
astfel de obiectiv. Partea spectrului radio care 
nu mai este necesară pentru îndeplinirea 
obiectivului menţionat, ca urmare a aplicării 
articolului 9 alineatele (3) şi (4) va face 
obiectul unei noi proceduri de desemnare în 
conformitate cu articolul 7 alineatul (2) din 
directiva privind autorizarea.  Statele membre 
garantează îndeplinirea tuturor condiţiilor 
necesare realizării rapide a obiectivelor 
stabilite la articolul 9 alineatul (7) şi 
respectarea calendarului menţionat la 
respectivul alineat.

Or. de

Justificare

Dieser Änderungsantrag soll sicherstellen, dass das Ziel der Entwicklung mobiler 
Breitbanddienste als auch der Förderung kultureller und sprachlicher Vielfalt nicht verspätet 
umgesetzt wird
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Amendamentul 396
Gianni De Michelis

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

A sunset period during which national regulators should be obliged to allow existing right 
holders to apply for a variation of their license is suitable and necessary to cope with the 
transition phase between the current and newly proposed spectrum management regime. 
Since the new regime introduces significant changes in the frequency management process, 
with significant impacts on the existing rights, we consider that the correct timeframe for 
member States and undertakings to adapt to the new regime should be necessary extended 
and linked to the timing of the regulatory review. At the same time, it should be applied in a 
way to be consistent with the objective of promoting a non-distorting mechanism and fair 
competition in the markets. 
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Amendamentul 397
Paul Rübig

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 10
Directiva 2002/21/CE
Articolul 9a – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) La sfârşitul perioadei de cinci ani
menţionate la alineatul (1), statele membre 
iau toate măsurile necesare pentru a 
garanta că articolul (9) alineatele (3) şi (4) 
se aplică tuturor desemnărilor şi alocărilor 
de spectru radio care existau la data intrării 
în vigoare a prezentei directive.

(3) La sfârşitul perioadei de un an
menţionate la alineatul (1), statele membre 
iau toate măsurile necesare pentru a 
garanta că articolul (9) alineatele (3) şi (4) 
se aplică tuturor desemnărilor şi alocărilor 
de spectru radio care existau la data intrării 
în vigoare a prezentei directive.

Or. en

Amendamentul 398
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 10
Directiva 2002/21/CE
Articolul 9a – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) La aplicarea prezentului articol, statele 
membre iau toate măsurile adecvate pentru a 
garanta o concurenţă loială.

eliminat

Or. es

Justificare

No es necesario este apartado ya que la promoción de la competencia es uno de los objetivos 
necesarios incluidos en el artículo 8



AM\725138RO.doc 63/104 PE407.631v01-00

RO

Amendamentul 399
Gianni De Michelis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 10
Directiva 2002/21/CE
Articolul 9a – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) La aplicarea prezentului articol, statele 
membre iau toate măsurile adecvate pentru 
a garanta o concurenţă loială.

(4) La aplicarea prezentului articol, statele 
membre iau toate măsurile adecvate pentru 
a garanta o concurenţă loială, asigurând 
transparenţa deplină a investiţiilor 
realizate de actorii de pe piaţă în vederea 
achiziţiei de frecvenţe radio. 

Or. en

Justificare

A sunset period during which national regulators should be obliged to allow existing right 
holders to apply for a variation of their license is suitable and necessary to cope with the 
transition phase between the current and newly proposed spectrum management regime. 
Since the new regime introduces significant changes in the frequency management process, 
with significant impacts on the existing rights, we consider that the correct timeframe for 
member States and undertakings to adapt to the new regime should be necessary extended 
and linked to the timing of the regulatory review. At the same time, it should be applied in a 
way to be consistent with the objective of promoting a non-distorting mechanism and fair 
competition in the markets. 

Amendamentul 400
Rebecca Harms

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 10
Directiva 2002/21/CE
Articolul 9a – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Ţine de competenţa statelor membre 
să definească domeniul de aplicare, 
caracterul şi durata măsurilor care 
vizează promovarea obiectivelor aferente 
politicilor culturale şi de mass-media, 
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cum ar fi diversitatea culturală şi 
lingvistică şi pluralismul mijloacelor de 
comunicare în masă, în conformitate cu 
propria legislaţie naţională.

Or. en

Justificare

Ensure coherency in vocabulary as article 9.4 refers to "measures" and not to "restrictions"

Amendamentul 401
Reino Paasilinna

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) După caz, statele membre se asigură că 
întreprinderile pot transfera sau închiria 
către alte întreprinderi drepturile 
individuale de utilizare a spectrului de 
frecvenţe radio.

Or. en

Justificare

Promotion of transferability of individual rights of use is important but it does not necessitate 
assignment of specific frequency bands at European level or harmonisation of the conditions 
related to a transfer. Also it is crucial that a prior consent by a Member State’s competent 
authority can be required for any transfer.
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Amendamentul 402
Catherine Trautmann

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Tradability shouldn’t lead to misbalances in the diversity of services or to speculation, and 
should also cover cases where spectrum use may be free but linked to obligations. Also, 
national procedures shouldn’t be ignored, since spectrum management remains a national 
competence.

Amendamentul 403
Erna Hennicot-Schoepges

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că 
întreprinderile pot transfera sau închiria 

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

către alte întreprinderi drepturile 
individuale de utilizare a spectrului de 
frecvenţe radio în benzile pentru care 
această posibilitate este prevăzută în 
măsurile de punere în aplicare adoptate în 
temeiul articolului 9c, cu condiţia ca astfel 
de transferuri sau închirieri să fie 
conforme procedurilor naţionale şi să nu 
implice o modificare la nivelul serviciului, 
astfel cum este identificat în registrele 
naţionale de alocare a frecvenţelor şi în 
Regulamentul privind radiocomunicaţiile 
al ITU, în banda de frecvenţe radio 
respectivă.

Or. en

Justificare

The efficient management of spectrum is the responsibility of the national regulatory 
authority (Article 9.1). When the transfer or lease of rights leads to a ‘change of use’ (i.e. a 
change of technology, with different characteristics/patterns), this is likely to significantly 
increase the risks of harmful interference, to the detriment of spectrum users and ultimately 
end-users.

Amendamentul 404
Erika Mann

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Statele membre se asigură că 
întreprinderile pot transfera sau închiria 
către alte întreprinderi drepturile 
individuale de utilizare a spectrului de 
frecvenţe radio în benzile pentru care 
această posibilitate este prevăzută în 
măsurile de punere în aplicare adoptate în 
temeiul articolului (9c), cu condiţia ca 
astfel de transferuri sau închirieri să fie 
în conformitate cu procedurile naţionale.
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Or. en

Justificare

Restricting trading on providers of the same service will undermine the benefits of trading 
and will frustrate the overall intent of the spectrum reforms.

Amendamentul 405
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Statele membre se asigură că 
întreprinderile pot transfera sau închiria 
către alte întreprinderi drepturile 
individuale de utilizare a spectrului de 
frecvenţe radio în benzile pentru care 
această posibilitate este prevăzută în 
măsurile de punere în aplicare adoptate în 
temeiul articolului (9c) şi cu respectarea 
reglementărilor naţionale statutare.

Or. es

Justificare

Al aceptar a la transferencia de derechos, éstos deberán adecuarse a los procedimientos 
jurídicos establecidos en la legislación nacional. El consentimiento previo puede ser 
necesario para evitar que se lleguen a producir situaciones de acaparación de frecuencias 
por parte de determinados agentes del mercado.
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Amendamentul 406
Mary Honeyball

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Statele membre se asigură că 
întreprinderile pot transfera sau închiria 
către alte întreprinderi drepturile 
individuale de utilizare a spectrului de 
frecvenţe radio în benzile pentru care 
această posibilitate este prevăzută în 
măsurile de punere în aplicare adoptate în 
temeiul articolului (9c), cu condiţia ca 
astfel de transferuri sau închirieri să fie 
în conformitate cu procedurile naţionale.

Or. en

Justificare

 This amendment makes a minor change to the Rapporteurs amendment 30. Service neutrality 
is important as long as it remains within Member States' public policy objectives. Service 
neutrality and spectrum trading should not be expressly prohibited.

Amendamentul 407
Lena Ek

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că 
întreprinderile pot transfera sau închiria 
către alte întreprinderi drepturile 
individuale de utilizare a spectrului de 
frecvenţe radio în benzile pentru care 
această posibilitate este prevăzută în 
măsurile de punere în aplicare adoptate în 

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

temeiul articolului (9c), cu condiţia ca 
astfel de transferuri sau închirieri să fie 
în conformitate cu procedurile naţionale.

Or. en

Justificare

The fundamental idea behind increased flexibility for spectrum users is that users themselves 
are better at judging what is the right balance between services than the State. This 
amendment seems to suggest that regulators can make better decisions on how much 
spectrum should be used for specific services than those actually providing or using those 
services.
Any conditions attached to a license, such as, for instance, an obligation to provide a certain 
service, shall of course be unaffected by the transfer or lease of the license. Within those 
parameters of the license conditions, however, license holders should be free to provide any 
service they regard as the most efficient use of spectrum.

Amendamentul 408
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Statele membre se asigură că 
întreprinderile pot transfera sau închiria 
către alte întreprinderi, în conformitate cu 
procedurile naţionale, drepturile 
individuale de utilizare a spectrului de 
frecvenţe radio în benzile pentru care 
această posibilitate este prevăzută în 
măsurile de punere în aplicare adoptate în 
temeiul articolului (9c).

Or. en

Justificare

In view of the sensibility of the telecommunication sector national regulatory authorities 
should set the framework for the transfer.
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Amendamentul 409
Dragoş Florin David

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 410
Gunnar Hökmark

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 411
Reino Paasilinna

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru alte benzi, statele membre pot, de 
asemenea, prevedea posibilitatea ca 
întreprinderile să transfere sau să 
închirieze drepturi individuale de utilizare 
a spectrului de frecvenţe radio către alte 
întreprinderi.

eliminat

Or. en

Justificare

Promotion of transferability of individual rights of use is important but it does not necessitate 
assignment of specific frequency bands at European level or harmonisation of the conditions 
related to a transfer. Also it is crucial that a prior consent by a Member State’s competent 
authority can be required for any transfer. The competent authority in spectrum issues is not 
always the same authority as the national regulatory authority as defined in the Framework 
Directive.

Amendamentul 412
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru alte benzi, statele 
membre pot, de asemenea, 
prevedea posibilitatea ca 
întreprinderile să transfere 
sau să închirieze drepturi 

Pentru alte benzi, statele 
membre pot, de asemenea, 
prevedea posibilitatea ca 
întreprinderile să transfere 
sau să închirieze drepturi 
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individuale de utilizare a 
spectrului de frecvenţe radio 
către alte întreprinderi.

individuale de utilizare a 
spectrului de frecvenţe radio 
către alte întreprinderi, în 
conformitate cu procedurile 
contractuale naţionale.

Or. es

Justificare

Al aceptar a la transferencia de derechos, éstos deberán adecuarse a los procedimientos 
jurídicos establecidos en la legislación nacional. El consentimiento previo puede ser 
necesario para evitar que se lleguen a producir situaciones de acaparación de frecuencias 
por parte de determinados agentes del mercado.

Amendamentul 413
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru alte benzi, statele membre pot, de 
asemenea, prevedea posibilitatea ca 
întreprinderile să transfere sau să închirieze 
drepturi individuale de utilizare a 
spectrului de frecvenţe radio către alte 
întreprinderi.

Pentru alte benzi, statele membre pot, de 
asemenea, prevedea posibilitatea ca 
întreprinderile să transfere sau să închirieze 
drepturi individuale de utilizare a 
spectrului de frecvenţe radio către alte 
întreprinderi, în conformitate cu 
procedurile naţionale.

Or. en

Justificare

In view of the sensibility of the telecommunication sector national regulatory authorities 
should set the framework for the transfer.
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Amendamentul 414
Erna Hennicot-Schoepges

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru alte benzi, statele membre pot, de 
asemenea, prevedea posibilitatea ca 
întreprinderile să transfere sau să închirieze 
drepturi individuale de utilizare a 
spectrului de frecvenţe radio către alte 
întreprinderi. 

Pentru alte benzi, statele membre pot 
prevedea posibilitatea ca întreprinderile să 
transfere sau să închirieze drepturi 
individuale de utilizare a spectrului de 
frecvenţe radio către alte întreprinderi, în 
conformitate cu procedurile naţionale. 

Or. en

Justificare

The efficient management of spectrum is the responsibility of the national regulatory 
authority (Article 9.1). When the transfer or lease of rights leads to a ‘change of use’ (i.e. a 
change of technology, with different characteristics / patterns), this is likely to significantly 
increase the risks of harmful interference, to the detriment of spectrum users and ultimately 
end-users.

Amendamentul 415
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 10
Directiva 2002/21/CE
Articolul 9b – alineatul 1 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Totuşi, în cazul în care un astfel de 
transfer sau o astfel de închiriere ar 
implica folosirea frecvenţelor puse la 
dispoziţie pe baza unei restricţii pentru a 
asigura realizarea unui obiectiv de interes 
general, astfel cum este prevăzut la 
articolul 9 alineatul (4), este necesar 
acordul prealabil al autorităţii naţionale 
de reglementare. După caz, statele 
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membre pot solicita o autorizare sau un 
aviz autorităţii naţionale care răspunde de 
serviciile audiovizuale de informare în 
masă.

Or. en

Justificare

In view of Member States’ competence to introduce specific restrictions to service neutrality, 
it is a logical consequence to introduce some limitations to the transfer of those frequencies 
or “spectrum trading”. That is particularly obvious in the case of restrictions based on 
cultural and media policies. If spectrum trading is nevertheless allowed in this area, Member 
States must keep the power to be put in place appropriate safeguards to ensure that their 
audiovisual policy objectives are not undermined.

Amendamentul 416
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 10
Directiva 2002/21/CE
Articolul 9b – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Frecvenţele radio repartizate fără 
plată părţilor interesate nu pot fi 
transferate în schimbul unei remunerări.
În cazul în care anumite frecvenţe radio 
au fost repartizate pentru îndeplinirea 
unei obligaţii de interes general, 
transferul frecvenţelor în cauză implică şi 
transferul obligaţiei respective părţii 
interesate.

Or. en

Justificare

It would be unacceptable that stakeholders who got freely frequencies obtain revenues by 
selling these frequencies. All the obligations attached to the frequencies should be transferred 
with them.
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Amendamentul 417
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că intenţia 
unei întreprinderi de a transfera sau 
închiria către alte întreprinderi drepturile 
individuale de utilizare a spectrului de 
frecvenţe radio este notificată către 
autoritatea naţională de reglementare care 
răspunde de desemnarea spectrului şi că 
această intenţie este făcută publică. În 
cazul în care utilizarea spectrului de 
frecvenţe radio a fost armonizată prin 
aplicarea deciziei privind spectrul de 
frecvenţe radio sau alte măsuri comunitare, 
orice astfel de transfer se conformează 
utilizării astfel armonizate.

(2) Statele membre se asigură că intenţia 
unei întreprinderi de a transfera sau 
închiria către alte întreprinderi drepturile 
individuale de utilizare a spectrului de 
frecvenţe radio este notificată către 
autoritatea naţională de reglementare care 
răspunde de desemnarea spectrului şi că 
această intenţie este făcută publică. În 
cazul în care condiţii specifice pentru
utilizarea spectrului de frecvenţe radio au 
fost stabilite la nivel naţional sau au fost 
armonizate prin aplicarea deciziei privind 
spectrul de frecvenţe radio sau a altor
măsuri comunitare, orice astfel de transfer 
se conformează condiţiilor aferente 
utilizării astfel armonizate.

Or. es

Justificare

Las transferencias deben respetar, en todo caso, las condiciones previamente establecidas ya 
sea a nivel nacional o comunitario.

Amendamentul 418
Erna Hennicot-Schoepges

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



PE407.631v01-00 76/104 AM\725138RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că intenţia 
unei întreprinderi de a transfera sau 
închiria către alte întreprinderi drepturile
individuale de utilizare a spectrului de 
frecvenţe radio este notificată către 
autoritatea naţională de reglementare care 
răspunde de desemnarea spectrului şi că 
această intenţie este făcută publică. În 
cazul în care utilizarea spectrului de 
frecvenţe radio a fost armonizată prin 
aplicarea deciziei privind spectrul de 
frecvenţe radio sau alte măsuri comunitare, 
orice astfel de transfer se conformează 
utilizării astfel armonizate.

(2) Statele membre se asigură că transferul 
de către o întreprindere a drepturilor de 
utilizare a spectrului de frecvenţe radio este 
notificat autorităţii naţionale de 
reglementare care răspunde de repartizarea
spectrului şi că acest transfer este făcut 
public. În cazul în care condiţii specifice
pentru utilizarea spectrului de frecvenţe 
radio au fost stabilite la nivel naţional sau
au fost armonizate prin aplicarea deciziei 
privind spectrul de frecvenţe radio sau a 
altor măsuri comunitare, orice astfel de 
transfer se conformează acestui mod de 
utilizare.

Or. en

Justificare

The efficient management of spectrum is the responsibility of the national regulatory 
authority (Article 9.1). When the transfer or lease of rights leads to a ‘change of use’ (i.e. a 
change of technology, with different characteristics / patterns), this is likely to significantly 
increase the risks of harmful interference, to the detriment of spectrum users and ultimately 
end-users.

Amendamentul 419
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că intenţia 
unei întreprinderi de a transfera sau 
închiria către alte întreprinderi drepturile 
individuale de utilizare a spectrului de 
frecvenţe radio este notificată către 
autoritatea naţională de reglementare care 
răspunde de desemnarea spectrului şi că 
această intenţie este făcută publică. În 

(2) Statele membre se asigură că intenţia 
unei întreprinderi de a transfera drepturile 
de utilizare a spectrului de frecvenţe radio, 
precum şi transferul efectiv al acestora,
sunt notificate către autoritatea naţională 
competentă care răspunde de repartizarea
spectrului şi că acestea sunt făcute 
publice. În cazul în care utilizarea 
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cazul în care utilizarea spectrului de 
frecvenţe radio a fost armonizată prin 
aplicarea deciziei privind spectrul de 
frecvenţe radio sau alte măsuri comunitare, 
orice astfel de transfer se conformează 
utilizării astfel armonizate.

spectrului de frecvenţe radio a fost 
armonizată prin aplicarea deciziei privind 
spectrul de frecvenţe radio sau a altor
măsuri comunitare, orice astfel de transfer 
se conformează utilizării astfel armonizate.

Or. en

Justificare

The competent authority is not always the same authority as the national regulatory authority
as defined in the Framework Directive.

Amendamentul 420
Gunnar Hökmark

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că intenţia 
unei întreprinderi de a transfera sau 
închiria către alte întreprinderi drepturile
individuale de utilizare a spectrului de 
frecvenţe radio este notificată către 
autoritatea naţională de reglementare care 
răspunde de desemnarea spectrului şi că 
această intenţie este făcută publică. În 
cazul în care utilizarea spectrului de 
frecvenţe radio a fost armonizată prin 
aplicarea deciziei privind spectrul de 
frecvenţe radio sau alte măsuri comunitare, 
orice astfel de transfer se conformează 
utilizării astfel armonizate.

(2) Statele membre se asigură că transferul 
de către o întreprindere a drepturilor de 
utilizare a spectrului de frecvenţe radio este 
notificat autorităţii competente care 
răspunde de repartizarea spectrului şi că 
acest transfer este făcut public. În cazul în 
care utilizarea spectrului de frecvenţe radio 
a fost armonizată prin aplicarea deciziei 
privind spectrul de frecvenţe radio sau a 
altor măsuri comunitare, orice astfel de 
transfer se conformează utilizării astfel 
armonizate.

Or. en

Justificare

It is the actual transfer, rather than the intention that needs registering. Registering intentions 
risks  leading to over-regulation and unnecessary bureaucracy. The Radio Spectrum Decision 
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provides the basis for important and well-functioning work, for instance by the Radio 
Spectrum Committee.

Amendamentul 421
Lena Ek

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că intenţia 
unei întreprinderi de a transfera sau 
închiria către alte întreprinderi drepturile
individuale de utilizare a spectrului de 
frecvenţe radio este notificată către 
autoritatea naţională de reglementare care 
răspunde de desemnarea spectrului şi că 
această intenţie este făcută publică. În 
cazul în care utilizarea spectrului de 
frecvenţe radio a fost armonizată prin 
aplicarea deciziei privind spectrul de 
frecvenţe radio sau alte măsuri comunitare, 
orice astfel de transfer se conformează 
utilizării astfel armonizate.

(2) Statele membre se asigură că transferul 
de către o întreprindere a drepturilor de 
utilizare a spectrului de frecvenţe radio este 
notificat autorităţii competente care 
răspunde de repartizarea spectrului şi că 
acest transfer este făcut public. În cazul în 
care utilizarea spectrului de frecvenţe radio 
a fost armonizată prin aplicarea deciziei 
privind spectrul de frecvenţe radio sau a 
altor măsuri comunitare, orice astfel de 
transfer se conformează utilizării astfel 
armonizate.

Or. en

Justificare

It is not the intention but the actual transfer of rights that needs registering. Registering 
intentions creates a clear risk of over-regulation and unnecessary bureaucracy. The Radio 
Spectrum Decision provides the basis for important and well-functioning work, for instance 
by the Radio Spectrum Committee.

Amendamentul 422
Reino Paasilinna

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 10
Directiva 2002/21/CE
Articolul 9b – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că intenţia 
unei întreprinderi de a transfera sau 
închiria către alte întreprinderi drepturile 
individuale de utilizare a spectrului de 
frecvenţe radio este notificată către 
autoritatea naţională de reglementare care 
răspunde de desemnarea spectrului şi că 
această intenţie este făcută publică. În 
cazul în care utilizarea spectrului de 
frecvenţe radio a fost armonizată prin 
aplicarea deciziei privind spectrul de 
frecvenţe radio sau alte măsuri comunitare, 
orice astfel de transfer se conformează 
utilizării astfel armonizate.

(2) Statele membre se asigură că intenţia 
unei întreprinderi de a transfera drepturile 
de utilizare a spectrului de frecvenţe radio 
este notificată autorităţii naţionale care 
răspunde de repartizarea spectrului şi că 
această intenţie este făcută publică. În 
cazul în care utilizarea spectrului de 
frecvenţe radio a fost armonizată prin 
aplicarea deciziei privind spectrul de 
frecvenţe radio sau a altor măsuri 
comunitare, orice astfel de transfer se 
conformează utilizării astfel armonizate.

Or. en

Justificare

Promotion of transferability of individual rights of use is important but it does not necessitate 
assignment of specific frequency bands at European level or harmonisation of the conditions 
related to a transfer. Also it is crucial that a prior consent by a Member State’s competent 
authority can be required for any transfer. The competent authority in spectrum issues is not 
always the same authority as the national regulatory authority as defined in the Framework 
Directive.

Amendamentul 423
Angelika Niebler

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9c eliminat
Măsuri de armonizare a gestiunii 

frecvenţelor radio
Pentru a contribui la dezvoltarea pieţei 
interne, în scopul realizării principiilor 
prezentului articol, Comisia poate adopta 
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măsuri de implementare corespunzătoare 
pentru a: 
(a) armoniza identificarea benzilor pentru 
care drepturile de utilizare pot fi 
transferate sau închiriate între 
întreprinderi; 
(b) armoniza condiţiile anexate acestor 
drepturi şi condiţiile, procedurile, limitele, 
restricţiile, retragerile şi normele 
tranzitorii aplicabile acestor transferuri 
sau închirieri;
(c) armoniza măsurile specifice în vederea 
asigurării unei competiţii loiale în cadrul 
căreia sunt transferate drepturi 
individuale;
„(d) crea o excepţie la principiul 
neutralităţii serviciilor sau tehnologiei, 
precum şi de a armoniza domeniul de 
aplicare şi natura excepţiilor de la aceste 
principii în conformitate cu articolul 9 
alineatele (3) şi (4), altele decât cele 
destinate să asigure promovarea 
diversităţii culturale şi lingvistice şi 
pluralismului media.
Aceste măsuri, destinate să modifice 
elementele neesenţiale ale prezentei 
directive prin completarea acesteia se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menţionată la 
articolul 22 alineatul (3). Din motive 
imperative de urgenţă, Comisia poate să 
utilizeze procedura de urgenţă prevăzută 
la articolul 22 alineatul (4). La punerea în 
aplicare a dispoziţiilor prezentului alineat, 
Comisia poate fi sprijinită de către 
Autoritate în conformitate cu articolul 10 
din Regulamentul […/CE].

Or. de

Justificare

Die von der Kommission hier vorgeschlagene Leitlinienkompetenz durch das "Regelungs-
Verfahren mit Kontrolle" beschränkt die Rechte des Europäischen Parlaments erheblich und 
ist abzulehnen.
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Amendamentul 424
Lambert van Nistelrooij

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9c eliminat
Măsuri de armonizare a gestiunii 

frecvenţelor radio
Pentru a contribui la dezvoltarea pieţei 
interne, în scopul realizării principiilor 
prezentului articol, Comisia poate adopta 
măsuri de implementare corespunzătoare 
pentru a:
(a) armoniza identificarea benzilor pentru 
care drepturile de utilizare pot fi 
transferate sau închiriate între 
întreprinderi;
(b) armoniza condiţiile anexate acestor 
drepturi şi condiţiile, procedurile, limitele, 
restricţiile, retragerile şi normele 
tranzitorii aplicabile acestor transferuri 
sau închirieri;
(c) armoniza măsurile specifice în vederea
asigurării unei competiţii loiale în cadrul 
căreia 
sunt transferate drepturi individuale;
(d) crea o excepţie la principiul 
neutralităţii serviciilor sau tehnologiei, 
precum şi de a armoniza domeniul de 
aplicare şi natura excepţiilor de la aceste 
principii în conformitate cu articolul 9 
alineatele (3) şi (4), altele decât cele 
destinate să asigure promovarea 
diversităţii culturale şi lingvistice şi 
pluralismului media.
Aceste măsuri, destinate să modifice 
elementele neesenţiale ale prezentei 
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directive prin completarea acesteia se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menţionată la 
articolul 22 alineatul (3). Din motive 
imperative de urgenţă, Comisia poate să 
utilizeze procedura de urgenţă prevăzută 
la articolul 22 alineatul (4). La punerea în 
aplicare a dispoziţiilor prezentului alineat, 
Comisia poate fi sprijinită de către 
Autoritate în conformitate cu articolul 10 
din Regulamentul […/CE].

Or. en

Justificare

Although current co-ordination mechanisms can be improved, it is not certain that Europe 
has harmonisation or co-ordination problems of the size and the nature that justify a radical 
change in the institutional set-up.

Amendamentul 425
Erna Hennicot-Schoepges

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a contribui la dezvoltarea pieţei 
interne, în scopul realizării principiilor 
prezentului articol, Comisia poate adopta 
măsuri de implementare corespunzătoare 
pentru a:

Pentru a contribui la dezvoltarea pieței 
interne, în scopul realizării principiilor 
prezentului articol şi în conformitate cu 
articolul 9d şi cu decizia privind spectrul 
de frecvenţe radio, Comisia poate adopta 
măsuri de punere în aplicare
corespunzătoare pentru a:

Or. en

Justificare

The conditions under which radio spectrum can be transferred or leased at national level 
should be left to the national regulatory authorities, which are ultimately responsible for the 



AM\725138RO.doc 83/104 PE407.631v01-00

RO

effective management of spectrum.

Amendamentul 426
Herbert Reul

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a contribui la dezvoltarea pieţei 
interne, în scopul realizării principiilor 
prezentului articol, Comisia poate adopta 
măsuri de implementare corespunzătoare 
pentru a: 

Pentru a contribui la dezvoltarea pieţei 
interne şi fără a aduce atingere articolului 
8a, în scopul realizării principiilor 
prezentului articol, Comisia poate adopta 
măsuri tehnice de punere în aplicare
corespunzătoare pentru a: 

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 427
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a contribui la dezvoltarea pieţei 
interne, în scopul realizării principiilor 

Pentru a contribui la dezvoltarea pieţei 
interne şi fără a aduce atingere articolului 
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prezentului articol, Comisia poate adopta 
măsuri de implementare corespunzătoare 
pentru a: 

8a, în scopul realizării principiilor 
prezentului articol, Comisia poate adopta 
măsuri tehnice de punere în aplicare
corespunzătoare pentru a:

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 428
Dominique Vlasto

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a contribui la dezvoltarea pieţei 
interne, în scopul realizării principiilor 
prezentului articol, Comisia poate adopta 
măsuri de implementare corespunzătoare 
pentru a: 

Pentru a contribui la dezvoltarea pieţei 
interne şi fără a aduce atingere articolului 
8a, în scopul realizării principiilor 
prezentului articol, Comisia poate adopta 
măsuri tehnice de punere în aplicare
corespunzătoare pentru a: 

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 429
Rebecca Harms

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a contribui la dezvoltarea pieţei 
interne, în scopul realizării principiilor 
prezentului articol, Comisia poate adopta 
măsuri de implementare corespunzătoare 
pentru a:

Pentru a contribui la dezvoltarea pieţei 
interne şi fără a aduce atingere articolului 
8a, în scopul realizării principiilor 
prezentului articol, Comisia poate adopta 
măsuri tehnice de punere în aplicare
corespunzătoare pentru a:

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 430
Anne Laperrouze

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Pentru a contribui la dezvoltarea pieţei 
interne şi fără a aduce atingere articolului 
8a, în scopul realizării principiilor 
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măsuri de implementare corespunzătoare 
pentru a:

prezentului articol, Comisia poate adopta 
măsuri tehnice de implementare 
corespunzătoare pentru a:

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 431
Anne Laperrouze

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

Bringing the Commission's implementing powers of the Radio Spectrum Decision within the 
Framework Directive must go along with the inclusion in the Directive of a clause equivalent 
to Article 1(4) of the Radio Spectrum Decision. In view of Member States' competence for 
cultural and media policy, the Commission should not identify broadcasting bands as bands 
for which usage rights might be transferred or leased. Under Article 9b, the transfer or lease 
of individual rights is subject to national procedures, and the Commission should thus not 
harmonize these procedures.
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Amendamentul 432
Dominique Vlasto

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 433
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en
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Justificare

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

Amendamentul 434
Rebecca Harms

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

 Legal consistency should be ensured with Article 8a (new) and the definition of service and 
technology neutrality in Article 9 of this Directive. Also,legal consistency needs to be ensured  
with the Radio Spectrum Decision (676/2002/EC), in particular with regards to the scope of 
the article which concerns technical implementation measures and measures of general 
interest objectives.  Any harmonised decision on further exceptions of service and technology 
neutrality does constitute an essential element of this Directive and should be subject to a 
legislative amendment.
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Amendamentul 435
Herbert Reul

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 436
Anne Laperrouze

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-aa) asigura furnizarea coordonată şi 
promptă de informaţii privind alocarea, 
disponibilitatea şi utilizarea frecvenţelor 
radio în conformitate cu procedura 
prevăzută în anexa IIa;

Or. en
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Justificare

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

Amendamentul 437
Dominique Vlasto

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-aa) asigura furnizarea coordonată şi 
promptă de informaţii privind alocarea, 
disponibilitatea şi utilizarea frecvenţelor 
radio în conformitate cu procedura 
prevăzută în anexa IIa;

Or. en

Justificare

Bringing the Commission's implementing powers of the Radio Spectrum Decision within the 
Framework Directive must go along with the inclusion in the Directive of a clause equivalent 
to Article 1(4) of the Radio Spectrum Decision. In view of Member States' competence for 
cultural and media policy, the Commission should not identify broadcasting bands as bands 
for which usage rights might be transferred or leased. Under Article 9b, the transfer or lease 
of individual rights is subject to national procedures and the Commission should thus not 
harmonize these procedures.
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Amendamentul 438
Herbert Reul

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-aa) asigura furnizarea coordonată şi 
promptă de informaţii privind alocarea, 
disponibilitatea şi utilizarea frecvenţelor 
radio;

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 439
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-aa) asigura furnizarea coordonată şi 
promptă de informaţii privind alocarea, 
disponibilitatea şi utilizarea frecvenţelor 
radio;

Or. en
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Justificare

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

Amendamentul 440
Rebecca Harms

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-aa) asigura furnizarea coordonată şi 
promptă de informaţii privind alocarea, 
disponibilitatea şi utilizarea frecvenţelor 
radio;

Or. en

Justificare

 Legal consistency should be ensured with Article 8a (new) and the definition of service and 
technology neutrality in Article 9 of this Directive. Also,legal consistency needs to be ensured  
with the Radio Spectrum Decision (676/2002/EC), in particular with regards to the scope of 
the article which concerns technical implementation measures and measures of general 
interest objectives.  Any harmonised decision on further exceptions of service and technology 
neutrality does constitute an essential element of this Directive and should be subject to a 
legislative amendment.
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Amendamentul 441
Herbert Reul

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) identifica benzile pentru care drepturile 
de utilizare pot fi transferate sau închiriate 
între întreprinderi, cu excepţia spectrului 
radio rezervat de către statele membre 
pentru servicii de radiodifuziune;

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 442
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) identifica benzile pentru care drepturile 
de utilizare pot fi transferate sau închiriate 
între întreprinderi, cu excepţia spectrului 
radio rezervat de către statele membre 
pentru servicii de radiodifuziune;
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Or. en

Justificare

The measures which are proposed to be adopted in comitology are much broader than just 
‘non-essential elements of the Directive. On the other hand a lot of harmonisation can be 
conducted and has been conducted successfully on the basis of the existing Radio Spectrum 
Decision (676/2002/EC).  Therefore b and c of the article should be deleted. Referring to 
recital 23 it lies within the competence of the Member States to define media policies.

Amendamentul 443
Anne Laperrouze

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) identifica benzile pentru care drepturile 
de utilizare pot fi transferate sau închiriate 
între întreprinderi, cu excepţia spectrului 
radio rezervat de către statele membre 
pentru servicii de radiodifuziune;

Or. en

Justificare

Bringing the Commission's implementing powers of the Radio Spectrum Decision within the 
Framework Directive must go along with the inclusion in the Directive of a clause equivalent 
to Article 1(4) of the Radio Spectrum Decision. In view of Member States' competence for 
cultural and media policy, the Commission should not identify broadcasting bands as bands 
for which usage rights might be transferred or leased. Under Article 9b, the transfer or lease 
of individual rights is subject to national procedures, and the Commission should thus not 
harmonize these procedures.
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Amendamentul 444
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) identifica benzile pentru care drepturile 
de utilizare pot fi transferate sau închiriate 
între întreprinderi, cu excepţia frecvenţelor 
rezervate de către statele membre pentru 
servicii de radio şi televiziune;

Or. es

Justificare

La supresión  de las letras b) y c) tiene su origen en que las condiciones impuestas a tales 
transferencias, así como los procedimientos, condiciones y límites, han de establecerse 
siguiendo el principio de subsidiariedad.

Por coherencia con los planteamientos realizados en la propuesta de modificación del 
artículo 9, la aplicación de los principios de neutralidad tecnológica y de servicios debe ser 
una responsabilidad encomendada a los Estados miembros, siempre que sea posible con la 
gestión coordinada del espectro realizada a nivel nacional y, por tanto, las medidas de 
armonización pasan por la identificación de las bandas a las que necesariamente deben 
aplicarse estos principios de neutralidad de la UE.

Amendamentul 445
Dominique Vlasto

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) identifica benzile pentru care drepturile 
de utilizare pot fi transferate sau închiriate 
între întreprinderi, cu excepţia spectrului 
radio rezervat de către statele membre 
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pentru servicii de radiodifuziune;

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 446
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) identifica benzile pentru care drepturile 
de utilizare pot fi transferate sau închiriate 
între întreprinderi în mod direct, cu 
excepţia spectrului radio rezervat de către 
statele membre pentru servicii de 
radiodifuziune;

Or. en

Justificare

Legal consistency should be ensured with Article 8a (new) and the definition of service and 
technology neutrality in Article 9 of this Directive. Also,  legal consistency needs to be 
ensured  with the Radio Spectrum Decision (676/2002/Commission), in particular with 
regards to the scope of the article which concerns technical implementation measures and 
general interest objectives (new (d)  which corresponds to Article 1 para.4 of the Spectrum 
decision).   Any harmonised decision on further exceptions of service and technology 
neutrality does constitute an essential element of this Directive and should be subject to a 
legislative amendment.
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Amendamentul 447
Rebecca Harms

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) identifica benzile pentru care drepturile 
de utilizare pot fi transferate sau închiriate 
între întreprinderi în mod direct, cu 
excepţia spectrului radio rezervat de către 
statele membre pentru servicii de 
radiodifuziune;

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 448
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) identifica benzile pentru care drepturile 
de utilizare pot fi transferate sau închiriate 
între întreprinderi, cu excepţia frecvenţelor 
de radiodifuziune;

Or. fr
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Justification

Il est important que la définition des droits et obligations spécifiques associés à la délivrance 
des licences initiales des fréquences transférées ou louées demeure une compétence 
nationale. Cela permet une prise en compte des obligations spécifique telles que les 
obligations  de couverture ou d’aménagement du territoire par exemple. La nécessité 
d’assurer une concurrence équitable n’est pas contestée mais dépend de mesures spécifiques 
nationales devant tenir compte des situations particulières des différents Etats membres

Amendamentul 449
Erna Hennicot-Schoepges

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) identifica benzile pentru care drepturile 
de utilizare pot fi transferate sau închiriate 
între întreprinderi;

Or. en

Justificare

The conditions under which radio spectrum can be transferred or leased at national level 
should be left to the national regulatory authorities, which are ultimately responsible for the 
effective management of spectrum.

Amendamentul 450
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) armoniza condiţiile anexate acestor 
drepturi şi condiţiile, procedurile, limitele, 
restricţiile, retragerile şi normele 

(b) crea o excepţie la principiul 
neutralităţii serviciilor sau tehnologiei, 
precum şi a armoniza domeniul de 
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tranzitorii aplicabile acestor transferuri 
sau închirieri;

aplicare şi natura excepţiilor de la 
principiul neutralităţii serviciilor şi 
tehnologiei în conformitate cu articolul 9 
alineatele (3) şi (4), altele decât cele 
destinate să asigure promovarea 
diversităţii culturale şi lingvistice şi 
pluralismului media, inclusiv serviciile de 
radiodifuziune;

Or. en

Justificare

The measures which are proposed to be adopted in comitology are much broader than just 
‘non-essential elements of the Directive. On the other hand a lot of harmonisation can be 
conducted and has been conducted successfully on the basis of the existing Radio Spectrum 
Decision (676/2002/EC).  Therefore b and c of the article should be deleted. Referring to 
recital 23 it lies within the competence of the Member States to define media policies.

Amendamentul 451
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) armoniza condiţiile anexate acestor 
drepturi şi condiţiile, procedurile, limitele, 
restricţiile, retragerile şi normele 
tranzitorii aplicabile acestor transferuri 
sau închirieri;

(b) crea o excepţie la principiul 
neutralităţii serviciilor sau tehnologiei, 
precum şi de a armoniza domeniul de 
aplicare şi natura excepţiilor de la acest 
principiu în conformitate cu articolul 9 
alineatele (3) şi (4), altul decât cel destinat 
să asigure promovarea diversităţii 
culturale şi lingvistice şi a pluralismului 
media.

Or. fr

Justification

Il est important que la définition des droits et obligations spécifiques associés à la délivrance 
des licences initiales des fréquences transférées ou louées demeure une compétence 



PE407.631v01-00 100/104 AM\725138RO.doc

RO

nationale. Cela permet une prise en compte des obligations spécifique telles que les 
obligations  de couverture ou d’aménagement du territoire par exemple. La nécessité 
d’assurer une concurrence équitable n’est pas contestée mais dépend de mesures spécifiques 
nationales devant tenir compte des situations particulières des différents Etats membres.

Amendamentul 452
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) armoniza condiţiile anexate acestor 
drepturi şi condiţiile, procedurile, limitele, 
restricţiile, retragerile şi normele 
tranzitorii aplicabile acestor transferuri 
sau închirieri;

eliminat

Or. es

Justificare

La supresión de las letras b) y c) tiene su origen en que las condiciones impuestas a tales 
transferencias, así como los procedimientos, condiciones y límites, han de de establecerse 
siguiendo el principio de subsidiariedad.

Por coherencia con los planteamientos realizados en la propuesta de modificación del 
artículo 9, la aplicación de los principios de neutralidad tecnológica y de servicios debe ser 
una responsabilidad encomendada a los Estados miembros, siempre que sea posible con la 
gestión coordinada del espectro realizada a nivel nacional y, por tanto, las medidas de 
armonización pasan por la identificación de las bandas a las que necesariamente deben 
aplicarse estos principios de neutralidad de la UE.

Amendamentul 453
Erna Hennicot-Schoepges

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

(b) armoniza condiţiile anexate acestor 
drepturi şi condiţiile, procedurile, limitele, 
restricţiile, retragerile şi normele 
tranzitorii aplicabile acestor transferuri 
sau închirieri;

eliminat

Or. en

Justificare

The conditions under which radio spectrum can be transferred or leased at national level 
should be left to the national regulatory authorities, which are ultimately responsible for the 
effective management of spectrum.

Amendamentul 454
Anne Laperrouze

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) armoniza condiţiile anexate acestor 
drepturi şi condiţiile, procedurile, limitele, 
restricţiile, retragerile şi normele 
tranzitorii aplicabile acestor transferuri 
sau închirieri;

(b) armoniza condiţiile asociate acestor 
drepturi;

Or. en

Justificare

Bringing the Commission's implementing powers of the Radio Spectrum Decision within the 
Framework Directive must go along with the inclusion in the Directive of a clause equivalent 
to Article 1(4) of the Radio Spectrum Decision. In view of Member States' competence for 
cultural and media policy, the Commission should not identify broadcasting bands as bands 
for which usage rights might be transferred or leased. Under Article 9b, the transfer or lease 
of individual rights is subject to national procedures, and the Commission should thus not 
harmonize these procedures.
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Amendamentul 455
Dominique Vlasto

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) armoniza condiţiile anexate acestor 
drepturi şi condiţiile, procedurile, limitele, 
restricţiile, retragerile şi normele 
tranzitorii aplicabile acestor transferuri 
sau închirieri;

(b) armoniza condiţiile asociate acestor 
drepturi;

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 456
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en
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Justificare

The measures which are proposed to be adopted in comitology are much broader than just 
‘non-essential elements of the Directive. On the other hand a lot of harmonisation can be 
conducted and has been conducted successfully on the basis of the existing Radio Spectrum 
Decision (676/2002/EC).  Therefore b and c of the article should be deleted. Referring to 
recital 23 it lies within the competence of the Member States to define media policies.

Amendamentul 457
Erna Hennicot-Schoepges

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

The conditions under which radio spectrum can be transferred or leased at national level 
should be left to the national regulatory authorities, which are ultimately responsible for the 
effective management of spectrum.

Amendamentul 458
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat



PE407.631v01-00 104/104 AM\725138RO.doc

RO

individuale;

Or. es

Justificare

La supresión de las letras b) y c) tiene su origen en que las condiciones impuestas a tales 
transferencias, así como los procedimientos, condiciones y límites, han de de establecerse 
siguiendo el principio de subsidiariedad.

Por coherencia con los planteamientos realizados en la propuesta de modificación del 
artículo 9, la aplicación de los principios de neutralidad tecnológica y de servicios debe ser 
una responsabilidad encomendada a los Estados miembros, siempre que sea posible con la 
gestión coordinada del espectro realizada a nivel nacional y, por tanto, las medidas de 
armonización pasan por la identificación de las bandas a las que necesariamente deben 
aplicarse estos principios de neutralidad de la UE.

Amendamentul 459
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Il est important que la définition des droits et obligations spécifiques associés à la délivrance 
des licences initiales des fréquences transférées ou louées demeure une compétence 
nationale. Cela permet une prise en compte des obligations spécifique telles que les 
obligations  de couverture ou d’aménagement du territoire par exemple. La nécessité 
d’assurer une concurrence équitable n’est pas contestée mais dépend de mesures spécifiques 
nationales devant tenir compte des situations particulières des différents Etats membres.
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