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Amendamentul 460

Rebecca Harms

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 10
Directiva 2002/20/CE
Articolul 9c – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

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 461
Herbert Reul

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 10
Directiva 2002/20/CE
Articolul 9c – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) crea o excepție la principiul 
neutralității serviciilor sau tehnologiei, 
precum și de a armoniza domeniul de 
aplicare și natura excepțiilor de la aceste 

eliminat
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principii în conformitate cu articolul 9 
alineatele (3) și (4), altele decât cele 
destinate să asigure promovarea 
diversității culturale și lingvistice și 
pluralismului media.  

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 462
Erna Hennicot-Schoepges

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 10
Directiva 2002/20/CE
Articolul 9c – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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.
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Amendamentul 463
Dominique Vlasto

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 10
Directiva 2002/20/CE
Articolul 9c – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

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 464
Anne Laperrouze

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 10
Directiva 2002/20/CE
Articolul 9c – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) crea o excepție la principiul 
neutralității serviciilor sau tehnologiei, 
precum și de a armoniza domeniul de 
aplicare și natura excepțiilor de la aceste 
principii în conformitate cu articolul 9 
alineatele (3) și (4), altele decât cele 

eliminat
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destinate să asigure promovarea 
diversității culturale și lingvistice și 
pluralismului media.

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 465
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 10
Directiva 2002/20/CE
Articolul 9c – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

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 
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legislative amendment.

Amendamentul 466
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 10
Directiva 2002/20/CE
Articolul 9c – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(d) armoniza identificarea interdicțiilor 
cărora li se aplică principiile neutralității 
serviciilor sau a tehnologiei, precum și de 
a armoniza domeniul de aplicare și natura 
excepțiilor de la aceste principii în 
conformitate cu articolul 9 alineatele (3) și 
(4), altele decât cele destinate să asigure 
promovarea diversității culturale și 
lingvistice și pluralismului media, precum 
și furnizarea de servicii de radiodifuziune.

Or. es

Justificare

The reason for deleting letters (b) and (c) is that the conditions imposed on such transfers, as 
well as the procedures, conditions and limits, must be determined in accordance with the 
subsidiarity principle.

In order to be consistent with the approach taken in the proposed amendment to Article 9, the 
application of the principles of technology and service neutrality should be the responsibility 
of the Member States, provided this is possible, through coordinated management of the 
spectrum at national level, and therefore harmonisation measures should involve 
identification of the bands to which these principles must of necessity apply.

Amendamentul 467
Paul Rübig

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 10
Directiva 2002/20/CE
Articolul 9c – paragraful 1 – litera d
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(d) crea o excepție la principiul neutralității 
serviciilor sau tehnologiei, precum și de a 
armoniza domeniul de aplicare și natura 
excepțiilor de la aceste principii. Toate 
excepțiile sunt în conformitate cu 
articolul 9 alineatele (3) și (4).

Or. en

Justificare

Clarifies that all exceptions to the principles of service or technology neutrality are subject to 
the limits outlined in Articles 9(3) and (4), including those created by the Commission. 
Secondly, it is not clear why in the proposals the scope and nature of exceptions to the 
principles of service and technology neutrality based on cultural and linguistic diversity and 
media pluralism should not be subject to harmonization.

Amendamentul 468
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 10
Directiva 2002/20/CE
Articolul 9c – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(d) crea o excepție la principiul neutralității 
serviciilor sau tehnologiei, precum și de a 
armoniza domeniul de aplicare și natura 
excepțiilor de la aceste principii în 
conformitate cu articolul 9 alineatele (3) și 
(4), altele decât cele destinate să asigure 
promovarea diversității culturale și 
lingvistice și pluralismului media, 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 
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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 469
Anne Laperrouze

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 10
Directiva 2002/20/CE
Articolul 9c – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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 470
Dominique Vlasto

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 10
Directiva 2002/20/CE
Articolul 9c – paragraful 1a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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 471
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 10
Directiva 2002/20/CE
Articolul 9c – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste măsuri de punere în aplicare nu 
aduc atingere măsurilor luate la nivel 
comunitar sau național, conforme cu 
dreptul comunitar, care urmăresc 
atingerea unor obiective de interes 
general, în special măsurilor legate de 
reglementarea conținutului și politica în 
domeniul audiovizualului. 

Or. en
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Justificare

Legal consistency should be ensured with Article 8a (new) and the definition of service and 
technology neutrality in Article 9 of this Directive. Also,  legal consistency needs to be 
ensured  with the Radio Spectrum Decision (676/2002/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 472
Rebecca Harms

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 10
Directiva 2002/20/CE
Articolul 9c – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste măsuri de punere în aplicare nu 
aduc atingere măsurilor luate la nivel 
comunitar sau național, conforme cu 
dreptul comunitar, care urmăresc 
atingerea unor obiective de interes 
general, în special măsurilor legate de 
reglementarea conținutului și politica în 
domeniul audiovizualului. 

Or. en

Justificare

Legal consistency should be ensured with Article 8a (new) and the definition of service and 
technology neutrality in Article 9 of this Directive. Also,legal consistency needs to be ensured  
with the Radio Spectrum Decision (676/2002/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 473
Herbert Reul

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 10
Directiva 2002/20/CE
Articolul 9c – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste măsuri de punere în aplicare nu 
aduc atingere măsurilor luate la nivel 
comunitar sau național, conforme cu 
dreptul comunitar, care urmăresc 
atingerea unor obiective de interes 
general, în special măsurilor legate de 
reglementarea conținutului și politica în 
domeniul audiovizualului. 

Or. en

Justificare

Legal consistency should be ensured with Article 8a (new) and the definition of service and 
technology neutrality in Article 9 of this Directive. Also,  legal consistency needs to be 
ensured  with the Radio Spectrum Decision (676/2002/Commission), in particular with 
regards to the scope of the article which concerns technical implementation measures and 
general interest objectives (new (d)  which corresponds to Article 1 para.4 of the Spectrum 
decision).   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 474
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 10
Directiva 2002/20/CE
Articolul 9c – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste măsuri, destinate să modifice 
elementele neesențiale ale prezentei 
directive prin completarea acesteia se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 22 alineatul (3). Din motive 

eliminat
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imperative de urgență, Comisia poate 
apela la procedura de urgență menționată 
la articolul 22 alineatul (4). La punerea în 
aplicare a dispozițiilor prezentului alineat, 
Comisia poate fi sprijinită de către 
Autoritate în conformitate cu articolul 10 
din Regulamentul […/CE].

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 475
Erna Hennicot-Schoepges

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 10
Directiva 2002/20/CE
Articolul 9c – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Măsurile din prezentul articol, destinate să 
modifice elementele neesențiale ale 
prezentei directive prin completarea 
acesteia, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 22 alineatul (3).

Or. en
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Amendamentul 476
Dominique Vlasto

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 10
Directiva 2002/20/CE
Articolul 9c – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Măsurile menționate la primul paragraf 
literele (a)-(c), destinate să modifice 
elementele neesențiale ale prezentei 
directive prin completarea acesteia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 22 alineatul (3). Din motive 
imperative de urgență, Comisia poate să 
utilizeze procedura de urgență menționată 
la articolul 22 alineatul (4). La punerea în 
aplicare a dispozițiilor prezentului alineat, 
Comisia poate fi sprijinită de către CPSR.

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 477
Anne Laperrouze

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 10
Directiva 2002/20/CE
Articolul 9c – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste măsuri, destinate să modifice 
elementele neesențiale ale prezentei 

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

elementele neesențiale ale prezentei 
directive prin completarea acesteia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 22 alineatul (3). La punerea în 
aplicare a dispozițiilor prezentului alineat, 
Comisia poate fi sprijinită de către CPSR.

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 478
Herbert Reul

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 10
Directiva 2002/20/CE
Articolul 9c – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Aceste măsuri, destinate să modifice 
elementele neesențiale ale prezentei 
directive prin completarea acesteia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 22 alineatul (3). La punerea în 
aplicare a dispozițiilor de la primul 
paragraf literele (a)-(c), Comisia poate fi 
sprijinită de către CPSR.
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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 479
Rebecca Harms

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 10
Directiva 2002/20/CE
Articolul 9c – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

 Legal consistency should be ensured with Article 8a (new) and the definition of service and 
technology neutrality in Article 9 of this Directive. Also, legal consistency needs to be ensured 
with the Radio Spectrum Decision (676/2002/EC), in particular with regards to the scope of 
the article which concerns technical implementation measures and measures of general 
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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 480
Patrizia Toia

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 10
Directiva 2002/20/CE
Articolul 9c – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Aceste măsuri, destinate să modifice 
elementele neesențiale ale prezentei 
directive prin completarea acesteia se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 22 alineatul (3). Din motive 
imperative de urgență, Comisia poate să 
utilizeze procedura de urgență menționată 
la articolul 22 alineatul (4). La punerea în 
aplicare a dispozițiilor prezentului alineat, 
Comisia poate fi sprijinită de către 
Autoritate în conformitate cu articolul 10 
din Regulamentul […/CE]. Comisia 
adoptă aceste măsuri ținând seama pe 
deplin de evaluările efectuate de 
organizațiile tehnice și de standardizare 
corespunzătoare și după consultarea 
părților interesate.

Or. en

Justificare

The aim is to guarantee the technical and operational feasibility of such mechanisms since the 
introduction of network and service neutrality requires an in depth and band by band analysis 
in particular with respect to the interference issue which, if not adequately taken care of, may 
cause significant harm to consumers in terms of degradation of quality and safety. Therefore, 
it is important that this assessment is carried out by international technical bodies expressly 
mandated by the Commission like the CEPT/ECC/ETSI, which are institutionally requested to 
assist the European Commission in this technical field. Also, Member States should consult 
all players operating in the market in order to verify the consistency of the proposed measures 
to market needs and demand.



PE407.632v01-00 18/103 AM\725139RO.doc

RO

Amendamentul 481
Gianni De Michelis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 10
Directiva 2002/20/CE
Articolul 9c – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Aceste măsuri, destinate să modifice 
elementele neesențiale ale prezentei 
directive prin completarea acesteia se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 22 alineatul (3). Din motive 
imperative de urgență, Comisia poate să 
utilizeze procedura de urgență menționată 
la articolul 22 alineatul (4). La punerea în 
aplicare a dispozițiilor prezentului alineat, 
Comisia poate fi sprijinită de către 
Autoritate în conformitate cu articolul 10 
din Regulamentul […/CE]. Comisia 
adoptă aceste măsuri ținând seama pe 
deplin de evaluările efectuate de 
organizațiile tehnice și de standardizare 
corespunzătoare și după consultarea 
părților interesate.

Or. en

Justificare

The harmonisation measures provided for in this article, even though of implementing nature, 
aim at regulating fundamental aspects of the spectrum management. It is therefore of the 
utmost importance to support the Commission harmonization action with a detailed 
assessment of the technical and operational feasibility and impacts of the said measures, 
which is to be carried out by the competent international technical bodies, like CEPT/ECC 
and ETSI.
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Amendamentul 482
Robert Goebbels

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 10a (nou)
Directiva 2002/20/CE
Articolul 9ca (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Se introduce următorul articol:

„Articolul 9ca

(1) Pentru a asigura utilizarea eficientă și 
gestionarea eficace a spectrului pe 
teritoriul Comunității, la punerea în 
aplicare a prezentei directive statele 
membre și Comisia iau în considerare 
normele și regulamentele ITU, în special 
Regulamentul privind radiocomunicațiile,   
astfel cum a fost modificat periodic.

(2) Comisia monitorizează progresele 
privind spectrul de frecvențe radio în 
țările terțe și în organizațiile 
internaționale, inclusiv în cadrul ITU, 
care pot influența punerea în aplicare a 
prezentei directive.

(3) Statele membre informează Comisia 
cu privire la orice dificultăți create, de 
jure sau de facto, de acordurile 
internaționale în vigoare, de țările terțe 
sau de organizațiile internaționale, 
inclusiv de ITU, în ceea ce privește 
punerea în aplicare a prezentei directive.

(4) Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului rapoarte 
periodice cu privire la rezultatele punerii 
în aplicare a alineatelor (1)-(3) și poate 
propune măsuri care urmăresc 
garantarea punerii în aplicare a 
principiilor și obiectivelor prevăzute de 
prezenta directivă, acolo unde este cazul. 
În cazul în care acest lucru se dovedește a 
fi necesar, se adoptă obiective ale 
politicilor comune, în scopul asigurării 
unei coordonări între statele membre.
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(5) Măsurile luate în conformitate cu 
prezentul articol nu aduc atingere 
drepturilor și obligațiilor Comunității și 
statelor membre care decurg din 
acordurile internaționale aplicabile.”

Or. en

Justificare

To ensure efficient spectrum use it is essential that operators comply with and can rely on the 
filing and coordination procedures under the internationally binding rules and procedures of 
the ITU in order to ensure that a network or system can be successfully coordinated and 
brought into use. The international rights and obligations of administrations regarding their 
own and other administrations’ frequency assignments are derived from the recording of the 
assignments in the ITU Master International Frequency Register, or the conformity of the 
assignments with an ITU frequency plan.

Amendamentul 483
Erna Hennicot-Schoepges, Dominique Vlasto

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 10a (nou)
Directiva 2002/20/CE
Articolul 9ca (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Se introduce următorul articol:

„Articolul 9ca

(1) Comisia monitorizează progresele 
privind spectrul de frecvențe radio în 
țările terțe și în organizațiile 
internaționale, inclusiv în cadrul ITU, 
care pot influența punerea în aplicare a 
prezentei directive.

(2) Statele membre informează Comisia 
cu privire la orice dificultăți create, de 
jure sau de facto, de acordurile 
internaționale în vigoare cu țări terțe sau 
cu organizații internaționale, inclusiv 
ITU, în ceea ce privește punerea în 
aplicare a prezentei directive.

(3) Comisia prezintă Parlamentului 
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European și Consiliului rapoarte 
periodice cu privire la rezultatele punerii 
în aplicare a alineatelor (1) și (2) și poate 
propune măsuri în vederea asigurării 
punerii în aplicare a principiilor și 
obiectivelor prevăzute de prezenta 
directivă, acolo unde este cazul. În cazul 
în care acest lucru se dovedește a fi 
necesar, se adoptă obiective ale politicilor 
comune, în scopul asigurării unei 
coordonări între statele membre.

(4) Măsurile luate în conformitate cu 
prezentul articol nu aduc atingere 
drepturilor și obligațiilor Comunității și 
statelor membre care decurg din 
acordurile internaționale aplicabile.”

Or. en

Justificare

To ensure efficient spectrum use it is essential that operators comply with and can rely on the 
filing and coordination procedures under the internationally binding rules and procedures of 
the ITU in order to ensure that a network or system can be successfully coordinated and 
brought into use. The international rights and obligations of administrations regarding their 
own and other administrations’ frequency assignments are derived from the recording of the 
assignments in the ITU Master International Frequency Register, or the conformity of the 
assignments with an ITU frequency plan.

Amendamentul 484
Paul Rübig

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 11 – litera -a (nouă)
Directiva 2002/21/CE
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) Alineatul (1) se înlocuiește cu 
următorul text:
„(1) Statele membre se asigură că 
autoritățile naționale de reglementare 
controlează alocarea tuturor resurselor 
naționale de numerotare, precum și 
gestionarea planurilor naționale de 
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numerotare. Statele membre se asigură 
că [...] se furnizează numere și serii de 
numere adecvate. Chiar și atunci când 
serviciile includ funcționalități nomade, 
este esențial să fie disponibile atât servicii 
negeografice, cât și geografice.
Autoritățile naționale de reglementare 
stabilesc proceduri obiective, 
transparente și nediscriminatorii de 
atribuire a resurselor naționale de 
numerotare.

Or. en

Justificare

The right of communications providers to access telephone numbers should be reinforced.  
The availability of both non-geographic and geographic services for services such as Voice-
over-IP enabled ones is clearly essential, even in cases where the services include nomadic 
functionalities.

Amendamentul 485
Paul Rübig

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritățile naționale de reglementare 
se asigură că planurile și procedurile de 
numerotare se aplică în așa fel încât să se 
asigure acordarea unui tratament egal 
tuturor furnizorilor de servicii de 
comunicații electronice accesibile 
publicului. În special, statele membre se 
asigură că o întreprindere căreia i s-a alocat 
o serie de numere nu face nicio 
discriminare față de alți furnizori de 
servicii de comunicații electronice în ceea 
ce privește secvențele de numere utilizate 
pentru a acorda acces la serviciile acestora.

(2) Autoritățile naționale de reglementare 
se asigură că planurile și procedurile de 
numerotare se aplică în așa fel încât să se 
asigure acordarea unui tratament egal 
tuturor furnizorilor și utilizatorilor de 
numere din întreaga Uniune Europeană. 
În special, statele membre se asigură că o 
întreprindere căreia i s-a alocat o serie de 
numere nu face nicio discriminare față de 
alți furnizori și utilizatori în ceea ce 
privește secvențele de numere utilizate 
pentru a acorda acces la serviciile acestora.

Or. en
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Justificare

Failure to reform the numbering arrangements harms citizen, consumer and business interests in the 
EU. Art. 10 of the Framework Directive should be augmented with a stipulation to the effect that 
Member States shall remove restrictions in national numbering plans and associated rules which 
prevent the use of any kind of numbers anywhere in the EU, and shall remove any restrictions on the 
identity/classification of assignees of all types of numbers (this does not prevent attaching legitimate 
conditions to number assignment).

Amendamentul 486
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

„(2) Autoritățile naționale de 
reglementare se asigură că planurile și 
procedurile de numerotare se aplică în așa 
fel încât să se asigure acordarea unui 
tratament egal tuturor furnizorilor de 
servicii de comunicații electronice 
accesibile publicului. În special, statele 
membre se asigură că o întreprindere căreia 
i s-a alocat o serie de numere nu face nicio 
discriminare față de alți furnizori de 
servicii de comunicații electronice în ceea 
ce privește secvențele de numere utilizate 
pentru a acorda acces la serviciile 
acestora.”

„(2) Autoritățile naționale de 
reglementare se asigură că planurile și 
procedurile naționale de numerotare se 
aplică în așa fel încât să se asigure 
acordarea unui tratament egal tuturor 
furnizorilor de servicii de comunicații 
electronice accesibile publicului. În 
special, statele membre se asigură că o 
întreprindere căreia i s-a alocat o serie de 
numere nu face nicio discriminare față de 
alți furnizori de servicii de comunicații 
electronice în ceea ce privește secvențele 
de numere utilizate pentru a acorda acces la 
serviciile acestora.”

Or. es

Justificare

The NRA are responsible for national numbering plans.
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Amendamentul 487
Paul Rübig

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Statele membre sprijină armonizarea și 
disponibilitatea resurselor de numerotare 
în cadrul Comunității atunci când acest 
lucru este necesar pentru sprijinirea
dezvoltării serviciilor paneuropene.

Or. en

Justificare

Failure to reform the numbering arrangements harms citizen, consumer and business 
interests in the EU. Art. 10 of the Framework Directive should be augmented with a 
stipulation to the effect that Member States shall remove restrictions in national numbering 
plans and associated rules which prevent the use of any kind of numbers anywhere in the EU, 
and shall remove any restrictions on the identity/classification of assignees of all types of 
numbers (this does not prevent attaching legitimate conditions to number assignment).

Amendamentul 488
Herbert Reul

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

promovează funcționarea pieței interne sau 
sprijină dezvoltarea serviciilor 
paneuropene.

Or. de

Justificare

The planned measures on tariff principles contradict the purpose of the legal framework to 
deregulate retail prices as much as possible. Implementing measures can have a significant 
financial effect on industry. In this case a new legislative procedure must be initiated. The 
authority as envisaged in Commission proposal COM(2007)699 is not required.

Amendamentul 489
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Statele membre sprijină armonizarea 
resurselor de numerotare în cadrul 
Comunității atunci când acest lucru 
promovează funcționarea pieței interne sau 
sprijină dezvoltarea serviciilor 
paneuropene. Comisia poate să ia măsurile 
tehnice de punere în aplicare adecvate în 
această privință.

Or. en
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Justificare

The Commission's amendment would lead to an expansion of retail regulation via 
prescription of tariff principles. It constitutes a breach of the systematic of the regulatory 
framework, which foresees price regulation of retail services only in the case of an SMP-
finding on a retail market under Art. 17 of the Universal Service Directive. To introduce a 
sweeping new competence for price-setting for regulators is in violation of the aim of better 
regulation and the overarching principle that regulation should in principle be confined to 
the wholesale level.

Amendamentul 490
Stefano Zappalà

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Statele membre sprijină armonizarea 
resurselor de numerotare în cadrul 
Comunității atunci când acest lucru 
promovează funcționarea pieței interne sau 
sprijină dezvoltarea de noi servicii 
paneuropene, fără efecte negative asupra 
serviciilor existente. Comisia poate să ia 
măsurile tehnice de punere în aplicare 
adecvate pentru a asigura accesul 
transfrontalier la numerotarea națională 
utilizată pentru servicii esențiale, cum ar 
fi serviciile de informații telefonice.
Măsurile de punere în aplicare pot acorda 
Autorității responsabilități specifice în 
aplicarea acestor măsuri.

Or. en

Justificare

While harmonised European numbering would be of great benefit for new pan-European 
services, this would have a detrimental effect where, as is the case for directory enquiries, 
liberalization has taken place without such harmonisation having been effected.
Directory services are considered an essential access tool under Recital 11 of the Universal 
Service Directive. The capability for a European citizen to travel to other Member states and 
be able to access its usual directory enquiry services provider, in order to obtain information 
in his or her national language, is essential to promoting the single market.
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Amendamentul 491
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Statele membre sprijină armonizarea 
resurselor de numerotare în cadrul 
Comunității atunci când acest lucru 
promovează funcționarea pieței interne sau 
sprijină dezvoltarea de noi servicii 
paneuropene, fără efecte negative asupra 
serviciilor existente. Comisia poate să ia 
măsurile tehnice de punere în aplicare 
adecvate pentru a asigura accesul 
transfrontalier la numerotarea națională 
utilizată pentru servicii esențiale, cum ar 
fi serviciile de informații telefonice.
Măsurile de punere în aplicare pot acorda 
Autorității responsabilități specifice în 
aplicarea acestor măsuri.

Or. en

Justificare

While harmonised European numbering would be of great benefit for new pan-European 
services, this would have a detrimental effect where, as is the case for directory enquiries, 
liberalization has taken place without such harmonisation having been effected.
Directory services are considered an essential access tool under Recital 11 of the Universal 
Service Directive. The capability for a European citizen to travel to other Member states and 
be able to access its usual directory enquiry services provider, in order to obtain information 
in his or her national language, is essential to promoting the single market.

Amendamentul 492
Giles Chichester

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

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

(4) Statele membre sprijină armonizarea 
resurselor de numerotare în cadrul 
Comunității atunci când acest lucru 
promovează funcționarea pieței interne sau 
sprijină dezvoltarea serviciilor
paneuropene, fără efecte negative asupra 
serviciilor existente. Comisia poate să ia 
măsurile tehnice de punere în aplicare 
adecvate pentru a asigura accesul 
transfrontalier la numerotarea națională 
utilizată pentru servicii esențiale, cum ar 
fi serviciile de informații telefonice.
Măsurile de punere în aplicare pot acorda 
Autorității responsabilități specifice în 
aplicarea acestor măsuri.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 493
Fiona Hall

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre sprijină armonizarea 
resurselor de numerotare în cadrul 
Comunității atunci când acest lucru 
promovează funcționarea pieței interne sau 
sprijină dezvoltarea serviciilor 
paneuropene. Comisia poate să ia măsurile 
tehnice de punere în aplicare adecvate în 

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

aplicare adecvate pentru a asigura accesul 
transfrontalier la numerotarea națională 
utilizată pentru servicii esențiale, cum ar 
fi serviciile de informații telefonice.
Măsurile de punere în aplicare pot acorda 
OARET responsabilități specifice în 
aplicarea acestor măsuri.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 494
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Statele membre promovează
armonizarea resurselor de numerotare în 
cadrul Comunității, în cazul în care este 
fezabil din punct de vedere tehnic și 
economic, atunci când acest lucru 
promovează funcționarea pieței interne sau 
sprijină dezvoltarea serviciilor 
paneuropene. Comisia poate să ia măsurile 
tehnice de punere în aplicare adecvate în 
această privință în ceea ce privește 
serviciile paneuropene, care pot cuprinde 
stabilirea principiilor tarifare pentru 
numerele specifice sau seriile de numere.

Or. es
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Justificare

The Commission's proposed wording is too ambiguous. The principle of 'promoting the 
functioning of the internal market' could be invoked to justify a broad range of regulatory 
measures. However, harmonisation of (parts of) national numbering plans will entail the 
adoption of expensive measures and complex technical adjustments to telecommunications 
networks and services which, in general, affect all operators. Accordingly, any specific 
harmonisation measure will require a detailed cost-benefit assessment.

Similarly, any technical implementing measures the Commission may adopt should refer only 
to pan-European services and not national services, for which the Member States are 
competent under the subsidiarity principle.
Under these conditions there are no urgent reasons to harmonise pan-European services 
since these are known sufficiently well in advance. 

Amendamentul 495
Silvia-Adriana Țicău

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

4. Statele membre sprijină armonizarea 
resurselor de numerotare în cadrul 
Comunității atunci când acest lucru 
promovează funcționarea pieței interne sau 
sprijină dezvoltarea serviciilor 
paneuropene. Comisia, împreună cu 
autoritățile naționale de reglementare, 
poate să ia măsurile tehnice de punere în 
aplicare adecvate în această privință, care 
pot cuprinde stabilirea principiilor tarifare 
pentru numerele specifice sau seriile de 
numere.

Or. ro

Justificare

Harmonisation at European level cannot be introduced to the detriment of the responsibilities 
of the national regulatory authorities.
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Amendamentul 496
Herbert Reul

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de

Justificare

The planned measures on tariff principles contradict the purpose of the legal framework to 
deregulate retail prices as much as possible. Implementing measures can have a significant 
financial effect on industry. In this case a new legislative procedure must be initiated. The 
authority as envisaged in Commission proposal COM(2007)699 is not required.

Amendamentul 497
Silvia-Adriana Țicău

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat
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Or. ro

Justificare

Harmonisation at European level cannot be introduced to the detriment of the responsibilities 
of the  national regulatory authorities.

Amendamentul 498
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es

Justificare

The Commission's proposed wording is too ambiguous. The principle of 'promoting the 
functioning of the internal market' could be invoked to justify a broad range of regulatory 
measures. However, harmonisation of (parts of) national numbering plans will entail the 
adoption of expensive measures and complex technical adjustments to telecommunications 
networks and services which, in general, affect all operators. Accordingly, any specific 
harmonisation measure will require a detailed cost-benefit assessment.

Similarly, any technical implementing measures the Commission may adopt should refer only 
to pan-European services and not national services, for which the Member States are 
competent under the subsidiarity principle.
Under these conditions there are no urgent reasons to harmonise pan-European services 
since these are known sufficiently well in advance.
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Amendamentul 499
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2002/21/CE
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

se conformează procedurilor simple, 
transparente și disponibile publicului, 
aplicate fără discriminare și fără întârziere 
și, în orice caz, ia decizia în patru luni de 
la aplicare, și

se conformează procedurilor simple, 
transparente și disponibile publicului, 
aplicate fără discriminare și fără întârziere 
și, în orice caz, ia decizia în șase luni de la 
aplicare, și

Or. es

Justificare

In some Member States, responsibility for granting rights of this kind lies to a large extent 
with local, autonomous or federal authorities. It therefore seems more realistic to extend the 
deadline, since this provision will affect not only rules governing the electronic 
communications sector, but also other rules with different scope. 

Amendamentul 500
Dragoș Florin David

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2002/21/CE
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

se conformează procedurilor simple, 
transparente și disponibile publicului, 
aplicate fără discriminare și fără întârziere 
și, în orice caz, ia decizia în patru luni de 
la aplicare, și

se conformează procedurilor simple, 
transparente și disponibile publicului, 
aplicate fără discriminare și fără întârziere 
și, în orice caz, ia decizia în două luni de la 
aplicare, și

Or. en
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Amendamentul 501
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2002/21/CE
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

se conformează procedurilor simple, 
transparente și disponibile publicului, 
aplicate fără discriminare și fără întârziere 
și, în orice caz, ia decizia în patru luni de la 
aplicare, și

se conformează procedurilor simple, 
transparente și disponibile publicului, 
aplicate fără discriminare și fără întârziere 
și, în orice caz, ia decizia în patru luni de la 
aplicare, ținând cont și de legislația 
națională aplicabilă procedurii de 
expropriere, și

Or. ro

Justificare

The national legislation on expropriation should also be taken into account.

Amendamentul 502
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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



AM\725139RO.doc 35/103 PE407.632v01-00

RO

pot, dacă este cazul, să impună, de 
asemenea, utilizarea în comun a acestor 
infrastructuri cu alte întreprinderi 
publice, cu condiția ca utilizarea în 
comun să fie proporțională.

Or. en

Justificare

It is important, however, to see that the provision preserves the principle of proportionality 
and reasonability. Access to basic infrastructure like ducts and masts might in a number of 
cases constitute the real remaining bottleneck in telecommunications. Thus access should be 
granted to support third party infrastructure roll-out.

Amendamentul 503
Pilar del Castillo Vera

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 504
Astrid Lulling

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Atunci când o întreprindere publică sau 
privată care furnizează rețele de 
comunicații electronice are dreptul 
conform legislației naționale de a instala 
infrastructuri de bază ce pot fi utilizate ca 
suporți pentru rețelele de comunicații 
electronice pe, peste sau sub o proprietate 
publică sau privată, sau poate profita de o 
procedură de expropriere sau de utilizare a 
proprietății, autoritățile naționale de 
reglementare, ținând seama în mod 
corespunzător de principiul 
proporționalității, pot impune utilizarea în 
comun a acestor infrastructuri de bază sau 
a acestei proprietăți, inclusiv a intrărilor în 
clădiri, a pilonilor, a antenelor, a 
conductelor și a nișelor.

Or. en

Justificare

In the future, access to basic infrastructure like ducts and masts may often constitute the real 
remaining bottleneck in the access network. Thus basic facilities and, in particular, existing 
and new ducts capable of carrying electronic communications networks should be opened to 
support new and alternative infrastructure roll-out. The sharing of ducts must include all 
operators and public entities, subject to a proportionality requirement. An obligation for 
access to street cabinets is not warranted as street cabinets do not per se constitute an 
enduring economic bottleneck.

Amendamentul 505
Paul Rübig

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

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

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

Or. en

Justificare

To support third party infrastructure roll access to ducts and masts must cover all operators –
public and private. The expansion of sharing obligations towards “entries to buildings” is 
critical due to security reasons and it is unclear how an entry obligation can be implemented 
in practice. An obligation for access to street cabinets is not warranted, since street cabinets 
are in principle replicable and do not per se constitute an enduring economic bottleneck.

Amendamentul 506
Angelika Niebler

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Atunci când o întreprindere care 
furnizează rețele de comunicații electronice 
are dreptul conform legislației naționale de 
a instala infrastructuri pe, peste sau sub o 
proprietate publică sau privată, sau poate 
profita de o procedură de expropriere sau 
de utilizare a proprietății, autoritățile 
naționale de reglementare pot impune 
utilizarea în comun a acestor infrastructuri 

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

conformitate cu principiul 
proporționalității, utilizarea în comun a 
acestor infrastructuri sau a acestei 
proprietăți, inclusiv a intrărilor în clădiri, a 
pilonilor, a antenelor, a țevilor și a 
conductelor, a nișelor și a cutiilor de 
distribuție situate la nivelul străzilor.

Or. de

Justificare

Every opportunity should be taken to use existing conduits in order to promote the 
development of communications networks.

Amendamentul 507
Herbert Reul

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Justificare

Access to basic infrastructure such as conduits and masts might, in a certain number of cases, 
constitute the crucial bottleneck in telecommunications and should therefore be guaranteed to 
all market operators so as to promote infrastructure development. Access to conduits must 
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not, therefore, be artificially restricted but must be guaranteed by public and private 
undertakings.

Amendamentul 508
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Măsurile luate de către autoritatea 
națională de reglementare în temeiul 
alineatului (1) iau în considerare 
interesele în materie de securitate ale 
întreprinderii și interesele generale de 
securitate, precum și nevoia de a asigura 
o delimitare clară a responsabilităților 
întreprinderilor implicate, pentru a 
preveni interferențele dăunătoare între 
utilizatori. Măsurile sunt, de asemenea,
obiective, transparente și proporționale. 
Atunci când impun unui operator 
obligații de furnizare a accesului în 
conformitate cu dispozițiile prezentului 
articol, autoritățile naționale de 
reglementare pot stabili, dacă este cazul, 
condițiile tehnice sau operaționale care 
trebuie îndeplinite de către furnizorul 
și/sau de către beneficiarii accesului în 
cauză, în cazul în care acest lucru este 
necesar pentru a asigura funcționarea 
normală a rețelei. Beneficiarii accesului 
pot fi supuși unor condiții specifice 
nediscriminatorii care asigură utilizarea 
eficientă a resurselor limitate, în special 
în materie de instalare a rețelei.
Obligațiile referitoare la respectarea unor 
standarde sau specificații tehnice 
specifice trebuie să fie compatibile cu 
standardele și specificațiile prevăzute în 
conformitate cu articolul 17 alineatul (1).

Or. en
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Justificare

Stresses the need to take the justified security interests of the parties involved into account.

Amendamentul 509
Alexander Alvaro

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Măsurile luate de către autoritatea 
națională de reglementare în temeiul 
alineatului (1) sunt obiective, transparente 
nediscriminatorii și proporționale și sunt 
adoptate în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 7.

Or. en

Justificare

Duct access to a broad range of infrastructure entry points -including entries to buildings, 
masts, tall support structures etc – are fit-for-purpose, nor add to existing facility sharing 
provisions. These provisions were not designed to facilitate general duct access on a 
symmetric basis across the entire range of infrastructure networks (such as gas and 
electricity). National implementation of article 12 to date demonstrates that facility sharing 
can only be applied on a case by case basis, taking into account environmental, network 
integrity and interference issues and other property rights related restrictions.

Amendamentul 510
Lambert van Nistelrooij

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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



AM\725139RO.doc 41/103 PE407.632v01-00

RO

și proporționale. nediscriminatorii și proporționale și sunt 
adoptate în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 7.

Or. en

Justificare

Commission efforts to facilitate NGN investment and deployment have to be supported.

Amendamentul 511
Nikolaos Vakalis

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

In order to foster infrastructure, roll-out access to ducts should not be artificially confined to 
ducts of telecommunications operators but should encompass all ducts available. The more 
ducts are available the better the chances for sustainable competition due to third party 
network roll-out.
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Amendamentul 512
Paul Rübig

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

Similar to the provisions on rights of way, it is proposed to oblige Member States to ensure 
processes for such sharing of facilities (of municipalities, public utility providers etc). Thus a 
provision for symmetric facility sharing for all ducts capable of carrying e-communications 
networks, also outside the e-communication sector is recommended. Such a symmetric regime 
would encourage and facilitate network deployment.

Amendamentul 513
Herbert Reul

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Pentru a garanta proporționalitatea 
măsurilor de la alineatul (1), autoritățile 
naționale de reglementare verifică 
disponibilitatea tuturor conductelor care 
pot fi utilizate pentru pozarea liniilor de 
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telecomunicații – inclusiv cele ale 
furnizorilor de telecomunicații, ale 
furnizorilor de energie, ale furnizorilor 
municipali și conductele de canalizare –
în zonele în care se solicită accesul.

Or. de

Justificare

In order to promote infrastructure development, access to conduits should not be restricted to 
those of telecommunications providers but should cover all suitable conduits. The more 
conduits are available, the greater the chances of comprehensive network development and, 
therefore, of sustainable competition.

Amendamentul 514
Astrid Lulling

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en
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Amendamentul 515
Werner Langen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) La articolul 13 se introduce 
următorul alineat:
„(1a) În vederea promovării stimulentelor 
pentru investiții în rețele noi de mare 
viteză, la stipularea taxelor de acces 
trebuie să se asigure că întreprinderea 
furnizoare de acces rămâne cu un
beneficiu care corespunde cel puțin 
costurilor de capital pentru investițiile 
respective și riscului specific investiției.

Or. en

Justificare

One of the key issue for the coming years is to give appropriate incentives for investments in 
new high speed networks that will support innovation in content-rich internet services.

Amendamentul 516
Paul Rübig

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se angajează ca
întreprinderile care furnizează rețele 
publice de comunicații sau servicii de 
comunicații electronice disponibile 
publicului să ia măsurile tehnice și 
organizatorice corespunzătoare pentru a 
asigura securitatea rețelelor și a serviciilor 
acestora. Având în vedere cele mai noi 
tehnici, aceste măsuri trebuie să garanteze

(1) Statele membre încurajează
întreprinderile care furnizează rețele 
publice de comunicații sau servicii de 
comunicații electronice disponibile 
publicului să ia măsurile tehnice și 
organizatorice corespunzătoare pentru a 
asigura securitatea rețelelor și a serviciilor 
acestora. Având în vedere cele mai noi 
tehnici, capacitatea de a utiliza cele mai 
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un nivel de securitate adecvat riscului 
prezentat. În special, trebuie luate măsuri 
pentru a preveni sau limita impactul 
incidentelor legate de securitate asupra 
utilizatorilor și rețelelor interconectate.

recente inovații, capacitatea de a rămâne 
flexibili și de a răspunde la amenințări, 
precum și costurile legate de punerea în 
aplicare, aceste măsuri garantează un 
nivel de securitate adecvat riscului 
prezentat. În special, trebuie luate măsuri 
pentru a preveni sau limita impactul 
incidentelor legate de securitate asupra 
utilizatorilor și rețelelor interconectate.

Or. en

Justificare

Tackling security and network integrity is very important and providers should take measures 
to safeguard their networks or services to this effect. However, as regulatory requirements 
and top down approaches to security tend to stifle innovation, and make networks less, not 
more, secure and there is no evidence of market failure, there is no need to change from the 
duty provided for under the current legislation, which obliges providers of electronic 
communications networks or services to address these issues, to Member States issuing 
binding instructions or for the Commission to adopt technical implementing measures.

Amendamentul 517
Paul Rübig

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Tackling security and network integrity is very important and providers should take measures 
to safeguard their networks or services to this effect. However, as regulatory requirements 
and top down approaches to security tend to stifle innovation, and make networks less, not 
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more, secure and there is no evidence of market failure, there is no need to change from the 
duty provided for under the current legislation, which obliges providers of electronic 
communications networks or services to address these issues, to Member States issuing 
binding instructions or for the Commission to adopt technical implementing measures.

Amendamentul 518
Gianni De Michelis

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Statele membre se angajează ca 
întreprinderile care furnizează rețele 
publice de comunicații să ia măsuri pentru 
a asigura integritatea rețelelor acestora 
astfel încât să garanteze continuitatea 
livrării serviciilor furnizate prin 
intermediul acestor rețele la niveluri 
predefinite și corespunzătoare, ținând 
seama de fezabilitatea acestora din punct 
de vedere tehnic, economic și operațional.

Or. en

Justificare

The functioning of IP based networks differ substantially from the PSTN. In principle 
ensuring the continuity of service on new networks may seem an attractive proposition but 
before pursing the option it would be wise to consider if this is appropriate given the 
characteristics of NGNs. NGNs provide better quality of service and significantly lower fault 
rates but they are not suitable to replicate every PSTN feature. A forced provision of a PSTN 
like continuity of service on NGN would required significant investments without ensuring 
significant benefits to end-users. A mere transposition of the PSTN service requirements on 
NGN would do more harm than good. Beside many of the alternative operators networks have 
not been planned and built to provide this feature and thus, for them, a sudden imposition 
may even cause greater difficulties.
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Amendamentul 519
Lambert van Nistelrooij

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Statele membre se angajează ca 
întreprinderile care furnizează rețele 
publice de comunicații să ia măsuri
corespunzătoare pentru a asigura 
integritatea rețelelor acestora astfel încât să 
garanteze continuitatea livrării serviciilor 
furnizate prin intermediul acestor rețele. 
Statele membre se asigură că autoritățile 
naționale de reglementare se consultă 
periodic cu întreprinderile pentru a 
garanta că s-au luat măsurile 
corespunzătoare pentru a asigura 
securitatea sau integritatea.

Or. en

Justificare

An obligation to inform subscribers of any breach of security or integrity risks to overregulate 
and to unnecessarily undermine consumer e-confidence.

Amendamentul 520
Silvia-Adriana Țicău

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre se angajează ca 
întreprinderile care furnizează rețele 
publice de comunicații să ia toate măsurile 
necesare pentru a asigura integritatea 
rețelelor acestora astfel încât să garanteze 
continuitatea livrării serviciilor furnizate 

2. Statele membre se angajează ca 
întreprinderile care furnizează rețele 
publice de comunicații să ia toate măsurile 
necesare pentru a asigura integritatea 
rețelelor acestora astfel încât să garanteze 
continuitatea livrării serviciilor furnizate 
prin intermediul acestor rețele. Autoritățile 
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prin intermediul acestor rețele. naționale de reglementare organizează 
consultarea tuturor furnizorilor de 
servicii de comunicații electronice înainte 
de adoptarea unor măsuri specifice în 
domeniul securității și integrității rețelelor 
de comunicații electronice.

Or. ro

Justificare

Consultation must precede the adoption of any specific measures.

Amendamentul 521
Lambert van Nistelrooij

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Statele membre se angajează ca, atunci 
când este necesar, întreprinderile care 
furnizează rețele publice de comunicații 
sau servicii de comunicații electronice 
disponibile publicului să comunice 
autorității naționale de reglementare o
încălcare gravă a securității sau a 
integrității care a avut un impact 
semnificativ asupra funcționării rețelelor 
sau a serviciilor.

Or. en

Justificare

An obligation to inform subscribers of any breach of security or integrity risks to overregulate 
and to unnecessarily undermine consumer e-confidence.



AM\725139RO.doc 49/103 PE407.632v01-00

RO

Amendamentul 522
Alexander Alvaro

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Noile dispoziții privind notificarea 
încălcărilor se aplică în cadrul punerii în 
aplicare a Directivei 2002/58/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din ... privind prelucrarea datelor 
personale și protejarea confidențialității 
în sectorul comunicațiilor publice1.
___________
1 JO L ...

Or. en

Justificare

Amendments relevant to integrity and security of networks with specific reference to breaches 
of those networks and their consequences have been made within the review of Directive 
2002/58 concerning the processing of personal data and the protection of privacy in the 
electronic communications sector. The rules established there should be followed.

Amendamentul 523
Alexander Alvaro

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



PE407.632v01-00 50/103 AM\725139RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

După caz, autoritatea de reglementare 
competentă în cauză informează 
autoritățile de reglementare competente din 
celelalte state membre și ENISA.

Or. en

Justificare

Amendments relevant to integrity and security of networks with specific reference to breaches 
of those networks and their consequences have been made within the review of Directive 
2002/58 concerning the processing of personal data and the protection of privacy in the 
electronic communications sector. The rules established for disclosure of breaches should be 
followed.

Amendamentul 524
Lambert van Nistelrooij

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

An obligation to inform subscribers of any breach of security or integrity risks to overregulate 
and to unnecessarily undermine consumer e-confidence.
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Amendamentul 525
Gianni De Michelis

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

The functioning of IP based networks differ substantially from the PSTN. In principle 
ensuring the continuity of service on new networks may seem an attractive proposition but 
before pursing the option it would be wise to consider if this is appropriate given the 
characteristics of NGNs. NGNs provide better quality of service and significantly lower fault 
rates but they are not suitable to replicate every PSTN feature. A forced provision of a PSTN 
like continuity of service on NGN would required significant investments without ensuring 
significant benefits to end-users. A mere transposition of the PSTN service requirements on 
NGN would do more harm than good. Beside many of the alternative operators networks have 
not been planned and built to provide this feature and thus, for them, a sudden imposition 
may even cause greater difficulties.

Amendamentul 526
Nikolaos Vakalis

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

După caz, autoritatea națională de 
reglementare în cauză informează 

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

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

Or. en

Justificare

ENISA remains competent in security of networks and services and therefore should be 
properly informed by the NRAs. The reporting by the NRAs to the Commission and ENISA 
should be on a yearly basis.

Amendamentul 527
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es

Justificare

To avoid excessive red tape, this information could be routinely gathered by the Commission 
in the implementation report.

Amendamentul 528
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

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

eliminat

Or. es

Justificare

To avoid excessive red tape, this information could be routinely gathered by the Commission 
in the implementation report.

Amendamentul 529
Nikolaos Vakalis

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

ENISA remains competent in security of networks and services and therefore should be 
properly informed by the NRAs. The reporting by the NRAs to the Commission and ENISA 
should be on a yearly basis.
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Amendamentul 530
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

In order to avoid unnecessary bureaucracy and extra administrative load, national regulatory 
authorities should submit the reports only once a year.

Amendamentul 531
Lambert van Nistelrooij

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

An obligation to inform subscribers of any breach of security or integrity risks to overregulate 
and to unnecessarily undermine consumer e-confidence.
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Amendamentul 532
Reino Paasilinna

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Reinforcing network and information security is one of the areas where more action at 
Community is needed and where proposed amendments certainly could bring added value.
The only problematic issue in this context concerns the reporting obligation which is 
proposed for NRAs. Reporting every three months would be too burdensome and 
bureaucratic. Therefore, it is proposed that reporting would take place every year instead of 
every 3 months.

Amendamentul 533
Gunnar Hökmark

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

.
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Amendamentul 534
Silvia-Adriana Țicău

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. ro

Justificare

The summary report drawn up every six months must be efficient in nature while not mutating 
into a bureaucratic procedure for artificially raising the regulatory authorities' costs.

Amendamentul 535
Herbert Reul

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia, ținând cont în cea mai mare 
măsură de avizul Autorității emis în 
temeiul articolului 4 alineatul (3) litera 
(b) din Regulamentul […./CE], poate să 
adopte măsurile tehnice de punere în 
aplicare corespunzătoare cu scopul de a 
armoniza măsurile menționate la 
alineatele (1), (2) și (3), inclusiv măsurile 
care definesc circumstanțele, formatul și 
procedurile aplicabile în cazul cerințelor 
de notificare.
Măsurile de punere în aplicare, destinate 

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

Or. de

Justificare

There is no need for further harmonisation in network security. Every operator must take 
steps appropriate to its own technical situation. Implementing measures can have a 
significant financial effect on the industry. In this case a new legislative procedure must be 
initiated. The authority as envisaged in Commission proposal COM(2007)699 is not required.

Amendamentul 536
Paul Rübig

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia, ținând cont în cea mai mare 
măsură de avizul Autorității emis în 
temeiul articolului 4 alineatul (3) litera 
(b) din Regulamentul […./CE], poate să 
adopte măsurile tehnice de punere în 
aplicare corespunzătoare cu scopul de a 
armoniza măsurile menționate la 
alineatele (1), (2) și (3), inclusiv măsurile 
care definesc circumstanțele, formatul și 
procedurile aplicabile în cazul cerințelor 
de notificare.

eliminat

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

Justificare

Tackling security and network integrity is very important and providers should take measures 
to safeguard their networks or services to this effect. However, as regulatory requirements 
and top down approaches to security tend to stifle innovation, and make networks less, not 
more, secure and there is no evidence of market failure, there is no need to change from the 
duty provided for under the current legislation, which obliges providers of electronic 
communications networks or services to address these issues, to Member States issuing 
binding instructions or for the Commission to adopt technical implementing measures.

Amendamentul 537
Nikolaos Vakalis

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia, ținând cont în cea mai mare 
măsură de avizul Autorității emis în 
temeiul articolului 4 alineatul (3) litera 
(b) din Regulamentul […./CE], poate să 
adopte măsurile tehnice de punere în 
aplicare corespunzătoare cu scopul de a 
armoniza măsurile menționate la alineatele 
(1), (2) și (3), inclusiv măsurile care 
definesc circumstanțele, formatul și 
procedurile aplicabile în cazul cerințelor de 
notificare.

(4) Comisia, ținând cont în cea mai mare 
măsură de avizul ENISA, poate să adopte 
măsurile tehnice de punere în aplicare 
corespunzătoare cu scopul de a armoniza 
măsurile menționate la alineatele (1), (2) și 
(3), inclusiv măsurile care definesc 
circumstanțele, formatul și procedurile 
aplicabile în cazul cerințelor de notificare.

Or. en

Justificare

ENISA remains solely competent in security of networks and services at EU level.
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Amendamentul 538
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia, ținând cont în cea mai mare 
măsură de avizul Autorității emis în 
temeiul articolului 4 alineatul (3) litera (b) 
din Regulamentul […./CE], poate să 
adopte măsurile tehnice de punere în 
aplicare corespunzătoare cu scopul de a 
armoniza măsurile menționate la alineatele 
(1), (2) și (3), inclusiv măsurile care 
definesc circumstanțele, formatul și 
procedurile aplicabile în cazul cerințelor de 
notificare.

(4) Comisia, ținând cont în cea mai mare 
măsură de avizul Autorității emis în 
temeiul articolului 4 alineatul (3) litera (b) 
din Regulamentul […/CE], poate să adopte 
măsurile tehnice de punere în aplicare 
corespunzătoare cu scopul de a armoniza 
măsurile menționate la alineatele (1), (2) și 
(3), inclusiv măsurile care definesc 
circumstanțele, formatul și procedurile 
aplicabile în cazul cerințelor de notificare. 
Măsurile tehnice de aplicare nu împiedică 
statele membre să adopte dispoziții 
suplimentare pentru realizarea 
obiectivelor prevăzute la alineatele (1) și 
(2).

Or. en

Justificare

In individual cases Members States should have the possibility to use higher standards than 
the harmonized base-line to meet the goals set out in paragraphs 1 and 2.

Amendamentul 539
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia, ținând cont în cea mai 
mare măsură de avizul Autorității emis în 
temeiul articolului 4 alineatul (3) litera 
(b) din Regulamentul […./CE], poate să 
adopte măsurile tehnice de punere în 

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

circumstanțele, formatul și procedurile 
aplicabile în cazul cerințelor de notificare.

Or. es

Amendamentul 540
Lambert van Nistelrooij

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

 An obligation to inform subscribers of any breach of security or integrity risks to 
overregulate and to unnecessarily undermine consumer e-confidence.



AM\725139RO.doc 61/103 PE407.632v01-00

RO

Amendamentul 541
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Măsurile de punere în aplicare, destinate să 
modifice elementele neesențiale din 
prezenta directivă și să o completeze, se 
adoptă în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 22 alineatul (3).

Or. es

Amendamentul 542
Gianni De Michelis

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că 
autoritățile naționale de reglementare au 
competența de a emite instrucțiuni 
obligatorii pentru întreprinderile care 
furnizează rețele publice de comunicații 
sau servicii de comunicații electronice 
disponibile publicului pentru a pune în 
aplicare articolul 13a.

(1) Statele membre se asigură că 
autoritățile naționale de reglementare au 
competența de a emite instrucțiuni 
obligatorii pentru întreprinderile care 
furnizează rețele publice de comunicații 
sau servicii de comunicații electronice 
disponibile publicului pentru a pune în 
aplicare articolul 13a. Instrucțiunile 
obligatorii trebuie supuse unei consultări 
publice, trebuie să fie proporționale și 
fezabile din punct de vedere economic și 
tehnic și intră în vigoare într-o limită de 
timp rezonabilă. Autoritățile naționale de 
reglementare permit, de asemenea, 
operatorilor de telecomunicații să 
recupereze costurile rezultate ca urmare a 
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respectării instrucțiunilor obligatorii.

Or. en

Justificare

Instruction should be aimed at identifying minimum security requirements while leaving the 
technical and operational implementation decisions to operators. Telecom Italia believes that 
the process of identifying the appropriate security measure should thus be carried out in tight 
collaboration betweenNRAs and Operators. 

Amendamentul 543
Patrizia Toia

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că 
autoritățile naționale de reglementare au 
competența de a emite instrucțiuni 
obligatorii pentru întreprinderile care 
furnizează rețele publice de comunicații 
sau servicii de comunicații electronice 
disponibile publicului pentru a pune în 
aplicare articolul 13a.

(1) Statele membre se asigură că 
autoritățile naționale de reglementare au 
competența de a emite instrucțiuni 
obligatorii pentru întreprinderile care 
furnizează rețele publice de comunicații 
sau servicii de comunicații electronice 
disponibile publicului pentru a pune în 
aplicare articolul 13a. Instrucțiunile 
obligatorii sunt proporționale și 
sustenabile din punct de vedere economic 
și tehnic și sunt puse în aplicare într-o 
limită de timp rezonabilă.

Or. en

Justificare

It is necessary to consider proportionality, sustainability and reasonable timing as main 
guiding principles.
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Amendamentul 544
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să furnizeze informațiile necesare 
evaluării securității serviciilor și rețelelor
acestora, inclusiv a politicilor de securitate 
documentate; și

(a) să furnizeze informațiile necesare 
evaluării securității și integrității
serviciilor și rețelelor acestora, inclusiv a 
politicilor de securitate documentate; și

Or. es

Justificare

The costs should be borne by the undertakings concerned.

Amendamentul 545
Gianni De Michelis

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să ceară unui organism independent 
calificat să efectueze un audit privind 
securitatea și să pună la dispoziția 
autorității naționale de reglementare 
rezultatele acestuia.

(b) să ceară unui organism independent 
calificat să efectueze, de comun acord cu 
întreprinderile, un audit privind securitatea 
și să pună la dispoziția autorității naționale 
de reglementare rezultatele acestuia.

Or. en

Justificare

Instruction should be aimed at identifying minimum security requirements while leaving the 
technical and operational implementation decisions to operators. Telecom Italia believes that 
the process of identifying the appropriate security measure should thus be carried out in tight 
collaboration betweenNRAs and Operators.
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Amendamentul 546
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să ceară unui organism independent 
calificat să efectueze un audit privind 
securitatea și să pună la dispoziția 
autorității naționale de reglementare 
rezultatele acestuia.

(b) să solicite întreprinderilor în cauză să 
efectueze, pe propria lor cheltuială, un 
audit privind securitatea și integritatea și 
să pună la dispoziția autorității naționale de 
reglementare rezultatele acestuia.

Or. es

Justificare

The costs should be borne by the undertakings concerned.

Amendamentul 547
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că 
autoritățile naționale de reglementare au 
toate competențele necesare pentru a 
investiga cazurile de neconformitate.

(3) Statele membre se asigură că 
autoritățile naționale de reglementare au 
toate competențele necesare pentru a 
investiga cazurile de neconformitate, 
precum și efectele asupra securității și 
integrității rețelelor.

Or. es

Justificare

As a logical consequence of the requirements laid down in Article 13a(3) to inform the NRA 
of any impact on security, the NRA must be empowered to investigate this.
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Amendamentul 548
Lambert van Nistelrooij

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2002/21/CE
Articolul 13b – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

The proposed enforcement powers in the form of NRA binding instructions, security audits 
and the ability to require information provision on network operators is an additional 
compliance burden and should be minimised, so that over the longer term they do not harm 
development of new technologies to market.

Amendamentul 549
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 15 – litera a
Directiva 2002/21/CE
Articolul 14 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) La alineatul (2) al doilea paragraf se 
elimină a doua teză.

eliminat

Or. en

Justificare

Joint dominance remains an untested and difficult concept in the telecoms sector in both an ex 
post and ex ante context, yet may become increasingly important as markets consolidate. It is 
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important that guidance is not deleted but is rather clarified through the Framework.

Amendamentul 550
Mary Honeyball

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 15 – litera a
Directiva 2002/21/CE
Articolul 14 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) La alineatul (2) al doilea paragraf se 
elimină a doua teză.

eliminat

Or. en

Justificare

With increasing convergence in the telecoms sector, joint dominance could become an 
increasingly common problem. Guidance should be clarified, not deleted.

Amendamentul 551
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 15 – litera b
Directiva 2002/21/CE
Articolul 14 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Alineatul (3) se elimină. (b) Alineatul (3) se înlocuiește cu 
următorul text:
„Atunci când o întreprindere are putere 
semnificativă pe o anumită piață și în 
cazul în care legăturile dintre cele două 
piețe sunt de așa natură încât să permită 
utilizarea puterii de pe o piață ca 
pârghie pe cealaltă piață, consolidând 
astfel puterea pe piață a întreprinderii, 
pe piața strâns legată de prima se pot 
aplica măsuri corective menite să 
identifice aceste efecte de pârghie, în 
conformitate cu articolele 9, 10, 11 și 13 
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din [directiva privind accesul] și, în cazul 
în care acestea sunt insuficiente, în 
conformitate cu articolul 17 din [directiva 
privind drepturile cetățenilor].”

Or. en

Justificare

Addressing leverage of dominance from one market into another is particularly vital in an 
industry characterised by vertical integration and convergence. Rather than deleting this 
measure – as the Commission has proposed – it should be refined to clarify that remedies 
such as non-discrimination, transparency, accounting separation – and prohibitions on anti-
competitive bundling etc may be used ‘cross-market’ to address leverage problems. The 
existing provisions suggest that SMP would need to be found in the source and target 
leverage market in order to act. However, it is notable that this has not been used by 
regulators, is cumbersome and inconsistent with competition law, which does not require a 
‘double dominance’ finding to address issues of leverage. The proposed changes would 
address this.

Amendamentul 552
Rebecca Harms

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 15 – litera b
Directiva 2002/21/CE
Articolul 14 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Alineatul (3) se elimină. (b) Alineatul (3) se înlocuiește cu 
următorul text:
„Atunci când o întreprindere are putere 
semnificativă pe o anumită piață și în
cazul în care legăturile dintre cele două 
piețe sunt de așa natură încât să permită 
utilizarea puterii de pe o piață ca 
pârghie pe cealaltă piață, consolidând 
astfel puterea pe piață a întreprinderii, 
pe piața strâns legată de prima se pot 
aplica măsuri corective menite să 
identifice aceste efecte de pârghie, în 
conformitate cu articolele 9, 10, 11 și 13 
din [directiva privind accesul] și, în cazul 
în care acestea sunt insuficiente, cu 
articolul 17 din [directiva privind 
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drepturile cetățenilor].”

Or. en

Justificare

Addressing leverage of dominance from one market into another is particularly vital in an 
industry characterised by vertical integration and convergence. Rather than deleting this 
measure – as the Commission has proposed – it should be refined to clarify that remedies 
such as non-discrimination, transparency, accounting separation – and prohibitions on anti-
competitive bundling etc may be used ‘cross-market’ to address leverage problems.

Amendamentul 553
Patrizia Toia

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 15 – litera b
Directiva 2002/21/CE
Articolul 14 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Alineatul (3) se elimină. (b) Alineatul (3) se înlocuiește cu 
următorul text:
„Atunci când o întreprindere are putere 
semnificativă pe o anumită piață și în 
cazul în care legăturile dintre cele două 
piețe sunt de așa natură încât să permită 
utilizarea puterii de pe o piață ca 
pârghie pe cealaltă piață, consolidând 
astfel puterea pe piață a întreprinderii, 
pe piața strâns legată de prima se pot 
aplica măsuri corective menite să 
identifice aceste efecte de pârghie, în 
conformitate cu articolele 9, 10, 11 și 13 
din [directiva privind accesul] și, în cazul 
în care acestea sunt insuficiente, cu 
articolul 17 din [directiva privind 
drepturile cetățenilor].”

Or. en

Justificare

Addressing leverage of dominance from one market into another is particularly vital in an 
industry characterised by vertical integration and convergence. Rather than deleting this 
measure – as the Commission has proposed – it should be refined to clarify that remedies 
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such as non-discrimination, transparency, accounting separation – and prohibitions on anti-
competitive bundling etc may be used ‘cross-market’ to address leverage problems. The 
existing provisions suggest that SMP would need to be found in the source and target 
leverage market in order to act. However, it is notable that this has not been used by 
regulators, is cumbersome and inconsistent with competition law, which does not require a 
‘double dominance’ finding to address issues of leverage. The proposed changes would 
address this. 

Amendamentul 554
Pia Elda Locatelli

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 16 – litera ba (nouă)
Directiva 2002/21/CE
Articolul 15 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) Se introduce alineatul (2a):
„Cel târziu până la data intrării în vigoare 
a prezentei directive, Comisia publică 
orientări pentru autoritățile naționale de 
reglementare privind deciziile menite să 
impună, să modifice sau să suprime 
obligații ale întreprinderilor cu o putere 
semnificativă pe piață.”

Or. en

Justificare

The 2002 Framework directive establishes that European Commission publishes guidelines 
for market analysis and the assessment of significant market power but not for the 
identification of the appropriate remedies. There is clearly a missing element in the market 
analysis guidance tools provided the Commission: guidance on the selection of the 
appropriate remedies. The third part of a market analysis (i.e. the choice of the appropriate 
remedies) is the most crucial since it has the most concrete impact on the market. An 
erroneous choice of remedies may create irreparable distortions on market competitiveness 
and investment decisions. It is also the most complicated since it has varied possible outcomes 
and it entails, to a large extent, subjective evaluations. The need to provide guidance on the 
selection of regulatory obligations under the EU framework has indeed been recognised both 
by the Commission and the ERG.
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Amendamentul 555
Erika Mann

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 16 – litera d
Directiva 2002/21/CE
Articolul 15 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia poate, ținând cont în cea mai 
mare măsură de avizul Autorității înaintat 
în temeiul articolului 7 din Regulamentul 
[…/CE], să adopte o decizie de identificare 
a piețelor transnaționale. 

(4) După consultarea autorităților 
naționale de reglementare și având în 
vedere avizul OARET, Comisia, acționând 
în conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 22 alineatul (3), poate să adopte 
o decizie de identificare a piețelor 
transnaționale.

Or. en

Amendamentul 556
Dragoș Florin David

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 16 – litera d
Directiva 2002/21/CE
Articolul 15 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia poate, ținând cont în cea mai 
mare măsură de avizul Autorității înaintat 
în temeiul articolului 7 din Regulamentul 
[…/CE], să adopte o decizie de identificare 
a piețelor transnaționale.

(4) Comisia poate, în urma consultării cu 
autoritățile naționale de reglementare, să 
adopte o decizie de identificare a piețelor 
transnaționale.

Or. en

Amendamentul 557
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 16 – litera d
Directiva 2002/21/CE
Articolul 15 – alineatul 4 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Comisia poate, ținând cont în cea mai 
mare măsură de avizul Autorității înaintat 
în temeiul articolului 7 din Regulamentul 
[.../CE], să adopte o decizie de identificare 
a piețelor transnaționale.

4. Comisia poate, ținând cont în cea mai 
mare măsură de opinia autorităților 
naționale de reglementare relevante și de
avizul Autorității înaintat în temeiul 
articolului 7 din Regulamentul [.../CE], să 
adopte o decizie de identificare a piețelor 
transnaționale.

Or. ro

Justificare

The national regulatory authorities must not be left out of this process.

Amendamentul 558
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 16 – litera d
Directiva 2002/21/CE
Articolul 15 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia poate, ținând cont în cea mai 
mare măsură de avizul Autorității înaintat 
în temeiul articolului 7 din Regulamentul 
[…/CE], să adopte o decizie de identificare 
a piețelor transnaționale.

(4) După consultarea autorităților 
naționale de reglementare, Comisia poate, 
ținând cont în cea mai mare măsură de 
avizul OARET înaintat în temeiul 
articolului 7 din Regulamentul […/CE], să 
adopte o decizie de identificare a piețelor 
transnaționale.

Or. es

Justificare

Although the Commission clearly has a role to play in matters with a cross-border dimension, 
the NRA concerned cannot be overlooked, since they are in an ideal position to support the 
Commission in defining these markets. In addition, identification of a transnational market 
should not be the object of an urgent procedure.
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Amendamentul 559
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 16 – litera d
Directiva 2002/21/CE
Articolul 15 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Respectiva decizie destinată să modifice 
elementele neesențiale din prezenta 
directivă și să o completeze, se adoptă în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control prevăzută la articolul 22 
alineatul (3). Din motive imperative de 
urgență, Comisia poate să utilizeze 
procedura de urgență prevăzută la 
articolul 22 alineatul (4).

Respectiva decizie destinată să modifice 
elementele neesențiale din prezenta 
directivă și să o completeze, se adoptă în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control prevăzută la articolul 22 
alineatul (3). 

Or. es

Justificare

Although the Commission clearly has a role to play in matters with a cross-border dimension, 
the NRA concerned cannot be overlooked, since they are in an ideal position to support the 
Commission in defining these markets. In addition, identification of a transnational market 
should not be the object of an urgent procedure.

Amendamentul 560
Erika Mann

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 16 – litera d
Directiva 2002/21/CE
Articolul 15 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Respectiva decizie destinată să modifice 
elementele neesențiale din prezenta 
directivă și să o completeze, se adoptă în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control prevăzută la articolul 22 
alineatul (3). Din motive imperative de 
urgență, Comisia poate să utilizeze 
procedura de urgență prevăzută la 

Respectiva decizie destinată să modifice 
elementele neesențiale din prezenta 
directivă și să o completeze, se adoptă în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control prevăzută la articolul 22 
alineatul (3).
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articolul 22 alineatul (4).

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 561
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 17 – litera a
Directiva 2002/21/CE
Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile naționale de reglementare 
efectuează o analiză a piețelor relevante 
enumerate în recomandare, ținând seama 
în cea mai mare măsură de orientări. 
Statele membre se asigură că analiza este 
efectuată, după caz, în colaborare cu 
autoritățile naționale în domeniul 
concurenței.

(1) Autoritățile naționale de reglementare 
efectuează o analiză a piețelor relevante,
ținând seama de cele enumerate în 
recomandare și ținând seama în cea mai 
mare măsură de orientări. Statele membre 
se asigură că analiza este efectuată, după 
caz, în colaborare cu autoritățile naționale 
în domeniul concurenței. 

Or. es

Justificare

To avoid giving the impression that the NRA have to analyse all markets identified in the 
recommendation, whereas (formally at least) the markets (and definitions) are given as a 
guide.

Amendamentul 562
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 17 – litera aa (nouă)
Directiva 2002/21/CE
Articolul 16 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) Alineatul (4) se înlocuiește cu 
următorul text:
„(4) Atunci când o autoritate națională 
de reglementare stabilește că o piață nu 
este efectiv concurențială, cu excepția 
piețelor noi și emergente, aceasta 
identifică întreprinderile cu putere 
semnificativă pe piața respectivă în 
conformitate cu articolul 14 și impune 
acestora obligații de reglementare 
specifice în conformitate cu alineatul (2) 
din prezentul articol sau menține ori 
modifică obligațiile deja existente, ținând 
seama de domeniul piețelor geografice 
relevante și, atunci când este cazul, 
eliminând obligațiile tranzitorii privind
accesul în vederea dereglementării 
acestor piețe.
La stabilirea acestor obligații, autoritatea 
națională de reglementare ține seama de 
obiectivul promovării unor investiții 
eficiente în infrastructură și de cel al 
încurajării concurenței între serviciile 
furnizate de platforme concurente, 
încurajând investițiile în infrastructuri 
noi și competitive, ca modalitate de a 
obține o concurență sustenabilă pe termen 
lung la nivelul rețelelor și serviciilor, care 
va face posibilă diminuarea obligațiilor 
privind accesul, menținând în același timp 
obligațiile reglementare ex ante, care, în 
orice caz, vor fi aplicabile 
infrastructurilor instalate de întreprinderi 
care se bucură de drepturi speciale sau 
exclusive și care continuă să beneficieze 
de pe urma acestor investiții.

Or. es

Justificare

This includes reference to recital 27, which stipulates that new and developing markets 
should not be subject to inappropriate obligations.

The NRA should pursue the objective of adopting measures designed to promote effective 
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investment in infrastructures, as laid down in Article 8(2)c.

Lastly, the text also incorporates the reference contained in the explanatory statement to the 
Recommendation on relevant markets to the effect that sustainable competition in networks 
and services in the long term must be based on competing network infrastructures.

Amendamentul 563
Gianni De Michelis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 17 – litera aa (nouă)
Directiva 2002/21/CE
Articolul 16 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) Alineatul (3) se înlocuiește cu 
următorul text:
„(3) Atunci când o autoritate națională 
de reglementare stabilește că o piață nu 
este susceptibilă de a fi supusă unei 
reglementări ex-ante pe baza testului 
celor trei criterii enunțat în recomandare 
sau este susceptibilă de a fi supusă unei 
reglementări ex-ante, dar este efectiv 
concurențială, aceasta nu impune sau nu 
menține nici una dintre obligațiile de 
reglementare specifice prevăzute la 
alineatul (2) din prezentul articol. Atunci 
când există deja obligații de 
reglementare specifice sectorului, 
autoritatea națională de reglementare 
retrage obligațiile impuse 
întreprinderilor de pe piața în cauză. Se 
acordă o perioadă de înștiințare 
adecvată părților cărora o astfel de 
retragere a obligațiilor le aduce 
atingere.”

Or. en

Justificare

As a matter of fact, as said in the second edition of the Commission Recommendation on 
relevant markets, the three criteria test focuses on the general structure and characteristics of 
a market in order to identify those markets that are likely to have possible persistent market 
failures needing to be analysed in more detail on a national basis by NRAs.
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Amendamentul 564
Dominique Vlasto

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 17 – litera b
Directiva 2002/21/CE
Articolul 16 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cazul piețelor transnaționale 
prevăzute de decizia prevăzută la articolul 
15 alineatul (4), Comisia solicită 
Autorității să efectueze analiza pieței, 
ținând seama în cea mai mare măsură de 
orientări, și să emită un aviz asupra 
oricărei impuneri, mențineri, modificări 
sau retrageri a obligațiilor de 
reglementare în conformitate cu alineatul 
(2) din prezentul articol.

(5) Pentru a determina dacă o piață angro 
este efectiv competitivă, autoritățile 
naționale de reglementare analizează 
distorsiunile existente la nivelul pieței cu 
amănuntul. În special, orice proiect de 
măsură menită să impună, să modifice 
sau să suprime o obligație la nivelul unui 
operator de pe o piață angro ține seama în 
cel mai înalt grad de puterea de pe piață a 
fiecărui actor de pe piața cu amănuntul. 

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 565
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 17 – litera b
Directiva 2002/21/CE
Articolul 16 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cazul piețelor transnaționale 
prevăzute de decizia prevăzută la articolul 
15 alineatul (4), Comisia solicită 
Autorității să efectueze analiza pieței, 
ținând seama în cea mai mare măsură de 
orientări, și să emită un aviz asupra oricărei 

(5) În cazul piețelor transnaționale 
prevăzute de decizia prevăzută la articolul 
15 alineatul (4), Comisia solicită OARET, 
după consultarea autorităților naționale 
de reglementare în cauză, să efectueze 
analiza pieței, ținând seama în cea mai 
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impuneri, mențineri, modificări sau 
retrageri a obligațiilor de reglementare în 
conformitate cu alineatul (2) din prezentul 
articol.

mare măsură de orientări, și să emită un 
aviz asupra oricărei impuneri, mențineri, 
modificări sau retrageri a obligațiilor de 
reglementare în conformitate cu alineatul 
(2) din prezentul articol.

Or. es

Justificare

In the case of transnational markets, the opinion of the NRA needs to be sought. The latter 
will also be responsible for imposing, maintaining or amending the regulatory obligations in 
a coordinated manner.

Amendamentul 566
Dominique Vlasto

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 17 – litera b
Directiva 2002/21/CE
Articolul 16 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia, ținând seama în cea mai mare 
măsură de avizul Autorității, poate să 
emită o decizie de desemnare a uneia sau 
a mai multor întreprinderi care au o 
putere semnificativă pe piață și de 
impunere a uneia sau a mai multor 
obligații specifice în conformitate cu 
articolele 9-13a din Directiva 2002/19/CE 
(directiva privind accesul) și articolul 17 
din Directiva 2002/22/CE (directiva 
privind serviciul universal). În acest fel, 
Comisia îndeplinește obiectivele strategice 
menționate la articolul 8.

eliminat

Or. en

Justificare

NRAs should take utmost account of competition at retail level when deciding for a regulatory 
measure to be imposed. Therefore Directives should specify clearly that regulation on a 
wholesale market shall result from a thorough analysis of assessed market distortions at 
retail level.
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Amendamentul 567
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 17 – litera b
Directiva 2002/21/CE
Articolul 16 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia, ținând seama în cea mai mare 
măsură de avizul Autorității, poate să 
emită o decizie de desemnare a uneia sau 
a mai multor întreprinderi care au o 
putere semnificativă pe piață și de 
impunere a uneia sau a mai multor 
obligații specifice în conformitate cu 
articolele 9-13a din Directiva 2002/19/CE 
(directiva privind accesul) și articolul 17 
din Directiva 2002/22/CE (directiva 
privind serviciul universal). În acest fel, 
Comisia îndeplinește obiectivele strategice 
menționate la articolul 8.

Autoritățile naționale de reglementare în 
cauză impun, mențin, modifică sau retrag 
obligațiile menționate la alineatul (2) de 
la prezentul articol într-un mod 
coordonat.

Or. es

Justificare

In the case of transnational markets, the opinion of the NRA needs to be sought. The latter 
will also be responsible for imposing, maintaining or amending the regulatory obligations in 
a coordinated manner.

Amendamentul 568
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 17 – litera b
Directiva 2002/21/CE
Articolul 16 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia, ținând seama în cea mai mare 
măsură de avizul Autorității, poate să 
emită o decizie de desemnare a uneia sau a 
mai multor întreprinderi care au o putere 

Comisia, ținând seama în cea mai mare 
măsură de opinia autorităților naționale 
de reglemenatre și de avizul Autorității, 
poate să emită o decizie de desemnare a 
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semnificativă pe piață și de impunere a 
uneia sau a mai multor obligații specifice 
în conformitate cu articolele 9-13a din 
Directiva 2002/19/CE (directiva privind 
accesul) și articolul 17 din Directiva 
2002/22/CE (directiva privind serviciul 
universal). În acest fel, Comisia 
îndeplinește obiectivele strategice 
menționate la articolul 8.

uneia sau a mai multor întreprinderi care au 
o putere semnificativă pe piață și de 
impunere a uneia sau a mai multor obligații 
specifice în conformitate cu articolele 9-
13a din Directiva 2002/19/CE(directiva 
privind accesul) și articolul 17 din 
Directiva 2002/22/CE (directiva privind 
serviciul universal). În acest fel, Comisia 
îndeplinește obiectivele strategice 
menționate la articolul 8.

Or. ro

Justificare

The Authority must be able to define the market monitoring procedures, and the national 
regulatory authorities must be involved.

Amendamentul 569
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 17 – litera b
Directiva 2002/21/CE
Articolul 16 – alineatul 6 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în termen de doi ani de la notificarea 
prealabilă a unui proiect de măsură cu 
privire la respectiva piață;

(a) în termen de trei ani de la intrarea în 
vigoare prealabilă a unei măsuri cu privire 
la respectiva piață sau mai repede, în cazul 
în care au avut loc modificări 
semnificative ale condițiilor de piață sau 
dacă s-a specificat altceva într-un aviz al 
OARET sau al Comisiei emis în 
conformitate cu articolul 7a din 
[directiva-cadru];

Or. en

Justificare

The 2 years delay proposed for the revision of a decision is too tight. The validity period of a 
decision should be three years as from its coming into effect in the Member State (and not 
from the notification date). However, more frequent analyses are likely to be needed during 
periods of rapid market development – hence the exclusion suggested.
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Amendamentul 570
Catherine Trautmann

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 17 – litera b
Directiva 2002/21/CE
Articolul 16 – alineatul 6 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în termen de doi ani de la notificarea
prealabilă a unui proiect de măsură cu 
privire la respectiva piață;

(a) în termen de trei ani de la intrarea în 
vigoare prealabilă a unei măsuri cu privire 
la respectiva piață sau înainte de expirarea 
oricărei obligații stabilite în cadrul 
respectivei măsuri, luându-se în 
considerare data cea mai târzie;

Or. en

Justificare

The 2 years delay proposed for the revision of a decision is too tight. The validity period of a 
decision should be that of the obligations imposed by a measure  or three years as from the 
coming into effect in the Member State (and not from the notification date) of the measure, 
whichever is longer.

Amendamentul 571
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 17 – litera b
Directiva 2002/21/CE
Articolul 16 – alineatul 6 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în termen de doi ani de la notificarea 
prealabilă a unui proiect de măsură cu 
privire la respectiva piață;

(a) în termen de cel mult trei ani de la 
adoptarea de măsuri cu privire la 
respectiva piață;

Or. es

Justificare

The aim is to introduce more realistic deadlines giving the national regulatory authorities 
flexibility to carry out this analysis more quickly.
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Amendamentul 572
Gianni De Michelis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 17 – litera b
Directiva 2002/21/CE
Articolul 16 – alineatul 6 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în termen de doi ani de la notificarea 
prealabilă a unui proiect de măsură cu 
privire la respectiva piață;

(a) în termen de doi ani de la notificarea 
prealabilă a unui proiect de măsură cu 
privire la respectiva piață, în cazul piețelor 
identificate atât în cadrul recomandării 
anterioare, cât și în cadrul recomandării 
în vigoare;

Or. en

Justificare

The goal of harmonising the timeframe of the development of regulation across Member 
States is to be achieved through standardising the dates within which final decisions are to be 
taken, i.e. the dates when revised regulatory regimes enter into force.

Amendamentul 573
Patrizia Toia

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 17 – litera b
Directiva 2002/21/CE
Articolul 16 – alineatul 6 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în termen de doi ani de la notificarea 
prealabilă a unui proiect de măsură cu 
privire la respectiva piață;

(a) în termen de doi ani de la notificarea 
prealabilă a unui proiect de măsură cu 
privire la respectiva piață, în cazul piețelor 
identificate atât în cadrul recomandării 
anterioare, cât și în cadrul recomandării 
în vigoare;

Or. en

Justificare

The amendments are aimed at clarifying the wording used in the Commission proposal and to 
include binding timeframes also for markets no longer listed in the recommendation. The 
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latter markets fall within two categories: market removed in the last recommendation revision 
and market which, although not listed in the previous version of recommendation, have been 
regulated under the article 7 procedure. In case of markets not included in revised 
recommendation National Regulatory Authority have to carry out an additional formal test: 
the so called triple test.
The goal of harmonising the timeframe of the development of regulation across Member 
States is to be achieved through standardising the dates within which final decisions are to be 
taken, i.e. the dates when revised regulatory regimes enter into force.

Amendamentul 574
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 17 – litera b
Directiva 2002/21/CE
Articolul 16 – alineatul 6 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) pentru piețele care nu au fost notificate 
anterior Comisiei, în termen de un an de la 
adoptarea unei recomandări revizuite 
privind piețele relevante, sau;

(b) pentru piețele care nu au fost notificate 
anterior Comisiei, în termen de cel mult 
doi ani de la adoptarea unei recomandări 
revizuite privind piețele relevante, sau;

Or. es

Justificare

The aim is to introduce more realistic deadlines giving the national regulatory authorities 
flexibility to carry out this analysis more quickly.

Amendamentul 575
Gianni De Michelis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 17 – litera b
Directiva 2002/21/CE
Articolul 16 – alineatul 6 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) în termen de șase luni de la 
adoptarea unei recomandări revizuite 
privind piețele în cauză, pentru orice piață 
care face obiectul unei reglementări și 
care nu este menționată în recomandarea 
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revizuită, în primele trei luni ANR 
notifică rezultatul testului celor trei 
criterii definit în recomandare și, în cazul 
piețelor care trec acest test, efectuează, în 
următoarele trei luni, analiza puterii 
deținute pe piață pentru a decide asupra 
menținerii, modificării sau suprimării 
obligațiilor existente; sau

Or. en

Justificare

The goal of harmonising the timeframe of the development of regulation across Member 
States is to be achieved through standardising the dates within which final decisions are to be 
taken, i.e. the dates when revised regulatory regimes enter into force.

Amendamentul 576
Patrizia Toia

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 17 – litera b
Directiva 2002/21/CE
Articolul 16 – alineatul 6 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) în termen de șase luni de la 
adoptarea unei recomandări revizuite 
privind piețele în cauză, pentru orice piață 
care face obiectul unei reglementări și 
care nu este menționată în recomandarea 
revizuită, în primele trei luni ANR 
notifică rezultatul testului celor trei 
criterii definit în recomandare și, în cazul 
piețelor care trec acest test, efectuează, în 
următoarele trei luni, analiza puterii 
deținute pe piață pentru a decide asupra 
menținerii, modificării sau suprimării 
obligațiilor existente; sau

Or. en

Justificare

The amendments are aimed at clarifying the wording used in the Commission proposal and to 
include binding timeframes also for markets no longer listed in the recommendation. The 



PE407.632v01-00 84/103 AM\725139RO.doc

RO

latter markets fall within two categories: market removed in the last recommendation revision 
and market which, although not listed in the previous version of recommendation, have been 
regulated under the article 7 procedure. In case of markets not included in revised 
recommendation National Regulatory Authority have to carry out an additional formal test: 
the so called triple test. 
The goal of harmonising the timeframe of the development of regulation across Member 
States is to be achieved through standardising the dates within which final decisions are to be 
taken, i.e. the dates when revised regulatory regimes enter into force.

Amendamentul 577
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 17 – litera b
Directiva 2002/21/CE
Articolul 16 – alineatul 6 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) pentru statele membre care s-au alăturat 
de curând Uniunii, în termen de un an de 
la aderarea acestora.

(c) pentru statele membre care s-au alăturat 
de curând Uniunii, în termen de cel mult 
doi ani de la aderarea acestora.

Or. es

Justificare

The aim is to introduce more realistic deadlines giving the national regulatory authorities 
flexibility to carry out this analysis more quickly.

Amendamentul 578
Herbert Reul

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 17 – litera c
Directiva 2002/21/CE
Articolul 16 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În cazul în care o autoritate națională 
de reglementare nu a realizat analiza unei 
piețe relevante identificate în 
recomandare în limita de timp prevăzută 
la articolul 16 alineatul (6), Comisia 

eliminat 
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poate cere Autorității să emită un aviz, 
inclusiv un proiect de măsură, o analiză a 
pieței specifice și a obligațiilor specifice 
care se impun. Autoritatea întreprinde o 
consultare publică privind proiectul de 
măsură în cauză.
Comisia, ținând seama în cea mai mare 
măsură de avizul Autorității emis în 
temeiul articolului 6 din Regulamentul 
[…/CE], poate să adopte o decizie prin 
care să ceară autorității naționale de 
reglementare desemnarea anumitor 
întreprinderi care au o putere pe piață 
semnificativă și impunerea obligațiilor 
specifice în conformitate cu articolele 8, 
9-13a din Directiva 2002/19/CE (directiva 
privind accesul) și articolul 17 din 
Directiva 2002/22/CE (directiva privind 
serviciul universal) asupra 
întreprinderii(lor) desemnate în acest 
sens. Astfel, Comisia îndeplinește aceleași 
obiective politice precum cele menționate 
la articolul 8 pentru autoritățile naționale 
de reglementare.

Or. de

Justificare

There is no need for decisions which in the past have been taken by national regulatory 
authorities to be taken by an EU body under the new system.

Amendamentul 579
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 17 – litera c
Directiva 2002/21/CE
Articolul 16 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În cazul în care o autoritate națională 
de reglementare nu a realizat analiza unei 
piețe relevante identificate în 
recomandare în limita de timp prevăzută 
la articolul 16 alineatul (6), Comisia poate 
cere Autorității să emită un aviz, inclusiv 

eliminat
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un proiect de măsură, o analiză a pieței 
specifice și a obligațiilor specifice care se 
impun. Autoritatea întreprinde o 
consultare publică privind proiectul de 
măsură în cauză. 
Comisia, ținând seama în cea mai mare 
măsură de avizul Autorității emis în 
temeiul articolului 6 din Regulamentul 
[…/CE], poate să adopte o decizie prin 
care să ceară autorității naționale de 
reglementare desemnarea anumitor 
întreprinderi care au o putere pe piață 
semnificativă și impunerea obligațiilor 
specifice în conformitate cu articolele 8, 
9-13a din Directiva 2002/19/CE (directiva 
privind accesul) și articolul 17 din 
Directiva 2002/22/CE (directiva privind 
serviciul universal) asupra 
întreprinderii(lor) desemnate în acest 
sens. Procedând astfel, Comisia 
urmărește aceleași obiective politice ca 
cele prevăzute la articolul 8 pentru 
autoritățile naționale de reglementare.

Or. es

Justificare

The Community legal system already provides for cases of failure on the part of Member 
States to comply with their obligations, with the Commission having the power to initiate 
infringement proceedings. For the Commission to take over the obligations of the Member 
States would be a breach of the subsidiarity principle.

Amendamentul 580
Mary Honeyball

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 17 – litera c
Directiva 2002/21/CE
Articolul 16 – alineatul 7 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia, ținând seama în cea mai mare 
măsură de avizul Autorității emis în 
temeiul articolului 6 din Regulamentul 
[…/CE], poate să adopte o decizie prin 

eliminat
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care să ceară autorității naționale de 
reglementare desemnarea anumitor 
întreprinderi care au o putere pe piață 
semnificativă și impunerea obligațiilor 
specifice în conformitate cu articolele 8,
9-13a din Directiva 2002/19/CE (directiva 
privind accesul) și articolul 17 din 
Directiva 2002/22/CE (directiva privind 
serviciul universal) asupra 
întreprinderii(lor) desemnate în acest 
sens. Astfel, Comisia îndeplinește aceleași 
obiective politice precum cele menționate 
la articolul 8 pentru autoritățile naționale 
de reglementare.

Or. en

Justificare

NRAs should be obliged to undertake market analysis within a given timeframe. If NRAs do 
not, or are unable to undertake such analysis, then BERT should provide an opinion.  
However the commission is not best placed to veto remedies.

Amendamentul 581
Lambert van Nistelrooij

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 17ca (nou)
Directiva 2002/21/CE
Articolul 16 – alineatul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) Se introduce următorul alineat:
„(7a) Fără a aduce atingere revizuirii 
periodice prevăzute la alineatul (6), 
autoritățile naționale de reglementare pot 
să emită decizii privind măsuri corective 
pentru o perioadă mai lungă de doi an,i 
atunci când acest lucru este necesar 
pentru a garanta celor care investesc în 
rețele de acces de nouă generație 
certitudine juridică pe termen lung.”

Or. en
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Justificare

Regulatory certainty for all operators affected by investment decision in new and/or 
alternative next generation access networks requires the possibility for the NRA to commit 
itself to a regulatory approach beyond the 2 year period for market analyses currently 
prescribed in the Framework. The deployment of next generation access networks entails a 
significant amount of risk. Long term planning certainty is needed to foster investments in 
NGA.

Amendamentul 582
Herbert Reul

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 17ca (nou)
Directiva 2002/21/CE
Articolul 16 – alineatul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) La articolul 16 se inserează 
următorul alineat:
„(7a) Independent de revizuirea periodică 
prevăzută la alineatul (6), autoritățile 
naționale de reglementare pot adopta 
măsuri cu o perioadă de valabilitate mai 
lungă de doi ani atunci când acest lucru 
este necesar pentru siguranța pe termen 
lung a planificării, în special pentru 
extinderea rețelelor de acces de nouă 
generație.”

Or. de

Justificare

The development of next-generation access networks entails a considerable risk for investors. 
Long-term planning certainty will be necessary if investment in this development is to be 
promoted. The framework Directive should therefore allow measures longer validity in these 
cases.
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Amendamentul 583
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 18 – litera aa (nouă)
Directiva 2002/21/CE
Articolul 17 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) La alineatul (2), al treilea paragraf se 
înlocuiește cu următorul text:
„În absența unor astfel de standarde 
și/sau specificații, statele membre 
încurajează punerea în aplicare a 
standardelor sau recomandărilor 
internaționale adoptate de Uniunea 
Internațională a Telecomunicațiilor 
(ITU), Conferința Europeană a 
Administrațiilor Poștei și 
Telecomunicațiilor (CEAPT),
Organizația Internațională pentru 
Standardizare (ISO) sau Comisia 
Electrotehnică Internațională (IEC).”

Or. en

Justificare

CEPT develops conditions for spectrum use in Europe and this should be taken into account, 
particularly in the absence of an ETSI standard.

Amendamentul 584
Herbert Reul

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingere articolului 9 din 
prezenta directivă și articolelor 6 și 8 din 
Directiva 2002/20/CE (directiva privind 
autorizarea), atunci când Comisia 
consideră că divergențele cu privire la 

eliminat
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punerea în aplicare de către autoritățile 
naționale de reglementare a sarcinilor 
specificate în prezenta directivă și în 
directivele specifice pot crea un obstacol 
în calea pieței interne, Comisia, ținând 
cont în cea mai mare măsură de avizul 
Autorității, în cazul în care acesta există, 
poate să emită o recomandare sau o 
măsură obligatorie privind aplicarea 
armonizată a dispozițiilor din prezenta 
directivă și din directivele specifice cu 
scopul de a sprijini îndeplinirea 
obiectivelor menționate la articolul 8.

Or. de

Justificare

No additional competencies need to be granted to the EU Commission in the new regulatory 
framework. The national level is better placed to take the requisite regulatory measures 
concerning network investment and network access. Implementing measures can have a 
significant financial effect on industry. In this case a new legislative procedure must be 
initiated.

Amendamentul 585
Reino Paasilinna

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingere articolului 9 din 
prezenta directivă și articolelor 6 și 8 din 
Directiva 2002/20/CE (directiva privind 
autorizarea), atunci când Comisia 
consideră că divergențele cu privire la 
punerea în aplicare de către autoritățile 
naționale de reglementare a sarcinilor 
specificate în prezenta directivă și în 
directivele specifice pot crea un obstacol în 
calea pieței interne, Comisia, ținând cont 
în cea mai mare măsură de avizul 
Autorității, în cazul în care acesta există,
poate să emită o recomandare sau o 
măsură obligatorie privind aplicarea 

(1) Fără a aduce atingere articolului 9 din 
prezenta directivă și articolelor 6 și 8 din 
Directiva 2002/20/CE (directiva privind 
autorizarea), atunci când Comisia 
consideră că divergențele cu privire la 
punerea în aplicare de către autoritățile 
naționale de reglementare a sarcinilor 
specificate în prezenta directivă și în 
directivele specifice pot crea un obstacol în 
calea pieței interne, Comisia poate să emită 
o recomandare privind aplicarea 
armonizată a dispozițiilor din prezenta 
directivă și din directivele specifice cu 
scopul de a sprijini îndeplinirea 
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armonizată a dispozițiilor din prezenta 
directivă și din directivele specifice cu 
scopul de a sprijini îndeplinirea 
obiectivelor menționate la articolul 8.

obiectivelor menționate la articolul 8.

Or. en

Justificare

In the current framework the Commission can issue recommendations on the harmonised 
application of the Directives. This method has been very efficient where it has been used and 
the Member States have also followed the recommendations very well. Unfortunately, the 
Commission has not fully exploited this possibility.

Instead, the extension of the Commission’s power to issue binding decisions besides 
recommendations cannot be justified. In the Union consisting of 27 different national 
communications markets it cannot be appropriate to harmonise all the details of the 
implementation. Some room for manoeuvre should be left to subsidiarity in order to take 
account of national circumstances.

The Commission’s proposal for Article 19 is problematic also from the legal perspective 
because the formulation is far too open and leaves it up to the Commission to decide where 
more detailed binding rules are needed. For example, harmonised rules on regulatory 
treatment of new services – which has been mentioned as one possible example – could 
involve nearly anything, in any case much more than only non-essential elements of the 
directives. Where legislative power is delegated to the Commission by the European
Parliament and the Council, the powers should be well defined and concern only non-
essential elements of directives.

Amendamentul 586
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingere articolului 9 din 
prezenta directivă și articolelor 6 și 8 din 
Directiva 2002/20/CE (directiva privind 
autorizarea), atunci când Comisia 
consideră că divergențele cu privire la 
punerea în aplicare de către autoritățile 
naționale de reglementare a sarcinilor 
specificate în prezenta directivă și în 
directivele specifice pot crea un obstacol în 

(1) Fără a aduce atingere articolului 9 din 
prezenta directivă și articolelor 6 și 8 din 
Directiva 2002/20/CE (directiva privind 
autorizarea), atunci când Comisia 
consideră că divergențele cu privire la 
punerea în aplicare de către autoritățile 
naționale de reglementare a sarcinilor 
specificate în prezenta directivă și în 
directivele specifice creează  un obstacol 
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calea pieței interne, Comisia, ținând cont în 
cea mai mare măsură de avizul Autorității, 
în cazul în care acesta există, poate să 
emită o recomandare sau o măsură 
obligatorie privind aplicarea armonizată a 
dispozițiilor din prezenta directivă și din 
directivele specifice cu scopul de a sprijini 
îndeplinirea obiectivelor menționate la 
articolul 8

în calea pieței interne, Comisia, ținând cont 
în cea mai mare măsură de avizul OARET, 
în cazul în care acesta există, poate să 
emită o recomandare privind aplicarea 
armonizată a dispozițiilor din prezenta 
directivă și din directivele specifice cu 
scopul de a sprijini îndeplinirea 
obiectivelor menționate la articolul 8

Or. es

Justificare

The positive development experienced by markets during the current regulatory framework 
does not justify strengthening the ex-ante intervention powers of the Commission or the NRA, 
but rather reducing them.

Amendamentul 587
Herbert Reul

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 20
Directiva 2002/21/CE
Articolul 19 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atunci când Comisia emite o 
recomandare în temeiul alineatului (1), 
aceasta se conformează procedurii 
prevăzute la articolul 22 alineatul (2). 
Statele membre se asigură că autoritățile 
naționale de reglementare țin cont în cea 
mai mare măsură de aceste recomandări 
în îndeplinirea sarcinilor lor. Atunci când 
o autoritate națională de reglementare 
alege să nu dea curs unei recomandări, 
aceasta informează Comisia, prezentând 
motivele pentru poziția sa.

eliminat

Or. de

Justificare

No additional competencies need to be granted to the EU Commission in the new regulatory 
framework. The national level is better placed to take the requisite regulatory measures 
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concerning network investment and network access. Implementing measures can have a 
significant financial effect on industry. In this case a new legislative procedure must be 
initiated.

Amendamentul 588
Reino Paasilinna

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 20
Directiva 2002/21/CE
Articolul 19 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Atunci când Comisia emite o măsură 
obligatorie în temeiul alineatului (1), 
respectiva măsură, destinată să modifice 
elementele neesențiale din prezenta
directivă și să o completeze, se adoptă în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 22 alineatul (3). Din motive 
imperative de urgență, Comisia poate să 
utilizeze procedura de urgență prevăzută 
la articolul 22 alineatul (4).

eliminat

Or. en

Justificare

In the current framework the Commission can issue recommendations on the harmonised 
application of the Directives. This method has been very efficient where it has been used and 
the Member States have also followed the recommendations very well. Unfortunately, the 
Commission has not fully exploited this possibility.

Instead, the extension of the Commission’s power to issue binding decisions besides 
recommendations cannot be justified. In the Union consisting of 27 different national 
communications markets it cannot be appropriate to harmonise all the details of the 
implementation. Some room for manoeuvre should be left to subsidiarity in order to take 
account of national circumstances.

The Commission’s proposal for Article 19 is problematic also from the legal perspective 
because the formulation is far too open and leaves it up to the Commission to decide where 
more detailed binding rules are needed. For example, harmonised rules on regulatory 
treatment of new services – which has been mentioned as one possible example – could 
involve nearly anything, in any case much more than only non-essential elements of the 
directives. Where legislative power is delegated to the Commission by the European 
Parliament and the Council, the powers should be well defined and concern only non-
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essential elements of directives.

Amendamentul 589
Herbert Reul

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 20
Directiva 2002/21/CE
Articolul 19 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Atunci când Comisia emite o măsură 
obligatorie în temeiul alineatului (1), 
respectiva măsură, destinată să modifice 
elementele neesențiale din prezenta 
directivă și să o completeze, se adoptă în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 22 alineatul (3). Din motive 
imperative de urgență, Comisia poate să 
utilizeze procedura de urgență prevăzută 
la articolul 22 alineatul (4).

eliminat

Or. de

Justificare

No additional competencies need to be granted to the EU Commission in the new regulatory 
framework. The national level is better placed to take the requisite regulatory measures 
concerning network investment and network access. Implementing measures can have a 
significant financial effect on industry. In this case a new legislative procedure must be 
initiated.

Amendamentul 590
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 20
Directiva 2002/21/CE
Articolul 19 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Atunci când Comisia emite o măsură 
obligatorie în temeiul alineatului (1), 

eliminat
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respectiva măsură, destinată să modifice 
elementele neesențiale din prezenta 
directivă și să o completeze, se adoptă în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 22 alineatul (3). Din motive 
imperative de urgență, Comisia poate să 
utilizeze procedura de urgență prevăzută 
la articolul 22 alineatul (4).

Or. es

Justificare

The need to be consistent now that the possibility of adopting decisions has been removed.

Amendamentul 591
Reino Paasilinna

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Măsurile adoptate în temeiul 
alineatului (1) pot cuprinde identificarea 
unei metode armonizate și coordonate 
pentru abordarea următoarelor aspecte:

eliminat

(a) punerea coerentă în aplicare a 
măsurilor reglementare, inclusiv a 
cadrului reglementar al noilor servicii;
(b) aspecte privind numerotarea, numirea 
și adresarea, inclusiv seriile de numere, 
portabilitatea numerelor și a 
identificatorilor, sistemele de conversie a 
numerelor și a adreselor și accesul la 
serviciile de urgență 112;
(c) aspecte privind consumatorii, inclusiv 
accesibilitatea la serviciile și 
echipamentele de comunicații electronice 
pentru utilizatorii finali cu handicap;
(d) contabilitatea reglementară.
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Or. en

Justificare

In the current framework the Commission can issue recommendations on the harmonised 
application of the Directives. This method has been very efficient where it has been used and 
the Member States have also followed the recommendations very well. Unfortunately, the 
Commission has not fully exploited this possibility.

Instead, the extension of the Commission’s power to issue binding decisions besides 
recommendations cannot be justified. In the Union consisting of 27 different national 
communications markets it cannot be appropriate to harmonise all the details of the 
implementation. Some room for manoeuvre should be left to subsidiarity in order to take 
account of national circumstances.

The Commission’s proposal for Article 19 is problematic also from the legal perspective 
because the formulation is far too open and leaves it up to the Commission to decide where 
more detailed binding rules are needed. For example, harmonised rules on regulatory 
treatment of new services – which has been mentioned as one possible example – could 
involve nearly anything, in any case much more than only non-essential elements of the 
directives. Where legislative power is delegated to the Commission by the European 
Parliament and the Council, the powers should be well defined and concern only non-
essential elements of directives.

Amendamentul 592
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Măsurile adoptate în temeiul 
alineatului (1) pot cuprinde identificarea 
unei metode armonizate și coordonate 
pentru abordarea următoarelor aspecte:

eliminat

(a) punerea coerentă în aplicare a 
măsurilor reglementare, inclusiv a 
cadrului reglementar al noilor servicii;
(b) aspecte privind numerotarea, numirea 
și adresarea, inclusiv seriile de numere, 
portabilitatea numerelor și a 
identificatorilor, sistemele de conversie a 
numerelor și a adreselor și accesul la 
serviciile de urgență 112;
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(c) aspecte privind consumatorii, inclusiv 
accesibilitatea la serviciile și 
echipamentele de comunicații electronice 
pentru utilizatorii finali cu handicap;
(d) contabilitatea reglementară.

Or. es

Justificare

The proposed wording of this paragraph ('the measures ... may include') is of no practical 
use, since it does not provide an exhaustive list. On the contrary, the listing of the examples 
quoted could be used as a justification for adopting harmonisation measures on the matters 
expressly referred to without the Commission having to justify the need for further 
harmonisation in these areas.

Amendamentul 593
Herbert Reul

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Măsurile adoptate în temeiul 
alineatului (1) pot cuprinde identificarea 
unei metode armonizate și coordonate 
pentru abordarea următoarelor aspecte:

eliminat

a) punerea coerentă în aplicare a 
măsurilor reglementare, inclusiv a 
cadrului reglementar al noilor servicii;
b) aspecte privind numerotarea, numirea 
și adresarea, inclusiv seriile de numere, 
portabilitatea numerelor și a 
identificatorilor, sistemele de conversie a 
numerelor și a adreselor și accesul la 
serviciile de urgență 112;
c) aspecte privind consumatorii, inclusiv 
accesibilitatea la serviciile și 
echipamentele de comunicații electronice 
pentru utilizatorii finali cu handicap;
d) contabilitatea reglementară.

Or. de
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Justificare

No additional competencies need to be granted to the EU Commission in the new regulatory 
framework. The national level is better placed to take the requisite regulatory measures 
concerning network investment and network access. The authority as envisaged in 
Commission proposal COM(2007)699 is not required.

Amendamentul 594
Gianni De Michelis

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) punerea coerentă în aplicare a măsurilor 
reglementare, inclusiv a cadrului 
reglementar al noilor servicii și al noii 
infrastructuri de acces;

Or. en

Justificare

Since the future competitiveness of the Europe is at stake, the European Institutions can not 
afford to risk that different regulatory approaches across Member States jeopardise prospects 
for potential comprehensive NGAN roll-out.

The European Commission should lead the way by adopting a specific decision on the 
regulation of future NGAN as soon as possible. Many of the hints outlined in this document 
could be furthermore elaborated to fit a NGAN specific Commission Decision.

Amendamentul 595
Rebecca Harms

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) punerea coerentă în aplicare a măsurilor 
reglementare, inclusiv a cadrului 

(a) punerea coerentă în aplicare a măsurilor 
reglementare, inclusiv a cadrului 
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reglementar al noilor servicii; reglementar al serviciilor cu o dimensiune 
asociată pieței unice, cum ar fi serviciile 
comerciale multinaționale;

Or. en

Justificare

Priority should be given to harmonising conditions for inputs which are required for the 
provision of multi-national telecom services, as this has a direct implication for development 
of the single market.

Amendamentul 596
Catherine Trautmann

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) punerea coerentă în aplicare a măsurilor 
reglementare, inclusiv a cadrului 
reglementar al noilor servicii, inclusiv 
serviciile globale de telecomunicații, și a 
definiției piețelor subnaționale ce rezultă 
pe fondul condițiilor diferite de 
concurență;

Or. en

Justificare

Global telecommunications services (GTS) offered to multinational companies with offices in 
a number of European countries are one of the areas where the Commission should have the 
capacity to ensure a harmonised regulatory approach within the EU.

Amendamentul 597
Patrizia Toia

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



PE407.632v01-00 100/103 AM\725139RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 598
Reino Paasilinna

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Pan-European telecommunications services with its current lead example of global 
telecommunications services (GTS) offered to multinational companies with offices in a 
number of European countries are one of the areas where the Commission should have more 
powers to ensure a harmonised regulatory approach within the EU.
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Amendamentul 599
Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis, Sharon Bowles, Ignasi Guardans Cambó

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

The Commission should have power to ensure a harmonised regulatory appraoch within the 
EU for global telecommunications services (GTS) offered to to multinational companies with 
offices in a number of European countries.

Amendamentul 600
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Pan-European telecommunications services with its current lead example of global 
telecommunications services (GTS) offered to multinational companies with offices in a 
number of European countries are one of the areas where the Commission should have the 
power to ensure a harmonised regulatory approach within the EU.
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Amendamentul 601
Reino Paasilinna

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 20
Directiva 2002/21/CE
Articolul 19 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Autoritatea poate, din proprie 
inițiativă, să consilieze Comisia cu privire 
la oportunitatea adoptării unei măsuri în 
temeiul alineatului (1).

eliminat

Or. en

Justificare

In the current framework the Commission can issue recommendations on the harmonised 
application of the Directives. This method has been very efficient where it has been used and 
the Member States have also followed the recommendations very well. Unfortunately, the 
Commission has not fully exploited this possibility.

Instead, the extension of the Commission’s power to issue binding decisions besides 
recommendations cannot be justified. In the Union consisting of 27 different national 
communications markets it cannot be appropriate to harmonise all the details of the 
implementation. Some room for manoeuvre should be left to subsidiarity in order to take 
account of national circumstances.

The Commission’s proposal for Article 19 is problematic also from the legal perspective 
because the formulation is far too open and leaves it up to the Commission to decide where 
more detailed binding rules are needed. For example, harmonised rules on regulatory 
treatment of new services – which has been mentioned as one possible example – could 
involve nearly anything, in any case much more than only non-essential elements of the 
directives. Where legislative power is delegated to the Commission by the European 
Parliament and the Council, the powers should be well defined and concern only non-
essential elements of directives.

Amendamentul 602
Herbert Reul

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 20
Directiva 2002/21/CE
Articolul 19 – alineatul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Autoritatea poate, din proprie 
inițiativă, să consilieze Comisia cu privire 
la oportunitatea adoptării unei măsuri în 
temeiul alineatului (1).

eliminat

Or. de

Justificare

No additional competencies need to be granted to the EU Commission in the new regulatory 
framework. The national level is better placed to take the requisite regulatory measures 
concerning network investment and network access. The authority as envisaged in 
Commission proposal COM(2007)699 is not required.


