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Amendamentul 603
Erika Mann

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 22
Directiva 2002/21/CE
Articolul 21 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Orice parte poate prezenta litigiul 
autorităţilor naţionale de reglementare în 
cauză. Autorităţile naţionale de 
reglementare îşi coordonează eforturile 
pentru a soluţiona litigiul în conformitate 
cu obiectivele prevăzute la articolul 8.

(2) Orice parte poate prezenta litigiul 
autorităţilor naţionale de reglementare în 
cauză. Autorităţile naţionale de 
reglementare îşi coordonează eforturile în 
cadrul OARET pentru a soluţiona litigiul 
în conformitate cu obiectivele prevăzute la 
articolul 8. Orice obligaţii impuse unei 
întreprinderi de către autorităţile 
naţionale de reglementare în vederea 
soluţionării unui litigiu respectă 
dispoziţiile prezentei directive şi ale 
directivelor specifice.

Or. en

Justificare

This Amendamentul provides for the role of BERT in the resolution of cross-border disputes.

Amendamentul 604
Erika Mann

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 24a (nou)
Directiva 2002/21/CE
Articolul 25 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24a) La articolul 25, se introduce 
următorul alineat:
„(1a) Până în ianuarie 2014, Comisia 
evaluează nevoia de extindere a 
valabilităţii dispoziţiilor privind 
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reglementarea ex-ante specifică sectorului 
din prezenta directivă, de la articolele 8 –
13 din Directiva privind accesul şi de la 
articolul 17 din Directiva privind serviciul 
universal. Această evaluare este realizată 
ţinând seama de evoluţiile concurenţei în 
domeniul infrastructurii şi serviciilor de 
comunicaţii electronice. Dacă se constată 
că reglementarea ex-ante specifică 
sectorului este necesară, Comisia 
limitează această reglementare la pieţele 
în cauză şi o elimină în statele membre şi 
pieţele subnaţionale în care concurenţa la 
nivelul infrastructurii nu este încă 
fezabilă. Comisia propune Consiliului şi 
Parlamentului European modificări ale 
cadrului de reglementare existent, în 
vederea adoptării unui cadru de 
reglementare revizuit.”

Or. en

Justificare

In January 2014 the new regulatory framework will have been introduced for a couple of 
years so that its effects can by analysed. In the light of this analysis the phase-out of sector 
specific ex-ante regulation can be evaluated so that such regulation then can be confined to 
such Member States and sub-national markets where infrastructure competition will not yet 
be feasible.

Amendamentul 605
Herbert Reul

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 24a (nou)
Directiva 2002/21/CE
Articolul 25 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24a) La articolul 25, se introduce 
următorul alineat (1a):
„(1a) În lumina evoluţiei pieţei şi ţinând 
seama de concurenţă, Comisia evaluează 
măsura în care există necesitatea 
extinderii sau modificării duratei 
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dispoziţiilor privind reglementarea 
sectorială a preţurilor şi a accesului din 
prezenta directivă şi din Directiva 
2002/19/CE (Directiva privind accesul) 
dincolo de perioada menţionată la 
articolele 29a şi 19a din prezenta directivă 
şi din Directiva 2002/19/CE. În cazul în 
care constată existenţa unei asemenea 
necesităţi, Comisia prezintă 
Parlamentului European şi Consiliului o 
propunere în consecinţă.”

Or. de

Justificare

Regulation was supposed from the outset to be a transitional solution. It should be rolled back 
as competition develops on the markets. Regulatory intervention has constantly expanded, 
however, despite further, dynamic development of competition. A binding transition clause in 
keeping with that goal should therefore be introduced.

Amendamentul 606
Paul Rübig

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 24a (nou)
Directiva 2002/21/CE
Articolul 25 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24a) La articolul 25, se introduce 
următorul alineat:
„(1a) Comisia evaluează dacă, în urma 
evoluţiei pieţei şi ţinând seama de 
concurenţă, trebuie extinsă durata de 
valabilitate a dispoziţiilor privind 
reglementarea ex-ante specifică sectorului 
din prezenta directivă şi din Directiva 
privind accesul, peste perioada stabilită la 
articolul 2aa, sau modificată. În cazul în 
care constată existenţa unei asemenea 
necesităţi, Comisia prezintă o propunere 
Parlamentului European şi Consiliului.”
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Or. en

Justificare

The European Commission as well as the European Parliament have repeatedly confirmed 
the transitory nature of sector specific price and access regulation. The amendment is 
modelled along the lines of the recently adopted Regulation on International Roaming. The 
provisions related to ex-ante regulation will expire on a given date, unless the Commission 
proposes to Parliament and the Council to prolong regulation in specific areas based on a 
report to be published before the review date.

Amendamentul 607
Nikolaos Vakalis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 24a (nou)
Directiva 2002/21/CE
Articolul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24a) Articolul 25 se înlocuieşte cu 
următorul text:
„Comisia revizuieşte […] modul de 
funcţionare a prezentei directive şi 
înaintează un raport în acest sens 
Parlamentului European şi Consiliului 
în termen de cel mult cinci ani de la data 
intrării în vigoare. Comisia include în 
raport argumentele sale privind nevoia 
continuă de reglementare sau 
posibilitatea abrogării sale, ţinând seama 
de evoluţia pieţei şi de concurenţă. În 
acest sens, Comisia poate solicita 
informaţii de la statele membre, care 
sunt furnizate fără întârzieri 
nejustificate.”

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 608
Angelika Niebler

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 25a (nou)
Directiva 2002/21/CE
Articolul 29a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25a) Se introduce următorul articol 29a:
„Articolul 29a

Măsurile de reglementare sectoriale 
bazate pe prezenta directivă se abrogă 
până la 31 decembrie 2016.”

Or. 

Justificare

The underlying objective of the telecomms legal framework was to bring the sector into the 
competition law domain. That can in fact be ensured only by enshrining it in the legal 
framework itself. On the basis of its right of initiative, however, the Commission may propose 
an extension if it concludes in the light of market developments, in 2016, that making the 
sector subject to competition law would be premature.

Amendamentul 609
Herbert Reul

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 25a (nou)
Directiva 2002/21/CE
Articolul 29a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25a) Se introduce următorul articol 29a:
„Articolul 29a
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Caducitatea
Articolele 14-16 devin caduce la 1 
ianuarie 2014.”

Or. de

Justificare

It must be ensured that the transition from ex ante regulation to application of general 
competition law in the telecommunications sector is reviewed after five years.

Amendamentul 610
Paul Rübig

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 25a (nou)
Directiva 2002/21/CE
Articolul 29a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25a) Se introduce următorul articol:
„Articolul 29a
Articolele 14 – 16 devin caduce la 31 
decembrie 2014.”

Or. en

Justificare

The European Commission as well as the European Parliament have repeatedly confirmed 
the transitory nature of sector specific price and access regulation. The amendment is 
modelled along the lines of the recently adopted Regulation on International Roaming. The 
provisions related to ex-ante regulation will expire on a given date, unless the Commission 
proposes to Parliament and the Council to prolong regulation in specific areas based on a 
report to be published before the review date.
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Amendamentul 611
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 26
Directiva 2002/21/CE
Anexele I şi II

Textul propus de Comisie Amendamentul

26. Anexele I şi II se elimină. (26) Anexa I se elimină, iar Anexa II se 
înlocuieşte cu următorul text:

„ANEXA II

Criteriile de care trebuie să ţină 
seama autorităţile naţionale de 
reglementare pentru a evalua dacă 
două sau mai multe întreprinderi 
ocupă împreună o poziţie dominantă 
în sensul articolului 14 alineatul (2) al 
doilea paragraf

Două sau mai multe întreprinderi pot 
ocupa împreună o poziţie dominantă 
în sensul articolului 14 atunci când, 
chiar în lipsa oricărei legături 
structurale sau de altă natură între 
ele, acestea operează pe o piaţă 
caracterizată de lipsa unei concurenţe 
efective şi în cadrul căreia nu există o 
singură întreprindere care să aibă 
putere semnificativă pe piaţă. Fără a 
aduce atingere jurisprudenţei Curţii 
de Justiţie privind poziţia dominantă 
comună, este probabil ca o astfel de 
situaţie să apară în cazul în care piaţa 
este concentrată şi prezintă un număr 
de caracteristici adecvate, dintre care 
următoarele pot fi cele mai relevante în 
contextul comunicaţiilor:

- [...]

- elasticitate scăzută a cererii

- [...]

- cote de piaţă similare

- [...]
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- mari bariere juridice sau economice
la intrare
- integrare pe verticală şi refuzul colectiv 
de furnizare
- absenţa puterii de cumpărare 
compensatorii
- absenţa unei concurenţe potenţiale
- [...]
Lista prezentată anterior are titlu 
orientativ şi nu este exhaustivă, iar 
criteriile nu sunt cumulative. Această 
listă este mai degrabă o ilustrare a 
tipurilor de criterii care ar putea fi 
utilizate pentru a susţine afirmaţii 
privind existenţa poziţiei dominante 
comune.”

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 612
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 26
Directiva 2002/21/CE
Anexele I şi II

Textul propus de Comisie Amendamentul

26. Anexele I şi II se elimină. (26) Anexa I se elimină, iar Anexa II se 
înlocuieşte cu următorul text:
„ANEXA II

Criteriile de care trebuie să ţină 
seama autorităţile naţionale de 
reglementare pentru a evalua dacă 
două sau mai multe întreprinderi 
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ocupă împreună o poziţie dominantă 
în sensul articolului 14 alineatul (2) al 
doilea paragraf
Două sau mai multe întreprinderi pot 
ocupa împreună o poziţie dominantă în 
sensul articolului 14 atunci când, chiar 
în lipsa oricărei legături structurale sau 
de altă natură între ele, acestea operează 
pe o piaţă caracterizată de lipsa unei 
concurenţe efective şi în cadrul căreia nu 
există o singură întreprindere care să aibă 
putere semnificativă pe piaţă. Fără a 
aduce atingere jurisprudenţei Curţii de 
Justiţie privind poziţia dominantă 
comună, este probabil ca o astfel de 
situaţie să apară în cazul în care piaţa 
este concentrată şi prezintă un număr de 
caracteristici adecvate, dintre care 
următoarele pot fi cele mai relevante în 
contextul comunicaţiilor:
- [...]
- elasticitate scăzută a cererii
- [...]
- cote de piaţă similare
- [...]
- mari bariere juridice sau economice la 
intrare
- integrare pe verticală şi refuzul colectiv 
de furnizare
- absenţa puterii de cumpărare 
compensatorii
- absenţa unei concurenţe potenţiale
- [...]
Lista prezentată anterior are titlu 
orientativ şi nu este exhaustivă, iar 
criteriile nu sunt cumulative. Această 
listă este mai degrabă o ilustrare a 
tipurilor de criterii care ar putea fi 
utilizate pentru a susţine afirmaţii 
privind existenţa poziţiei dominante 
comune.”
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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 
important that guidance is not deleted but is rather clarified through the Framework.

Amendamentul 613
Patrizia Toia

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 26
Directiva 2002/21/CE
Anexele I şi II

Textul propus de Comisie Amendamentul

26. Anexele I şi II se elimină. (26) Anexa I se elimină, iar Anexa II se 
înlocuieşte cu următorul text:
„ANEXA II

Criteriile de care trebuie să ţină 
seama autorităţile naţionale de 
reglementare pentru a evalua dacă 
două sau mai multe întreprinderi 
ocupă împreună o poziţie dominantă 
în sensul articolului 14 alineatul (2) al 
doilea paragraf
Două sau mai multe întreprinderi pot 
ocupa împreună o poziţie dominantă în 
sensul articolului 14 atunci când, chiar 
în lipsa oricărei legături structurale sau 
de altă natură între ele, acestea operează
pe o piaţă caracterizată de lipsa unei 
concurenţe efective şi în cadrul căreia nu 
există o singură întreprindere care să aibă 
putere semnificativă pe piaţă. Fără a 
aduce atingere jurisprudenţei Curţii de 
Justiţie privind poziţia dominantă 
comună, este probabil ca o astfel de 
situaţie să apară în cazul în care piaţa 
este concentrată şi prezintă un număr de 
caracteristici adecvate, dintre care 
următoarele pot fi cele mai relevante în 
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contextul comunicaţiilor:
- [...]
- elasticitate scăzută a cererii
- [...]
- cote de piaţă similare
- [...]
- mari bariere juridice sau economice la 
intrare
- integrare pe verticală şi refuzul colectiv 
de furnizare
- absenţa puterii de cumpărare 
compensatorii
- absenţa unei concurenţe potenţiale
- [...]
Lista prezentată anterior are titlu 
orientativ şi nu este exhaustivă, iar 
criteriile nu sunt cumulative. Această 
listă este mai degrabă o ilustrare a 
tipurilor de criterii care ar putea fi 
utilizate pentru a susţine afirmaţii 
privind existenţa poziţiei dominante 
comune.”

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 
important that guidance is not deleted but is rather clarified through the Framework.

Amendamentul 614
Rebecca Harms

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 26
Directiva 2002/21/CE
Anexele I şi II
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Textul propus de Comisie Amendamentul

26. Anexele I şi II se elimină. (26) Anexa I se elimină, iar Anexa II se 
înlocuieşte cu următorul text:
„ANEXA II

Criteriile de care trebuie să ţină 
seama autorităţile naţionale de 
reglementare pentru a evalua dacă 
două sau mai multe întreprinderi 
ocupă împreună o poziţie dominantă 
în sensul articolului 14 alineatul (2) al 
doilea paragraf
Două sau mai multe întreprinderi pot 
ocupa împreună o poziţie dominantă în 
sensul articolului 14 atunci când, chiar 
în lipsa oricărei legături structurale sau 
de altă natură între ele, acestea operează 
pe o piaţă caracterizată de lipsa unei 
concurenţe efective şi în cadrul căreia nu 
există o singură întreprindere care să aibă 
putere semnificativă pe piaţă. Fără a 
aduce atingere jurisprudenţei Curţii de 
Justiţie privind poziţia dominantă 
comună, este probabil ca o astfel de 
situaţie să apară în cazul în care piaţa 
este concentrată şi prezintă un număr de 
caracteristici adecvate, dintre care 
următoarele pot fi cele mai relevante în 
contextul comunicaţiilor:
- [...]
- elasticitate scăzută a cererii
- [...]
- cote de piaţă similare

- [...]
- mari bariere juridice sau economice la 
intrare
- integrare pe verticală şi refuzul colectiv 
de furnizare
- absenţa puterii de cumpărare 
compensatorii
- absenţa unei concurenţe potenţiale



AM\726891RO.doc 15/100 PE407.731v01-00

RO

- [...]
Lista prezentată anterior are titlu 
orientativ şi nu este exhaustivă, iar 
criteriile nu sunt cumulative. Această 
listă este mai degrabă o ilustrare a 
tipurilor de criterii care ar putea fi 
utilizate pentru a susţine afirmaţii 
privind existenţa poziţiei dominante 
comune.”

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 
important that guidance is not deleted but is rather clarified through the Framework.

Amendamentul 615
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

„(a) «acces» înseamnă punerea la 
dispoziţia altei întreprinderi a 
infrastructurii şi/sau a serviciilor, în 
conformitate cu condiţiile definite, pe bază 
exclusivă sau neexclusivă, în scopul 
furnizării de servicii de comunicaţii 
electronice sau al livrării de servicii ale 
societăţii informaţionale sau de servicii de 
programe de radio şi televiziune. Sunt 
incluse, inter alia: accesul la elementele 
reţelei şi la instalaţiile conexe, ceea ce 
poate presupune conectarea 
echipamentului, prin mijloace fixe sau nu 
(aici sunt incluse, în special, accesul la 
bucla locală şi la instalaţiile conexe şi 
serviciile necesare furnizării de servicii 
prin bucla locală), accesul la infrastructura 

„(a) „«acces» înseamnă punerea la 
dispoziţia altei întreprinderi a 
infrastructurii şi/sau a serviciilor, în 
conformitate cu condiţiile definite, pe bază 
exclusivă sau neexclusivă, în scopul 
furnizării de servicii de comunicaţii 
electronice sau altei întreprinderi 
autorizate în acest sens în conformitate cu 
articolul 4 din directiva 2002/20/CE 
(directiva privind autorizarea). Sunt 
incluse, inter alia: accesul la elementele 
reţelei şi la instalaţiile conexe, ceea ce 
poate presupune conectarea 
echipamentului, prin mijloace fixe sau nu 
(aici sunt incluse, în special, accesul la 
bucla locală şi la instalaţiile conexe şi 
serviciile necesare furnizării de servicii 
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fizică, inclusiv clădiri, conducte şi piloni, 
accesul la sistemele de software pertinente, 
inclusiv la sistemele de asistenţă pentru 
exploatare, accesul la conversia numerelor 
sau la sisteme care oferă funcţionalităţi 
echivalente, accesul la reţele fixe şi mobile, 
în special pentru roaming, accesul la 
sistemele de acces condiţionat pentru 
serviciile de televiziune digitală; accesul la 
serviciile de reţele virtuale.”

prin bucla locală), accesul la infrastructura 
fizică, inclusiv clădiri, conducte şi piloni, 
accesul la sistemele de software pertinente, 
inclusiv la sistemele de asistenţă pentru 
exploatare, accesul la conversia numerelor 
sau la sisteme care oferă funcţionalităţi 
echivalente, accesul la reţele fixe şi mobile, 
în special pentru roaming, accesul la 
sistemele de acces condiţionat pentru 
serviciile de televiziune digitală şi accesul 
la serviciile de reţele virtuale.”

Or. es

Justificare

Broadcasting and information society service providers have the status of end-users as 
defined in Article 2 of the Framework Directive: the directive under consideration here, 
therefore, does not apply. 

However, as a result of convergence, electronic communications network and service 
providers may require access not just to deliver communications services to their customers, 
but also to offer broadcast content services. The reference to Article 4 thus serves to clarify 
the definition.

Amendamentul 616
Paul Rübig

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

«acces» înseamnă punerea la dispoziţia 
altei întreprinderi a infrastructurii şi/sau a 
serviciilor, în conformitate cu condiţiile 
definite, pe bază exclusivă sau neexclusivă, 
în scopul furnizării de servicii de 
comunicaţii electronice sau al livrării de 
servicii ale societăţii informaţionale sau de 
servicii de programe de radio şi 
televiziune. Sunt incluse, inter alia: accesul 
la elementele reţelei şi la instalaţiile 
conexe, ceea ce poate presupune 

«acces» înseamnă punerea la dispoziţia 
altei întreprinderi a infrastructurii şi/sau a 
serviciilor, în conformitate cu condiţiile 
definite, pe bază exclusivă sau neexclusivă, 
în scopul furnizării de servicii de 
comunicaţii electronice sau al livrării de 
servicii ale societăţii informaţionale sau de 
servicii de programe de radio şi 
televiziune. Sunt incluse, inter alia: accesul 
la elementele reţelei (inclusiv la transferul 
de lungimi de undă acolo unde fibrele 
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conectarea echipamentului, prin mijloace 
fixe sau nu (aici sunt incluse, în special, 
accesul la bucla locală şi la instalaţiile 
conexe şi serviciile necesare furnizării de 
servicii prin bucla locală), accesul la 
infrastructura fizică, inclusiv clădiri, 
conducte şi piloni, accesul la sistemele de 
software pertinente, inclusiv la sistemele 
de asistenţă pentru exploatare, accesul la 
conversia numerelor sau la sisteme care 
oferă funcţionalităţi echivalente, accesul la 
reţele fixe şi mobile, în special pentru 
roaming, accesul la sistemele de acces 
condiţionat pentru serviciile de televiziune 
digitală; accesul la serviciile de reţele 
virtuale.”

optice nu sunt disponibile) şi la instalaţiile 
conexe, ceea ce poate presupune 
conectarea echipamentului, prin mijloace 
fixe sau nu (aici sunt incluse, în special, 
accesul la bucla locală şi la instalaţiile 
conexe şi serviciile necesare furnizării de 
servicii prin bucla locală), accesul la 
infrastructura fizică, inclusiv clădiri, 
conducte şi piloni, accesul la sistemele de 
software pertinente, inclusiv la sistemele 
de asistenţă pentru exploatare, accesul la 
conversia numerelor sau la sisteme care 
oferă funcţionalităţi echivalente, accesul la 
reţele fixe şi mobile, în special pentru 
roaming, accesul la sistemele de acces 
condiţionat pentru serviciile de televiziune 
digitală accesul la serviciile de reţele 
virtuale.

Or. de

Justificare

An access obligation needs to be imposed, though in itself it is not sufficient, to enable 
competitors to offer, in particular, broadband connections and derived services on the basis 
of their own infrastructure. As regards access variants, accordingly, allowance must be made 
for instances where no free optical fibre capacity can be made available. In such instances, 
transfer of wavelength (colour) would be the appropriate way of connecting cable distribution 
frames to competitors' networks.

Amendamentul 617
Gabriele Albertini

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) «acces» înseamnă punerea la dispoziţia 
altei întreprinderi a infrastructurii şi/sau a 
serviciilor, în conformitate cu condiţiile 
definite, pe bază exclusivă sau neexclusivă, 
în scopul furnizării de servicii de 
comunicaţii electronice sau al livrării de 

(a) «acces» înseamnă punerea la dispoziţia 
altei întreprinderi a infrastructurii şi/sau a 
serviciilor, în conformitate cu condiţiile 
definite, pe bază exclusivă sau neexclusivă, 
în scopul furnizării de servicii de 
comunicaţii electronice sau al livrării de 
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servicii ale societăţii informaţionale sau de 
servicii de programe de radio şi 
televiziune. Sunt incluse, inter alia: accesul 
la elementele reţelei şi la instalaţiile 
conexe, ceea ce poate presupune 
conectarea echipamentului, prin mijloace 
fixe sau nu (aici sunt incluse, în special, 
accesul la bucla locală şi la instalaţiile 
conexe şi serviciile necesare furnizării de 
servicii prin bucla locală), accesul la 
infrastructura fizică, inclusiv clădiri, 
conducte şi piloni, accesul la sistemele de 
software pertinente, inclusiv la sistemele 
de asistenţă pentru exploatare, accesul la 
conversia numerelor sau la sisteme care 
oferă funcţionalităţi echivalente, accesul la 
reţele fixe şi mobile, în special pentru 
roaming, accesul la sistemele de acces 
condiţionat pentru serviciile de televiziune 
digitală; accesul la serviciile de reţele 
virtuale.

servicii ale societăţii informaţionale sau de 
servicii de programe de radio şi 
televiziune. Sunt incluse, inter alia: accesul 
la elementele reţelei şi la instalaţiile 
conexe, ceea ce poate presupune 
conectarea echipamentului, prin mijloace 
fixe sau nu (aici sunt incluse, în special, 
accesul la bucla locală şi la instalaţiile 
conexe şi serviciile necesare furnizării de 
servicii prin bucla locală), accesul la 
infrastructura fizică, inclusiv clădiri, 
conducte şi piloni, accesul la sistemele de 
software pertinente, inclusiv la sistemele 
de asistenţă pentru exploatare, accesul la 
conversia numerelor sau la sisteme care 
oferă funcţionalităţi echivalente, accesul la 
serviciile de facturare şi colectare şi la 
bazele de date referitoare la abonaţi în 
vederea furnizării de servicii de informaţii 
telefonice, accesul la reţele fixe şi mobile, 
în special pentru roaming, accesul la 
sistemele de acces condiţionat pentru 
serviciile de televiziune digitală, accesul la 
serviciile de reţele virtuale.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 618
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

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

(a) «acces» înseamnă punerea la dispoziţia 
altei întreprinderi a infrastructurii şi/sau a 
serviciilor, în conformitate cu condiţiile 
definite, pe bază exclusivă sau neexclusivă, 
în scopul furnizării de servicii de 
comunicaţii electronice sau al livrării de 
servicii ale societăţii informaţionale sau de 
servicii de programe de radio şi 
televiziune. Sunt incluse, inter alia: accesul 
la elementele reţelei şi la instalaţiile 
conexe, ceea ce poate presupune 
conectarea echipamentului, prin mijloace 
fixe sau nu (aici sunt incluse, în special, 
accesul la bucla locală şi la instalaţiile 
conexe şi serviciile necesare furnizării de 
servicii prin bucla locală), accesul la 
infrastructura fizică, inclusiv clădiri, 
conducte şi piloni, accesul la sistemele de 
software pertinente, inclusiv la sistemele 
de asistenţă pentru exploatare, accesul la 
conversia numerelor sau la sisteme care 
oferă funcţionalităţi echivalente, accesul la 
reţele fixe şi mobile, în special pentru 
roaming, accesul la sistemele de acces 
condiţionat pentru serviciile de televiziune 
digitală; accesul la serviciile de reţele 
virtuale.

(a) «acces» înseamnă punerea la dispoziţia 
altei întreprinderi a infrastructurii şi/sau a 
serviciilor, în conformitate cu condiţiile 
definite, pe bază exclusivă sau neexclusivă, 
în scopul furnizării de servicii de 
comunicaţii electronice sau al livrării de 
servicii ale societăţii informaţionale sau de 
servicii de programe de radio şi 
televiziune. Sunt incluse, inter alia: accesul 
la elementele reţelei şi la instalaţiile 
conexe, ceea ce poate presupune 
conectarea echipamentului, prin mijloace 
fixe sau nu (aici sunt incluse, în special, 
accesul la bucla locală şi la instalaţiile 
conexe şi serviciile necesare furnizării de 
servicii prin bucla locală), accesul la 
infrastructura fizică, inclusiv clădiri, 
conducte şi piloni, accesul la sistemele de 
software pertinente, inclusiv la sistemele 
de asistenţă pentru exploatare, accesul la 
conversia numerelor sau la sisteme care 
oferă funcţionalităţi echivalente, accesul la 
serviciile de facturare şi colectare şi la 
bazele de date referitoare la abonaţi în 
vederea furnizării de servicii de informaţii 
telefonice, accesul la reţele fixe şi mobile, 
în special pentru roaming, accesul la 
sistemele de acces condiţionat pentru 
serviciile de televiziune digitală, accesul la 
serviciile de reţele virtuale.

Or. en

Justificare

Directory Enquiry services are a critical service for disabled and elderly users and  for users 
in general. Billing and collection services and access to subscriber databases are essential 
facilities which a telecommunications operator controlling access to end-users must provide 
to directory enquiry providers in order to permit the provision of competitive directory 
enquiry services in accordance with the Competition Directive (Article 5). Access to 
subscriber databases is specifically addressed in Article 25.2 of the Universal Service 
Directive.
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Amendamentul 619
Stefano Zappalà

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) «acces» înseamnă punerea la dispoziţia 
altei întreprinderi a infrastructurii şi/sau a 
serviciilor, în conformitate cu condiţiile 
definite, pe bază exclusivă sau neexclusivă,
în scopul furnizării de servicii de 
comunicaţii electronice sau al livrării de 
servicii ale societăţii informaţionale sau de 
servicii de programe de radio şi 
televiziune. Sunt incluse, inter alia: accesul 
la elementele reţelei şi la instalaţiile 
conexe, ceea ce poate presupune 
conectarea echipamentului, prin mijloace 
fixe sau nu (aici sunt incluse, în special, 
accesul la bucla locală şi la instalaţiile 
conexe şi serviciile necesare furnizării de 
servicii prin bucla locală), accesul la 
infrastructura fizică, inclusiv clădiri, 
conducte şi piloni, accesul la sistemele de 
software pertinente, inclusiv la sistemele 
de asistenţă pentru exploatare, accesul la 
conversia numerelor sau la sisteme care 
oferă funcţionalităţi echivalente, accesul la 
reţele fixe şi mobile, în special pentru 
roaming, accesul la sistemele de acces 
condiţionat pentru serviciile de televiziune 
digitală; accesul la serviciile de reţele 
virtuale.

(a) «acces» înseamnă punerea la dispoziţia 
altei întreprinderi a infrastructurii şi/sau a 
serviciilor, în conformitate cu condiţiile 
definite, pe bază exclusivă sau neexclusivă, 
în scopul furnizării de servicii de 
comunicaţii electronice sau al livrării de 
servicii ale societăţii informaţionale sau de 
servicii de programe de radio şi 
televiziune. Sunt incluse, inter alia: accesul 
la elementele reţelei şi la instalaţiile 
conexe, ceea ce poate presupune 
conectarea echipamentului, prin mijloace 
fixe sau nu (aici sunt incluse, în special, 
accesul la bucla locală şi la instalaţiile 
conexe şi serviciile necesare furnizării de 
servicii prin bucla locală), accesul la 
infrastructura fizică, inclusiv clădiri, 
conducte şi piloni, accesul la sistemele de 
software pertinente, inclusiv la sistemele 
de asistenţă pentru exploatare, accesul la 
conversia numerelor sau la sisteme care 
oferă funcţionalităţi echivalente, accesul la 
serviciile de facturare şi colectare şi la 
bazele de date referitoare la abonaţi în 
vederea furnizării de servicii de informaţii 
telefonice, accesul la reţele fixe şi mobile, 
în special pentru roaming, accesul la 
sistemele de acces condiţionat pentru 
serviciile de televiziune digitală, accesul la 
serviciile de reţele virtuale.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 620
Patrizia Toia

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) «acces» înseamnă punerea la dispoziţia 
altei întreprinderi a infrastructurii şi/sau a 
serviciilor, în conformitate cu condiţiile 
definite, pe bază exclusivă sau neexclusivă, 
în scopul furnizării de servicii de 
comunicaţii electronice sau al livrării de 
servicii ale societăţii informaţionale sau de 
servicii de programe de radio şi 
televiziune. Sunt incluse, inter alia: accesul 
la elementele reţelei şi la instalaţiile 
conexe, ceea ce poate presupune 
conectarea echipamentului, prin mijloace 
fixe sau nu (aici sunt incluse, în special, 
accesul la bucla locală şi la instalaţiile 
conexe şi serviciile necesare furnizării de 
servicii prin bucla locală), accesul la 
infrastructura fizică, inclusiv clădiri, 
conducte şi piloni, accesul la sistemele de 
software pertinente, inclusiv la sistemele 
de asistenţă pentru exploatare, accesul la 
conversia numerelor sau la sisteme care 
oferă funcţionalităţi echivalente, accesul la 
reţele fixe şi mobile, în special pentru 
roaming, accesul la sistemele de acces 
condiţionat pentru serviciile de televiziune 
digitală; accesul la serviciile de reţele 
virtuale.

(a) «acces» înseamnă punerea la dispoziţia 
altei întreprinderi a infrastructurii şi/sau a 
serviciilor, în conformitate cu condiţiile 
definite, pe bază exclusivă sau neexclusivă, 
în scopul furnizării de servicii de 
comunicaţii electronice sau al livrării de 
servicii ale societăţii informaţionale sau de 
servicii de programe de radio şi 
televiziune. Sunt incluse, inter alia: accesul 
la elementele reţelei şi la instalaţiile 
conexe, ceea ce poate presupune 
conectarea echipamentului, prin mijloace 
fixe sau nu (aici sunt incluse, în special, 
accesul la bucla locală şi la instalaţiile 
conexe şi serviciile necesare furnizării de 
servicii prin bucla locală), accesul la 
infrastructura fizică, inclusiv clădiri, 
conducte şi piloni, accesul la sistemele de 
software pertinente, inclusiv la sistemele 
de asistenţă pentru exploatare, accesul la 
conversia numerelor sau la sisteme care 
oferă funcţionalităţi echivalente, accesul la 
bazele de date referitoare la abonaţi în 
vederea furnizării de servicii de informaţii 
telefonice, accesul la serviciile de 
facturare ale părţilor terţe, accesul la 
reţele fixe şi mobile, în special pentru 
roaming, accesul la sistemele de acces 
condiţionat pentru serviciile de televiziune 
digitală, accesul la serviciile de reţele 
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virtuale.

Or. en

Justificare

Directory Enquiry services are a critical service for disabled and elderly users and  for users 
in general. Third party billing and access to subscriber databases are essential facilities 
which a telecommunications operator controlling access to end-users must provide to 
directory enquiry providers in order to permit the provision of competitive directory enquiry 
services in accordance with the Competition Directive (Article 5). Access to subscriber 
databases is specifically addressed in Article 25.2 of the Universal Service Directive.

Amendamentul 621
Gunnar Hökmark

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) La articolul 2, litera (e) se înlocuieşte 
cu următorul text:
„(e) „buclă locală” înseamnă circuitul 
fizic care leagă punctul terminal al 
rețelei […] de un cadru de distribuție sau 
de o infrastructură echivalentă din 
rețeaua publică fixă de comunicaţii 
electronice, în care conexiunea poate fi 
accesată din punct de vedere tehnic.”

Or. en

Justificare

The amendment updates the definition of local loop in the Access Directive to ensure 
technological neutrality and bring it into line with the new definition in the Commission’s 
Relevant Markets. By the time the amendments are approved, many loops may be partly or 
wholly composed of fibre and thus technological neutrality is required to ensure the 
Framework is futureproof.
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Amendamentul 622
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) La articolul 2, litera (e) se înlocuieşte 
cu următorul text:
„(e) „buclă locală” înseamnă circuitul 
fizic care leagă punctul terminal al 
rețelei […] de un cadru de distribuție sau 
de o infrastructură echivalentă din 
rețeaua publică fixă de comunicaţii 
electronice, în care conexiunea poate fi 
accesată din punct de vedere tehnic.”

Or. en

Justificare

The amendment updates the definition of local loop in the Access Directive to ensure 
technological neutrality and bring it into line with the new definition in the Commission’s 
Relevant Markets. By the time the amendments are approved, many loops may be partly or 
wholly composed of fibre and thus technological neutrality is required to ensure the 
Framework is futureproof.

Amendamentul 623
Reino Paasilinna

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) La articolul 2, litera (e) se înlocuieşte 
cu următorul text:
„(e) „buclă locală” înseamnă circuitul 
fizic care leagă punctul terminal al 
rețelei […] de un cadru de distribuție sau 
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de o infrastructură echivalentă din 
rețeaua publică fixă de comunicaţii 
electronice, în care conexiunea poate fi 
accesată din punct de vedere tehnic.”

Or. en

Justificare

The definition of local loop in the Access Directive should be updated in order to ensure 
technological neutrality and bring the definition in line with the new definition in the 
Commission’s Relevant Markets. By the time the amendments are approved, many loops may 
be partly or wholly composed of fibre and thus technological neutrality is required to ensure 
the Framework is futureproof.

Amendamentul 624
Mary Honeyball

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) La articolul 2, litera (e) se înlocuieşte 
cu următorul text:
„(e) „buclă locală” înseamnă circuitul 
fizic care leagă punctul terminal al 
rețelei […] de un cadru de distribuție sau 
de o infrastructură echivalentă din 
rețeaua publică fixă de comunicaţii 
electronice, în care conexiunea poate fi 
accesată din punct de vedere tehnic.”

Or. en

Justificare

Point (e) in the original directive needs updating to reflect that the "local loop" ensures 
access to electronic communications networks, not just access to the public telephone 
network. This also ensures technological neutrality.
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Amendamentul 625
Rebecca Harms

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) La articolul 2, litera (e) se înlocuieşte 
cu următorul text:
„(e) „buclă locală” înseamnă circuitul 
fizic care leagă punctul terminal al 
rețelei […] de un cadru de distribuție sau 
de o infrastructură echivalentă din 
rețeaua publică fixă de comunicaţii 
electronice, în care conexiunea poate fi 
accesată din punct de vedere tehnic.”

Or. en

Justificare

The amendment updates the definition of local loop in the Access Directive to ensure 
technological neutrality and bring it into line with the new definition in the Commission’s 
Relevant Markets. By the time the amendments are approved, many loops may be partly or 
wholly composed of fibre and thus technological neutrality is required to ensure the 
Framework is futureproof.

Amendamentul 626
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 2 
Directiva 2002/19/CE
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

„(1) Operatorii reţelelor publice de 
comunicaţii au dreptul şi, la cererea altor 
întreprinderi autorizate în temeiul 
articolului 4 din Directiva 2002/20/CE 
(directiva privind autorizarea), obligaţia de 

„(1) Operatorii reţelelor publice de 
comunicaţii au dreptul şi, la cererea altor 
întreprinderi autorizate în temeiul 
articolului 4 din Directiva 2002/20/CE 
(directiva privind autorizarea), obligaţia de 
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a negocia interconectarea reciprocă în 
scopul furnizării serviciilor de comunicaţii 
electronice disponibile pentru public, în 
vederea asigurării furnizării şi 
interoperabilităţii serviciilor pe întreg 
teritoriul Comunităţii. Operatorii oferă 
acces şi interconectare altor întreprinderi în 
termenii şi condiţiile ce respectă obligaţiile 
impuse de autoritatea naţională de 
reglementare în temeiul articolelor 5, 6, 7 
şi 8.”

a negocia interconectarea reciprocă în 
scopul furnizării serviciilor de comunicaţii 
electronice disponibile pentru public sau în 
scopul livrării de conţinuturi de 
radiodifuziune sau servicii ale societăţii 
informaţionale, în vederea asigurării 
furnizării şi interoperabilităţii serviciilor pe 
întreg teritoriul Comunităţii. Operatorii 
oferă acces şi interconectare altor 
întreprinderi în termenii şi condiţiile ce 
respectă obligaţiile impuse de autoritatea 
naţională de reglementare în temeiul 
articolelor 5, 6, 7 şi 8.”

Or. es

Justificare

For consistency with the proposed definition of access.

Amendamentul 627
Dominique Vlasto

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 2 
Directiva 2002/19/CE
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Operatorii reţelelor publice de 
comunicaţii au dreptul şi, la cererea altor 
întreprinderi autorizate în temeiul 
articolului 4 din Directiva 2002/20/CE 
(directiva privind autorizarea), obligaţia de 
a negocia interconectarea reciprocă în 
scopul furnizării serviciilor de comunicaţii 
electronice disponibile pentru public, în 
vederea asigurării furnizării şi 
interoperabilităţii serviciilor pe întreg 
teritoriul Comunităţii. Operatorii oferă 
acces şi interconectare altor întreprinderi în 
termenii şi condiţiile ce respectă obligaţiile 
impuse de autoritatea naţională de 
reglementare în temeiul articolelor 5, 6, 7 
şi 8.

(1) Operatorii reţelelor publice de 
comunicaţii au dreptul şi, la cererea altor 
întreprinderi autorizate în temeiul 
articolului 4 din Directiva 2002/20/CE 
(directiva privind autorizarea), obligaţia de 
a negocia interconectarea reciprocă în 
scopul furnizării serviciilor de comunicaţii 
electronice disponibile pentru public, în 
vederea asigurării furnizării şi 
interoperabilităţii serviciilor pe întreg 
teritoriul Comunităţii. Operatorii oferă 
acces şi interconectare altor întreprinderi în 
termenii şi condiţiile ce respectă obligaţiile 
impuse de autoritatea naţională de 
reglementare în temeiul articolelor 5, 6, 7 
şi 8. Cu toate acestea, termenii şi 
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condiţiile interconectării nu introduc 
obstacole nejustificate în calea 
interoperabilităţii.

Or. en

Justificare

Interconnection is a right which shall not be overturned through unjustified conditions. 
Without direct link to the service required logo network infrastructure scheme rendered 
unnecessarily complex in order to create barriers to interconnection (higher costs, etc.).

Amendamentul 628
Gianni De Michelis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 3 – litera -a 
Directiva 2002/19/CE
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) La alineatul (1), primul paragraf se 
înlocuieşte cu următorul text:
„1. În vederea atingerii obiectivelor 
stabilite la articolul 8 din Directiva 
2002/21/CE (directiva-cadru), 
autorităţile naţionale de reglementare 
încurajează şi, după caz, asigură, în 
conformitate cu dispoziţiile prezentei 
directive, accesul şi interconectarea 
adecvate, precum şi interoperabilitatea 
serviciilor, exercitându-şi 
responsabilităţile într-un mod care să 
promoveze eficienţa, concurenţa 
durabilă şi bazată pe infrastructură, 
investiţiile şi inovarea şi care să permită 
obţinerea de avantaje maxime de către 
utilizatorii finali.”

Or. en
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Justificare

Explicit inclusion of infrastructure investment and innovation is necessary for NRAs to take 
into account these two key issues in the application of access remedies. Infrastructure 
investment and innovation are key for a modern and up to date European telecommunications 
infrastructure.

Amendamentul 629
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 3 – litera -a (nouă)
Directiva 2002/19/CE
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) Alineatul (1) litera (a) se înlocuieşte 
cu următorul text:
„(a) în măsura necesară pentru a 
asigura legătura cap la cap, obligaţii 
pentru întreprinderile care controlează 
accesul către utilizatorii finali, inclusiv, 
în cazurile justificate, obligaţia de a 
asigura interconectarea reţelelor lor sau 
interoperabilitatea serviciilor lor, în cazul 
în care nu s-a realizat încă acest lucru;”

Or. es

Justificare

For consistency with the proposed definition of access.

Amendamentul 630
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 3 – litera -a (nouă)
Directiva 2002/19/CE
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) La alineatul (1) al doilea paragraf, 
litera (a) se înlocuieşte cu următorul text:

„(a) în măsura necesară pentru a 
asigura legătura cap la cap şi accesul 
la servicii, obligaţii pentru 
întreprinderile care controlează 
accesul către utilizatorii finali, 
inclusiv, în cazurile justificate, 
obligaţia de a asigura interconectarea 
reţelelor lor, în condiţii echitabile şi 
rezonabile, în cazul în care nu s-a 
realizat încă acest lucru;”

Or. en

Justificare

The definition of ‘interconnection’ includes allowing the user of one network to access 
services provided by another. However, NRA’s ability to ensure this or to set fair and 
reasonable terms for such interconnection or access is not clear in the text. Issues of ensuring 
availability of access to services may become increasingly relevant in an environment where 
there may be a degree of competition (ie no dominance) but insufficient dynamism to ensure 
customer needs are met.

Amendamentul 631
Rebecca Harms

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 3 – litera -a (nouă)
Directiva 2002/19/CE
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) La alineatul (1) al doilea paragraf, 
litera (a) se înlocuieşte cu următorul text:

„(a) în măsura necesară pentru a 
asigura legătura cap la cap şi accesul 
la servicii, obligaţii pentru 
întreprinderile care controlează 
accesul către utilizatorii finali, 
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inclusiv, în cazurile justificate, 
obligaţia de a asigura interconectarea 
reţelelor lor, în condiţii echitabile şi 
rezonabile, în cazul în care nu s-a 
realizat încă acest lucru;”

Or. en

Justificare

The definition of ‘interconnection’ includes allowing the user of one network to access 
services provided by another. However, NRA’s ability to ensure this or to set fair and 
reasonable terms for such interconnection or access is not clear in the text.

Amendamentul 632
Stefano Zappalà

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 3 – litera -a (nouă)
Directiva 2002/19/CE
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) La alineatul (1) al doilea paragraf, 
litera (a) se înlocuieşte cu următorul text:
„(a) în măsura necesară pentru a 
asigura legătura cap la cap sau accesul 
echitabil şi rezonabil la servicii, obligaţii 
pentru întreprinderile care controlează 
accesul către utilizatorii finali, inclusiv, 
în cazurile justificate, obligaţia de a 
asigura interconectarea reţelelor lor sau 
de a face acest lucru în condiţii obiective, 
transparente, axate pe costuri şi 
nediscriminatorii, în cazul în care nu s-a 
realizat încă acest lucru;”

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 633
Gabriele Albertini

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 3 – litera -a (nouă)
Directiva 2002/19/CE
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) La alineatul (1) al doilea paragraf, 
litera (a) se înlocuieşte cu următorul text:
„(a) în măsura necesară pentru a 
asigura legătura cap la cap sau accesul 
echitabil şi rezonabil la servicii, obligaţii 
pentru întreprinderile care controlează 
accesul către utilizatorii finali, inclusiv, 
în cazurile justificate, obligaţia de a 
asigura interconectarea reţelelor lor sau 
de a face acest lucru în condiţii obiective, 
transparente, axate pe costuri şi 
nediscriminatorii, în cazul în care nu s-a 
realizat încă acest lucru;”

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 634
Fiona Hall

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 3 – litera -a (nouă)
Directiva 2002/19/CE
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) La alineatul (1) al doilea paragraf, 
litera (a) se înlocuieşte cu următorul text:
„(a) în măsura necesară pentru a 
asigura legătura cap la cap sau accesul 
echitabil şi rezonabil la servicii, obligaţii 
pentru întreprinderile care controlează 
accesul către utilizatorii finali, inclusiv, 
în cazurile justificate, obligaţia de a 
asigura interconectarea reţelelor lor sau 
de a face acest lucru în condiţii obiective, 
transparente, axate pe costuri şi 
nediscriminatorii, în cazul în care nu s-a 
realizat încă acest lucru;”

Or. en

Justificare

Directory Enquiry services are a critical service for disabled and elderly users, and for users 
in general. Currently unregulated access operators charge exorbitant prices for connecting 
directory enquiry calls and also impede the ability of the directory enquiry providers to set 
their own retail prices (see, for instance, page 41 of the Commission’s new Markets 
Recommendation). There is no justification for access operators to charge any differently to 
other similar interconnection products which consist in the transport of traffic to and from an 
interconnection point. These problems need to be addressed in order to permit the benefits of 
competition in directory enquiry services are fully delivered to end users.
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Amendamentul 635
Catherine Trautmann

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 3 – litera -a (nouă)
Directiva 2002/19/CE
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) La alineatul (1) al doilea paragraf, 
litera (a) se înlocuieşte cu următorul text:
„(a) în măsura necesară pentru a 
asigura legătura cap la cap sau accesul 
echitabil şi rezonabil la serviciile părţilor 
terţe, obligaţii pentru întreprinderile 
care controlează accesul către 
utilizatorii finali, inclusiv, în cazurile 
justificate, obligaţia de a asigura 
interconectarea reţelelor lor sau de a 
face acest lucru într-o manieră 
nediscriminatorie, în cazul în care nu s-a 
realizat încă acest lucru;”

Or. en

Justificare

End-users should be able to access third-party services such as Directory Enquiry services 
which are a critical service for disabled and elderly users, and for users in general. Currently 
unregulated access operators charge higher prices for connecting directory enquiry without 
justification to charge any differently to other similar interconnection products which consist 
in the transport of traffic to and from an interconnection point. These problems need to be 
addressed in order to permit the benefits of competition in directory enquiry.

Amendamentul 636
Robert Goebbels, Catherine Trautmann

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 3 – litera -aa (nouă)
Directiva 2002/19/CE
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera ba (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(-aa) La alineatul (1) al doilea paragraf, 
se adaugă litera următoare:
„(ba) asigurarea unei utilizări eficiente a 
spectrului.”

Or. en

Justificare

Any risk of “harmful interference” is a “serious risk”.

The proposed mechanism to review existing rights is not realistic, as justified for the 
amendments to Article 9a of the Framework Directive.

Amendamentul 637
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 3 – litera a
Directiva 2002/19/CE
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

„(2) Obligaţiile şi condiţiile impuse în 
temeiul alineatului (1) sunt obiective, 
transparente, proporţionale şi 
nediscriminatorii şi se pun în aplicare în 
conformitate cu procedurile prevăzute la 
articolele 6 şi 7 din Directiva 2002/21/CE 
(directiva-cadru).”

„(2) Obligaţiile şi condiţiile impuse în 
temeiul alineatului (1) sunt obiective, 
transparente, proporţionale şi 
nediscriminatorii şi se pun în aplicare în 
conformitate cu procedurile prevăzute la 
articolele 6 şi 7 din Directiva 2002/21/CE 
(directiva-cadru).” În cazul evaluării 
proporţionalităţii măsurilor care trebuie 
impuse, autorităţile naţionale de 
reglementare dintr-un stat membru au în 
vedere diferitele condiţii existente privind 
concurenţa în diversele zone de pe 
teritoriul respectivului stat membru. 
Atunci când într-o zonă geografică există 
concurenţă, autorităţile naţionale de 
reglementare pot elimina obligaţiile 
inutile pentru a garanta că 
dereglementarea este adaptată la nevoile 
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pieţei. În acest sens, autorităţile naţionale 
de reglementare iau în considerare 
necesitatea de a salvgarda concurenţa în 
materie de infrastructuri.

Or. es

Justificare

The idea is to make the point that the wholesale level will be regulated according to the 
competition situations existing in the EU’s different geographical areas, thus helping to do 
away with unnecessary forms of regulation.

Amendamentul 638
Gianni De Michelis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 3 – litera a
Directiva 2002/19/CE
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Obligaţiile şi condiţiile impuse în 
temeiul alineatului (1) sunt obiective, 
transparente, proporţionale şi 
nediscriminatorii şi se pun în aplicare în 
conformitate cu procedurile prevăzute la 
articolele 6 şi 7 din Directiva 2002/21/CE 
(directiva-cadru).

(2) Obligaţiile şi condiţiile impuse în 
temeiul alineatului (1) sunt obiective, 
transparente, proporţionale şi 
nediscriminatorii şi se pun în aplicare în 
conformitate cu procedurile prevăzute la 
articolele 6 şi 7 din Directiva 2002/21/CE 
(directiva-cadru). Atunci când evaluează 
proporţionalitatea obligaţiilor şi 
condiţiilor care urmează să se fie impuse, 
autorităţile naţionale de reglementare iau 
în considerare condiţiile concurenţiale 
diferite existente în diferitele zone din 
cadrul statelor membre. 

Or. en

Justificare

Explicit inclusion of infrastructure investment and innovation is necessary for NRAs to take 
into account these two key issues in the application of access remedies. Infrastructure 
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investment and innovation are key for a modern and up to date European telecommunications 
infrastructure.

Amendamentul 639
Angelika Niebler

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 3
Directiva 2002/19/CE
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Obligaţiile şi condiţiile impuse în 
temeiul alineatului (1) sunt obiective, 
transparente, proporţionale şi 
nediscriminatorii şi se pun în aplicare în 
conformitate cu procedurile prevăzute la 
articolele 6 şi 7 din Directiva 2002/21/CE 
(directiva-cadru).”

(2) Obligaţiile şi condiţiile impuse în 
temeiul alineatului (1) sunt obiective, 
transparente, proporţionale şi 
nediscriminatorii, în plus, ţin seama de 
diferenţele în evoluţia concurenţei din 
diferitele regiuni geografice ale statelor 
membre şi se pun în aplicare în 
conformitate cu procedurile prevăzute la 
articolele 6 şi 7 din Directiva 2002/21/CE 
(directiva-cadru).

Or. de

Justificare

Competition has developed in differing ways in the Member States. Accordingly, powerful 
competition exists in metropolitan regions above all. That should be appropriately taken into 
account by national regulatory authorities.

Amendamentul 640
Erika Mann

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 3 – litera aa (nouă)
Directiva 2002/19/CE
Articolul 5 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) Se adaugă următorul alineat:
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„(2a) Atunci când se evaluează măsurile 
care urmează a fi impuse ţinând seama de 
concurenţa în curs de dezvoltare la 
nivelul infrastructurii, autorităţile 
naţionale de reglementare au în vedere 
condiţiile concurenţiale diferite existente 
în diferitele zone geografice din cadrul 
statelor membre. Autorităţile naţionale de 
reglementare elimină obligaţiile inutile, 
pentru a garanta că nu este împiedicată 
sau amânată tranziţia de la reglementarea 
ex-ante specifică sectorului  la dreptul 
concurenţei, atunci când într-o regiune 
geografică există, la nivelul 
infrastructurii, o situaţie concurenţială 
sau aproape concurenţială.

Or. en

Justificare

The proposed addendum to Art. 5 paragraph 2 Access Directive aims at a transition regime 
applicable for different geographic areas within Member States which removes sector specific 
ex-ante regulation in such geographic areas with infrastructure competition.

Amendamentul 641
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 3 – litera aa (nouă)
Directiva 2002/19/CE
Articolul 5 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) Se adaugă următorul alineat:
„(2a) Atunci când evaluează 
proporţionalitatea măsurilor care 
urmează a fi impuse, autorităţile 
naţionale de reglementare au în vedere 
condiţiile concurenţiale diferite existente 
în diferitele zone din cadrul statelor 
membre.
Atunci când o zonă geografică este 
competitivă, autorităţile naţionale de 
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reglementare elimină obligaţiile inutile 
pentru a asigura adaptarea 
dereglementării la nevoile pieţei. În 
această privinţă, autorităţile naţionale de 
reglementare iau în considerare nevoia de 
a proteja concurenţa la nivelul 
infrastructurii.”

Or. en

Justificare

Ex-ante regulation as a rule must be limited to economic bottlenecks only. Thus, if in certain 
regions effective competition has developed, regulation must be removed accordingly.

Amendamentul 642
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 3 – litera b
Directiva 2002/19/CE
Articolul 5 – alineatele 3 şi 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Alineatele (3) şi (4) se elimină. eliminat

Or. en

Justificare

The definition of ‘interconnection’ includes allowing the user of one network to access 
services provided by another. However, NRA’s ability to ensure this or to set fair and 
reasonable terms for such interconnection or access is not clear in the text and would be 
further undermined through the deletion of these provisions. Issues of ensuring availability of 
access to services may become increasingly relevant in an environment where there may be a 
degree of competition (ie no dominance) but insufficient dynamism to ensure customer needs 
are met.
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Amendamentul 643
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 6 – litera b – subpunctul ii
Directiva 2002/19/CE
Articolul 8 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) următoarea teză este adăugată ca a 
doua teză în cadrul celui de-al doilea 
paragraf:

eliminat

„Comisia ia în considerare în cea mai 
mare măsură avizul Autorităţii înaintat în 
conformitate cu articolul 4 alineatul (3) 
litera (m) din Regulamentul [ /CE].”

Or. es

Amendamentul 644
Paul Rübig

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 6a (nou)
Directiva 2002/19/CE
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

6a. La articolul 9, alineatul (1) se 
înlocuieşte cu următorul text:
„(1) Autorităţile naţionale de 
reglementare pot, în conformitate cu 
dispoziţiile articolului 8, impune 
obligaţii de transparenţă privind 
interconectarea şi/sau accesul care să îi 
oblige pe operatori să publice 
informaţiile specificate, cum ar fi 
informaţiile contabile, specificaţiile 
tehnice, caracteristicile reţelei, restricţii 
în ceea ce priveşte accesul la servicii şi 
aplicaţii, politicile de gestionare a 
traficului, modalităţile şi condiţiile de 
furnizare şi utilizare şi preţurile.”
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Or. en

Justificare

National regulators need clear authority to impose transparency obligations regarding traffic 
management policies regarding any restrictions on end-user access and traffic management 
policies.

Amendamentul 645
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 6b (nou)
Directiva 2002/19/CE
Articolul 9 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6b) La articolul 9, alineatul (4) se 
înlocuieşte cu următorul text:
„(4) Fără a aduce atingere alineatului 
(3), în cazul în care se constată că un 
operator deţine o putere semnificativă pe 
o piaţă relevantă, în temeiul articolului 
[15 din directiva cadru] în legătură cu 
accesul local la un post fix, autorităţile 
naţionale de reglementare se asigură că 
varianta publicată a ofertei de referinţă 
cuprinde cel puţin elementele prevăzute 
de anexa II.”

Or. en

Justificare

The amendment updates the description of access resulting from dominance in the local loop 
in the Access Directive to ensure technological neutrality and bring it into line with the new 
definition in the Commission’s Relevant Markets. By the time the amendments are approved, 
many loops may be partly or wholly composed of fibre and thus technological neutrality is 
required to ensure the Framework is futureproof.
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Amendamentul 646
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 6b (nou)
Directiva 2002/19/CE
Articolul 9 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6b) La articolul 9, alineatul (4) se 
înlocuieşte cu următorul text:
„(4) Fără a aduce atingere alineatului 
(3), în cazul în care se constată că un 
operator deţine o putere semnificativă pe 
o piaţă relevantă, în temeiul articolului 
[15 din directiva cadru] în legătură cu 
accesul local la un post fix, autorităţile 
naţionale de reglementare se asigură că 
varianta publicată a ofertei de referinţă 
cuprinde cel puţin elementele prevăzute 
de anexa II.”

Or. en

Justificare

The amendment updates the description of access resulting from dominance in the local loop 
in the Access Directive to ensure technological neutrality and bring it into line with the new 
definition in the Commission’s Relevant Markets. By the time the amendments are approved, 
many loops may be partly or wholly composed of fibre and thus technological neutrality is 
required to ensure the Framework is futureproof.

Amendamentul 647
Patrizia Toia

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 6b (nou)
Directiva 2002/19/CE
Articolul 9 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6b) La articolul 9, alineatul (4) se 
înlocuieşte cu următorul text:
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„(4) Fără a aduce atingere alineatului 
(3), în cazul în care se constată că un 
operator deţine o putere semnificativă pe 
o piaţă relevantă, în temeiul articolului 
[15 din directiva cadru], în legătură cu 
accesul local la un post fix, autorităţile 
naţionale de reglementare se asigură că 
varianta publicată a ofertei de referinţă 
cuprinde cel puţin elementele prevăzute 
de anexa II.”

Or. en

Justificare

The amendment updates the description of access resulting from dominance in the local loop 
in the Access Directive to ensure technological neutrality and bring it into line with the new 
definition in the Commission’s Relevant Markets. By the time the amendments are approved, 
many loops may be partly or wholly composed of fibre and thus technological neutrality is 
required to ensure the Framework is future proof.

Amendamentul 648
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 7
Directiva 2002/19/CE
Articolul 9 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

„(5) Comisia poate adopta modificările 
necesare aduse la anexa II în vederea 
adaptării acesteia la evoluţia tehnologică şi 
a pieţei. Aceste măsuri, destinate să 
modifice elementele neesenţiale din 
prezenta directivă, se adoptă în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control prevăzută la articolul 14 
alineatul (3). Din motive imperative de 
urgenţă, Comisia poate să utilizeze 
procedura de urgenţă prevăzută la 
articolul 14 alineatul (4). La punerea în 
aplicare a dispoziţiilor prezentului alineat, 
Comisia poate fi asistată de Autoritate.”

„(5) Comisia poate adopta modificările 
necesare aduse la anexa II în vederea 
adaptării acesteia la evoluţia tehnologică şi 
a pieţei. Aceste măsuri, destinate să 
modifice elementele neesenţiale din 
prezenta directivă, se adoptă în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control prevăzută la articolul 14 
alineatul (3). La punerea în aplicare a 
dispoziţiilor prezentului alineat, Comisia 
poate fi asistată de OARET.”



AM\726891RO.doc 43/100 PE407.731v01-00

RO

Or. es

Amendamentul 649
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 8 – litera -a (nouă)
Directiva 2002/19/CE
Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) La alineatul (1), primul paragraf se 
înlocuieşte cu următorul text:
„(1) O autoritate naţională de 
reglementare poate impune operatorilor, 
în conformitate cu dispoziţiile articolului 
8, obligaţii privind acceptarea cererilor 
rezonabile de acces la anumite elemente 
şi la infrastructura specifică asociată 
reţelei şi la utilizarea acestora, inter alia 
în situaţii în care autoritatea naţională 
de reglementare consideră că refuzul 
accesului sau termenii şi condiţiile 
nerezonabile cu efect similar pot 
împiedica crearea unei pieţe de comerţ 
cu amănuntul competitive şi durabile 
sau că nu serveşte interesul utilizatorului 
final. În contextul specific al reţelelor de 
acces de nouă generaţie, obligaţiile 
referitoare la acces trebuie să cuprindă 
obligaţia accesului unic la cel mai scăzut 
nivel de valoare adăugată a limitărilor 
datorate tehnologiilor de generaţie 
învechită, cum ar fi conductele şi pilonii, 
pentru a garanta cel mai înalt nivel de 
concurenţă în ceea ce priveşte 
infrastructura. Autorităţile naţionale de 
reglementare trebuie să evite impunerea 
de obligaţii sau reglementarea accesului 
în cazul în care s-au încheiat acorduri 
comerciale voluntare între părţi. În 
absenţa unor astfel de acorduri 
comerciale voluntare, operatorilor li se 
poate impune, printre altele:”
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Justificare

Regulation must not protect particular business models; rather, it must zero in on economic 
bottlenecks. Regulation, to minimise the market distortions it causes, must in all instances, as 
a matter of principle, be confined to the lowest value-added level.

Amendamentul 650
Gianni De Michelis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 8 – litera -a (nouă)
Directiva 2002/19/CE
Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 2 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) La alineatul (1) al doilea paragraf, 
teza introductivă se înlocuieşte cu 
următorul text:
„Autorităţile naţionale de reglementare 
nu impun obligaţii de acces dacă sunt în 
vigoare acorduri comerciale voluntare 
corespunzătoare între întreprinderi. 
Atunci când negocierile voluntare 
eşuează, operatorilor li se poate impune, 
inter alia:”

Or. en

Justificare

Facility sharing should be imposed exclusively where there is shortage of supply which 
prevents market forces to work properly.

Amendamentul 651
Herbert Reul

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 8 – litera a
Directiva 2002/19/CE
Articolul 12 – alineatul 1 – litera f
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) să furnizeze colocare sau alte forme de 
utilizare în comun a infrastructurii, 
inclusiv utilizarea în comun a 
conductelor, a clădirilor sau a intrărilor 
în clădiri, a antenelor sau pilonilor, a 
nişelor şi a cutiilor de distribuţie situate la 
nivelul străzilor;”

eliminat

Or. de

Justificare

Access to facilities is already addressed in Article 12 of the Framework Directive. 
Reinclusion under Article 12(1)(f) of the Access Directive is therefore superfluous. Moreover, 
further extension of access obligations to user identity, location and presence is not 
warranted, since this does not involve economic bottlenecks and accordingly, to date, has 
quite rightly not been subject to ex ante regulation either.

Amendamentul 652
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 8 – litera a
Directiva 2002/19/CE
Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) să furnizeze colocare sau alte forme de 
utilizare în comun a infrastructurii, 
inclusiv utilizarea în comun a 
conductelor, a clădirilor sau a intrărilor 
în clădiri, a antenelor sau pilonilor, a 
nişelor şi a cutiilor de distribuţie situate la 
nivelul străzilor;

eliminat

Or. en

Justificare

Facility sharing is already being coped with under Art. 12 FD. Thus, Art. 12 para. 1 lit. (f) is 
redundant.
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Amendamentul 653
Gianni De Michelis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 8 – litera a
Directiva 2002/19/CE
Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) să furnizeze colocare sau alte forme de 
utilizare în comun a infrastructurii, inclusiv 
utilizarea în comun a conductelor, a 
clădirilor sau a intrărilor în clădiri, a 
antenelor sau pilonilor, a nişelor şi a 
cutiilor de distribuţie situate la nivelul 
străzilor;

(f) să furnizeze colocare sau alte forme de 
utilizare în comun a infrastructurii, inclusiv 
utilizarea în comun a conductelor, a 
clădirilor sau a intrărilor în clădiri, a 
pilonilor şi a căminelor de cabluri;

Or. en

Justificare

Street cabinet should not be explicitly mentioned within the list of facilities susceptible of 
regulatory imposition. This is because sharing a street cabinet is extremely complicated and 
might lead to complicacies due to the presence within the same container of electronic 
equipment of different operators. 

Amendamentul 654
Catherine Trautmann

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 8 – litera aa (nouă)
Directiva 2002/19/CE
Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) La alineatul (1) al doilea paragraf, se 
adaugă litera următoare:
„(fa) să furnizeze părţilor terţe o ofertă de 
referinţă pentru acordarea accesului la 
conducte;”
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Justificare

New entrants should be able to access the ducts of SMP operators in a fair and non-
discriminatory way. This will facilitate infrastructure competition and the transition to a full 
competitive market.

Amendamentul 655
Herbert Reul

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 8 – litera b
Directiva 2002/19/CE
Articolul 12 – alineatul 1 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) să furnizeze acces la serviciile asociate 
precum capacităţile privind identitatea, 
locaţia şi prezenţa.”

eliminat

Or. de

Justificare

Access to facilities is already addressed in Article 12 of the Framework Directive. 
Reinclusion under Article 12(1)(f) of the Access Directive is therefore superfluous. Moreover, 
further extension of access obligations to user identity, location and presence is not 
warranted, since this does not involve economic bottlenecks and accordingly, to date, has 
quite rightly not been subject to ex ante regulation either.

Amendamentul 656
Gianni De Michelis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 8 – litera b
Directiva 2002/19/CE
Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) să furnizeze acces la serviciile asociate eliminat



PE407.731v01-00 48/100 AM\726891RO.doc

RO

precum capacităţile privind identitatea, 
locaţia şi prezenţa.

Or. en

Justificare

Accordingly, a proportionate ex ante policy on new investments requires to focus the 
regulatory intervention on the relevant bottleneck, avoiding ex ante regulation when 
commercial agreement is possible. Where is emerging competition at the upstream access 
products (e.g. ducts) the extension of regulation to downstream level should be assessed 
under the proportionality principle.

Amendamentul 657
Gabriele Albertini

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 8 – litera ba (nouă)
Directiva 2002/19/CE
Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera ja (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) La alineatul (1) al doilea paragraf, se 
adaugă litera următoare:

„(ja) să ofere furnizorilor de servicii de 
informaţii telefonice servicii de facturare 
pentru părţi terţe şi acces la bazele de 
date referitoare la abonaţi.”

Or. en

Justificare

Directory Enquiry services are a critical service for disabled and elderly users, and for users 
in general. Third party billing and access to subscriber databases are essential facilities 
which a telecommunications operator controlling access to end-users must provide to 
directory enquiry providers in order to permit the provision of competitive directory enquiry 
services in accordance with the Competition Directive (Article 5). Access to subscriber 
databases is specifically addressed in Article 25.2 of the Universal Service Directive.
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Amendamentul 658
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 8 – litera ba (nouă)
Directiva 2002/19/CE
Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera ja (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) La alineatul (1) al doilea paragraf, se 
adaugă litera următoare:

„(ja) să ofere furnizorilor de servicii de 
informaţii telefonice servicii de facturare 
ale părţilor terţe şi acces la bazele de date 
referitoare la abonaţi.”

Or. en

Justificare

Directory Enquiry services are a critical service for disabled and elderly users, and for users 
in general. Third party billing and access to subscriber databases are essential facilities 
which a telecommunications operator controlling access to end-users must provide to 
directory enquiry providers in order to permit the provision of competitive directory enquiry 
services in accordance with the Competition Directive (Article 5). Access to subscriber 
databases is specifically addressed in Article 25.2 of the Universal Service Directive.

Amendamentul 659
Stefano Zappalà

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 8 – litera ba (nouă)
Directiva 2002/19/CE
Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera ja (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) La alineatul (1) al doilea paragraf, se 
adaugă litera următoare:
„(ja) să ofere furnizorilor de servicii de 
informaţii telefonice servicii de facturare 
ale părţilor terţe şi acces la bazele de date 
referitoare la abonaţi.”
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Or. en

Justificare

Directory Enquiry services are a critical service for disabled and elderly users, and for users 
in general. Third party billing and access to subscriber databases are essential facilities 
which a telecommunications operator controlling access to end-users must provide to 
directory enquiry providers in order to permit the provision of competitive directory enquiry 
services in accordance with the Competition Directive (Article 5). Access to subscriber 
databases is specifically addressed in Article 25.2 of the Universal Service Directive. 

Amendamentul 660
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 8 – litera bb (nouă)
Directiva 2002/19/CE
Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera jb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) La alineatul (1) al doilea paragraf, se 
adaugă litera următoare:
„(jb) operatorii de reţele propun şi oferă 
interconectare transfrontalieră 
operatorilor care o solicită, în condiţii 
rezonabile şi nediscriminatorii, pentru a 
permite continuarea scăderii numărului 
de apeluri internaţionale.”

Or. en

Justificare

Unjustified barriers to interoperability shall be removed either through interconnection or 
roaming modalities. Such barriers have a direct effect on competition hence on the offers 
available to consumers.
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Amendamentul 661
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 8 – litera bc (nouă)
Directiva 2002/19/CE
Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera jc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bc) La alineatul (1) al doilea paragraf, se 
adaugă litera următoare:
„(jc) operatorii de reţele propun şi oferă 
servicii de roaming operatorilor care le 
solicită, în condiţii rezonabile şi 
nediscriminatorii.”

Or. en

Justificare

Unjustified barriers to interoperability shall be removed either through interconnection or 
roaming modalities. Such barriers have a direct effect on competition hence on the offers 
available to consumers.

Amendamentul 662
Herbert Reul

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) La alineatul (2), se introduce 
următoarea literă (-a):
„(-a) nu trebuie impusă nicio obligaţie 
privind accesul la un nivel mai ridicat de 
valoare adăugată, cu condiţia ca accesul 
angro la un nivel scăzut de valoare 
adăugată să fie suficient pentru a garanta 
concurenţa pe piaţa consumatorilor 
finali.”
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Justificare

Regulation must not protect particular business models; rather, it must zero in on economic 
bottlenecks. Regulation, to minimise the market distortions it causes, must in all instances, as 
a matter of principle, be confined to the lowest value-added level.

Amendamentul 663
Herbert Reul

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(be) La alineatul (2), litera (a) se 
înlocuieşte cu următorul text:
„(a) viabilitatea tehnică şi economică a 
utilizării sau a instalării unor
infrastructuri concurente, având în 
vedere ritmul actual de evoluţie a pieţei 
şi ţinând seama de natura şi tipul 
interconectării şi accesului în cauză; şi, 
în special, în cazul în care alte produse de 
acces din amonte, cum ar fi conductele, 
sunt disponibile, nu trebuie impuse 
obligaţii suplimentare privind accesul 
pentru un produs angro aflat în aval faţă 
de oricare astfel de produs de acces.”

Or. de

Justificare

Regulation must not protect particular business models; rather, it must zero in on economic 
bottlenecks. Regulation, to minimise the market distortions it causes, must in all instances, as 
a matter of principle, be confined to the lowest value-added level.
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Amendamentul 664
Gianni De Michelis

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(be) La alineatul (2), litera (a) se 
înlocuieşte cu următorul text:
„(a) viabilitatea tehnică şi economică a 
utilizării sau a instalării unor
infrastructuri concurente, având în 
vedere ritmul actual de evoluţie a pieţei 
şi ţinând seama de natura şi tipul 
interconectării şi accesului în cauză şi în 
mod deosebit de disponibilitatea altor 
produse angro de acces, cum ar fi 
conductele;”

Or. en

Justificare

Accordingly, a proportionate ex ante policy on new investments requires to focus the 
regulatory intervention on the relevant bottleneck, avoiding ex ante regulation when 
commercial agreement is possible. Where is emerging competition at the upstream access 
products (e.g. ducts) the extension of regulation to downstream level should be assessed 
under the proportionality principle.

Amendamentul 665
Angelika Niebler

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bf) La alineatul (2), litera (c) se 
înlocuieşte cu următorul text:
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„(c) investiţia iniţială a proprietarului 
infrastructurii, având în vedere riscurile 
aferente investiţiei, inclusiv partajarea 
corespunzătoare a riscurilor între acele 
întreprinderi care se bucură de accesul la 
noile infrastructuri;”

Or. en

Justificare

It is necessary, that the investment risks are properly taken into account by the National 
Regulators.

Amendamentul 666
Werner Langen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bf) La alineatul (2), litera (c) se 
înlocuieşte cu următorul text:
„(c) investiţia iniţială a proprietarului 
infrastructurii, având în vedere riscurile 
aferente investiţiei, inclusiv partajarea 
corespunzătoare a riscurilor între acele 
întreprinderi care se bucură de accesul la 
noile infrastructuri;”

Or. en

Justificare

It is necessary and useful, that the investment risks are properly taken into account by the 
National Regulators.
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Amendamentul 667
Herbert Reul

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bg) La alineatul (2), litera (d) se 
înlocuieşte cu următorul text:
„(d) necesitatea de salvgardare a 
concurenţei, în special a concurenţei în 
materie de infrastructură, pe termen 
lung;”

Or. de

Justificare

Regulation must not protect particular business models; rather, it must zero in on economic 
bottlenecks. Regulation, to minimise the market distortions it causes, must in all instances, as 
a matter of principle, be confined to the lowest value-added level.

Amendamentul 668
Gianni De Michelis

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bg) La alineatul (2), litera (d) se 
înlocuieşte cu următorul text:
„(d) necesitatea de salvgardare a 
concurenţei, în special a concurenţei în 
materie de infrastructură pe termen 
lung;”

Or. en



PE407.731v01-00 56/100 AM\726891RO.doc

RO

Justificare

Accordingly, a proportionate ex ante policy on new investments requires to focus the 
regulatory intervention on the relevant bottleneck, avoiding ex ante regulation when 
commercial agreement is possible. Where is emerging competition at the upstream access 
products (e.g. ducts) the extension of regulation to downstream level should be assessed 
under the proportionality principle.

Amendamentul 669
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 8 – litera c
Directiva 2002/19/CE
Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

„(3) Atunci când impun unui operator 
obligaţii de furnizare a accesului în 
conformitate cu dispoziţiile prezentului 
articol, autorităţile naţionale de 
reglementare pot stabili condiţiile tehnice 
şi operaţionale care trebuie îndeplinite de 
către furnizorii şi/sau de către beneficiarii 
accesului în cauză, în cazul în care acest 
lucru este necesar pentru a asigura 
funcţionarea normală a reţelei. Obligaţiile 
referitoare la respectarea standardelor sau a 
specificaţiilor tehnice specifice respectă 
standardele şi specificaţiile prevăzute în 
conformitate cu articolul 17 alineatul (1)
din Directiva 2002/21/CE (directiva-
cadru).”

„(3) Atunci când impun unui operator 
obligaţii de furnizare a accesului în 
conformitate cu dispoziţiile prezentului 
articol, autorităţile naţionale de 
reglementare pot stabili condiţiile tehnice 
şi operaţionale care trebuie îndeplinite de 
către furnizorii şi/sau de către beneficiarii 
accesului în cauză, în cazul în care acest 
lucru este necesar pentru a asigura 
funcţionarea normală a reţelei. Obligaţiile 
referitoare la respectarea standardelor sau a 
specificaţiilor tehnice specifice respectă 
standardele şi specificaţiile prevăzute în 
conformitate cu articolul 17 din Directiva 
2002/21/CE (directiva-cadru).”

Or. es

Justificare

The object is to empower NRAs to lay down other technical specifications in addition to those 
detailed in the list of technical standards published in the Official Journal.
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Amendamentul 670
Alexander Alvaro

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 8a (nou)
Directiva 2002/19/CE
Articolul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Se introduce următorul articol 12a:
„Articolul 12a

(1) În conformitate cu dispoziţiile 
articolului 8, o autoritate naţională de 
reglementare impune obligaţii 
operatorilor cu putere semnificativă pe 
piaţa de acces la reţeaua publică de 
telefonie în posturi fixe pentru a oferi 
tuturor furnizorilor interconectaţi de 
servicii telefonice disponibile publicului 
accesul la servicii prin care apelurile 
telefonice realizate de utilizatorii finali
(a) formând un cod de selectare a 
operatorului, la fiecare apel sau
(b) printr-o preselectare a operatorului
pot fi dirijate spre furnizorul 
interconectat.
În ceea ce priveşte preselectarea 
operatorului, trebuie să existe o 
posibilitate de dezactivare a oricărei 
opţiuni preselectate formând selectarea 
operatorului.
Autorităţile naţionale de reglementare se 
asigură că tarifarea accesului şi a 
interconectării legate de furnizarea de 
servicii în conformitate cu prezentul 
alineat este stabilită în funcţie de costuri 
şi, dacă este cazul, taxele plătibile de către 
consumatori nu descurajează utilizarea 
acestor servicii.”

Or. de
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Justificare

If in practice, on legal grounds, carrier selection and preselection were not made mandatory, 
even temporarily, that would entail an irreparable competitive disadvantage accompanied by 
major scaling-back of competitors' infrastructure investment.

Amendamentul 671
Astrid Lulling

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 - punctul 8b (nou)
Directiva 2002/19/CE
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8b) La articolul 13, alineatul (1) se 
înlocuieşte cu următorul text:
„(1) O autoritate naţională de 
reglementare poate impune, în 
conformitate cu dispoziţiile articolului 8, 
obligaţii privind recuperarea costurilor şi 
controlul preţurilor, inclusiv obligaţii 
privind orientarea preţurilor în funcţie de 
costuri, precum şi obligaţii privind 
sistemele de contabilitate a costurilor, 
pentru furnizarea unor tipuri specifice de 
interconectare şi/sau acces, în situaţii în 
care o analiză a pieţei indică faptul că 
lipsa unei concurenţe eficace înseamnă că 
operatorul în cauză poate menţine 
preţurile la un nivel extrem de ridicat sau 
poate comprima preţurile în detrimentul 
utilizatorilor finali. Autorităţile naţionale 
de reglementare iau în considerare 
investiţiile făcute de operator şi îi permit 
realizarea unui venit rezonabil din 
capitalul angajat, ţinând seama de 
riscurile aferente şi de necesitatea ca 
riscul investiţiei să fie partajat în mod 
egal de către operatorii de pe piaţă.”

Or. en
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Justificare

Regulation of Next Generation Access Networks must take into account the significant amount 
of risk associated with the investment decision. The investment is mainly “sunk” and is 
completely lost in case the investment fails. Thus, the regulatory approach has to be modified 
in order to achieve a fair amount of risk sharing between the investor and the access-seeker 
since otherwise the investor will be the only party to completely bear the investment risk while 
third parties could access the new network without any risk.

Amendamentul 672
Herbert Reul

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 8b (nou)
Directiva 2002/19/CE
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

  (8b) La articolul 13, alineatul (1) se 
înlocuieşte cu următorul text:
„(1) O autoritate naţională de 
reglementare poate impune, în 
conformitate cu dispoziţiile articolului 8, 
obligaţii privind recuperarea costurilor 
şi controlul preţurilor, inclusiv obligaţii 
privind orientarea preţurilor în funcţie 
de costuri, precum şi obligaţii privind 
sistemele de contabilitate a costurilor, 
pentru furnizarea unor tipuri specifice 
de interconectare şi/sau acces, în situaţii 
în care o analiză a pieţei indică faptul că 
lipsa unei concurenţe eficace înseamnă 
că operatorul în cauză poate menţine 
preţurile la un nivel extrem de ridicat 
sau poate comprima preţurile în 
detrimentul utilizatorilor finali. 
Autorităţile naţionale de reglementare 
iau în considerare investiţiile făcute de 
operator şi îi permit realizarea unui 
venit rezonabil din capitalul angajat, 
ţinând seama de riscurile aferente şi de 
necesitatea ca riscul investiţiei să fie 
partajat în mod egal de către operatorii de 
pe piaţă.”
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Or. de

Justificare

Regulation of next-generation access networks must take account of the significant 
investment risk. The current regulatory regime must therefore be modified accordingly and, in 
particular, contain mechanisms for fair risk-sharing between investor and access seeker.

Amendamentul 673
Herbert Reul

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 8c (nou)
Directiva 2002/19/CE
Articolul 13 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8c) La articolul 13 se introduce 
următorul alineat:
„(1a) În cazul în care nu poate fi încheiat 
un acord comercial voluntar şi 
concurenţa privind infrastructura nu este 
posibilă din motive economice, o 
autoritate naţională de reglementare 
poate reglementa accesul la reţele de 
acces de nouă generaţie, cu condiţia 
garantării faptului că cei care solicită 
acces preiau o parte rezonabilă din riscul 
asumat de investitor. Contractele de 
partajare a riscurilor pot include o plată 
iniţială care acoperă prima de risc pentru 
un anumit număr de accesări în anumite 
regiuni sau pot lua forma unor contracte 
de acces pe termen lung cu cantităţi 
minime pentru perioade de timp 
specificate. Contractele pe termen scurt 
fără cantităţi minime includ o majorare a 
preţului care acoperă riscul investiţiei 
realizate de investitor în temeiul 
presupunerii că acesta îşi asumă riscul 
total al investiţiei. Controlarea preţurilor 
în cazul unor astfel de contracte de acces 
pe termen lung şi scurt se realizează în 
conformitate cu articolul 13 alineatul (6) 
din prezenta directivă. Contractele de 
acces pe termen lung reflectă perioada de 
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timp necesară pentru a permite 
amortizarea costurilor investiţiei pe 
pieţele noi.”

Or. de

Justificare

Regulation of next-generation access networks must take account of the significant investment 
risk. The current regulatory regime must therefore be modified accordingly and, in 
particular, contain mechanisms for fair risk-sharing between investor and access seeker.

Amendamentul 674
Paul Rübig

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 8c (nou)
Directiva 2002/19/CE
Articolul 13 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8c) La articolul 13 se inserează 
următorul alineat:
„(1a) În cazul în care nu poate fi încheiat 
un acord comercial voluntar, o autoritate 
naţională de reglementare poate 
reglementa accesul la reţele de acces de 
nouă generaţie, garantând, în acelaşi 
timp, că cei care solicită acces preiau o 
parte rezonabilă din riscul asumat de 
operatorul investitor. Contractele de 
asumare în comun a riscurilor pot include 
o plată iniţială care acoperă prima de risc 
pentru un anumit număr de accesări în 
anumite regiuni sau pot lua forma unor 
contracte de acces pe termen lung cu 
cantităţi minime pentru perioade de timp 
specificate. Contractele pe termen scurt 
fără cantităţi minime includ un supliment 
care acoperă riscul investiţiei realizate de 
investitor în temeiul presupunerii că 
acesta îşi asumă riscul total al investiţiei. 
Contractele de acces pe termen lung 
reflectă perioada de timp necesară pentru 
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a permite amortizarea costurilor 
investiţiei pe pieţele noi.”

Or. en

Justificare

Regulation of Next Generation Access Networks must take into account the significant amount 
of risk associated with the investment decision. The investment is mainly “sunk” and is 
completely lost in case the investment fails. Thus, the regulatory approach has to be modified 
in order to achieve a fair amount of risk sharing between the investor and the access-seeker 
since otherwise the investor will be the only party to completely bear the investment risk while 
third parties could access the new network without any risk.

Amendamentul 675
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 8c (nou)
Directiva 2002/19/CE
Articolul 13 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8c) La articolul 13 se inserează 
următorul alineat:
„(1a) În vederea promovării stimulentelor 
pentru investiţii în reţele noi de mare 
viteză, la stipularea taxelor de acces, 
întreprinderea furnizoare de acces 
rămâne cu un beneficiu care corespunde 
cel puţin costurilor de capital aferente 
investiţiei şi riscului specific acesteia.”

Or. en

Justificare

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. Such 
networks have enormous potential to deliver benefits to consumers across the European 
Union. It is therefore vital that there is no impediment to sustainable investment in the 
development of these new networks, while boosting competition and consumer choice.
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Amendamentul 676
Angelika Niebler

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 8c (nou)
Directiva 2002/19/CE
Articolul 13 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

  (8c) La articolul 13 se inserează 
următorul alineat:
„(1a) În vederea promovării stimulentelor 
pentru investiţii în reţele noi de mare 
viteză, la stipularea taxelor de acces, 
întreprinderea furnizoare de acces 
rămâne cu un beneficiu care corespunde 
cel puţin costurilor de capital aferente 
investiţiei şi riscului specific acesteia.”

Or. en

Justificare

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 677
Erika Mann

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 8c (nou)
Directiva 2002/19/CE
Articolul 13 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8c) La articolul 13 se introduce 
următorul alineat:
„(1a) O autoritate naţională de 
reglementare garantează, atunci când 
reglementează accesul la reţele de acces 
de nouă generaţie, că cei care solicită 
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acces preiau o parte rezonabilă din riscul 
asumat de operatorul investitor. 
Contractele de asumare în comun a 
riscurilor pot include o plată în avans 
care acoperă prima de risc pentru un 
anumit număr de accesări în anumite 
regiuni sau pot lua forma unor contracte 
de acces pe termen lung cu cantităţi 
minime pentru perioade de timp 
specificate. Contractele pe termen scurt 
fără cantităţi minime includ un supliment 
care acoperă riscul investiţiei realizate de 
investitor în temeiul presupunerii că 
acesta îşi asumă riscul total al investiţiei. 
Preţurile de acces pentru astfel de 
contracte de acces pe termen pe termen 
scurt şi lung pot fi reglementate în 
conformitate cu alineatul (4a). 
Contractele de acces pe termen lung 
reflectă perioada de timp necesară pentru 
a permite amortizarea costurilor 
investiţiei pe pieţele noi.

Or. en

Justificare

Art. 13 paragraph 1 a (together with paragraphs 4a) introduces an option model which 
differentiates between risk-sharing contracts and short-term contracts with a risk-premium. 
The idea is to combine investment incentives with access options for access seekers, so that 
these operators may choose the adequate type of access contract which fits into their business 
models. The new access regime provides stability and predictability for the investors and 
flexibility for access seekers.

Amendamentul 678
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 8d (nou)
Directiva 2002/19/CE
Articolul 13 – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8d) La articolul 13 se introduce 
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următorul alineat:
„(1b) În cazul în care o autoritate 
naţională de reglementare reglementează 
accesul la reţele de acces de nouă 
generaţie, aceasta îi poate obliga pe cei 
care solicită acces să preia o parte 
rezonabilă din riscul asumat de 
operatorul investitor. Contractele de 
asumare în comun a riscurilor pot include 
o plată în avans care acoperă prima de 
risc pentru un anumit număr de accesări 
în anumite regiuni sau pot lua forma 
unor contracte de acces pe termen lung cu 
cantităţi minime pentru perioade de timp 
specificate.”

Or. en

Justificare

Regulation of NGNs may take into account the risk associated with the investment decision. 
Risk sharing can be achieved by enabling access  on the basis of an upfront payment or on the 
basis of long term access contracts with minimum purchase quantities. Short-term contracts 
without minimum quantities may include a price-premium which covers the investment risk of 
the investor under the assumption that the full investment risk is being born by the investor. 
Long-term access contracts may reflect the time period necessary to allow amortisation of 
investment costs in new markets.

Amendamentul 679
Erika Mann

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 8e (nou)
Directiva 2002/19/CE
Articolul 13 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8e) La articolul 13 se introduce 
următorul alineat:
„(4a) Autorităţile naţionale de 
reglementare garantează că 
reglementarea preţurilor de acces pentru 
contractele pe termen lung de asumare în 
comun a riscurilor este în concordanţă cu 
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costul diferenţial pe termen lung al unui 
operator eficient, având în vedere rata de 
penetrare calculată a operatorului pe 
pieţe noi şi faptul că preţurile de acces 
pentru contractele pe termen scurt includ 
o primă de risc. Aceste prime de risc sunt 
eliminate treptat în funcţie de penetrarea 
continuă pe piaţă a noilor operatori care 
primesc acces.  Nu se aplică teste de 
reducere a marjelor contractelor pe 
termen scurt în cazul în care se percepe o 
primă de risc.”

Or. en

Justificare

Paragraph 4a differentiates between access prices for cost-sharing contracts and short-term 
contracts. Margin squeeze tests shall apply in case of risk-sharing contracts this will not be 
the case for short-term contracts, otherwise the investor would loose necessary flexibility to 
set penetration prices. Penetration prices have to reflect the learning process of how new 
products are accepted; any regulation which would not allow flexibility in penetration prices 
would be counterproductive.

Amendamentul 680
Herbert Reul

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 8e (nou)
Directiva 2002/19/CE
Articolul 13 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8e) La articolul 13, se introduce 
următorul alineat:
„(4a) Acolo unde se practică 
reglementarea preţurilor de acces, 
autorităţile naţionale de reglementare 
împuternicesc operatorii cărora li s-a 
delegat responsabilitatea să ţină, de 
asemenea, seama de costurile ce depăşesc 
costurile diferenţiale pe termen lung ale 
unui operator eficient, atunci când 
stabilesc tarifele, cu condiţia ca aceste 
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costuri să fie prevăzute prin lege sau 
suficient de motivate.  Astfel de costuri 
includ costurile necesare funcţionării 
unei reţele existente în paralel cu o reţea 
de acces de nouă generaţie, în cazul în 
care acest lucru facilitează concurenţa 
sustenabilă sau sporeşte avantajele 
consumatorilor.”

Or. de

Justificare

Regulation of next-generation access networks must take account of the significant investment 
risk. The current regulatory regime must therefore be modified accordingly and, in 
particular, contain mechanisms for fair risk-sharing between investor and access seeker.

Amendamentul 681
Herbert Reul

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 8f (nou)
Directiva 2002/19/CE
Articolul 13 – alineatul 4b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8f) La articolul 13, se introduce 
următorul alineat:
„(4b) Autorităţile naţionale de 
reglementare garantează că 
reglementarea preţurilor de acces pentru 
contractele pe termen lung de partajare a 
riscurilor este în concordanţă cu costul 
diferenţial pe termen lung al unui 
operator eficient, având în vedere rata de 
penetrare calculată a operatorului pe 
pieţe noi şi faptul că preţurile de acces 
pentru contractele pe termen scurt includ 
o primă de risc. Astfel de prime de risc 
trebuie eliminate pe măsură ce sporeşte 
gradul de penetrare al noii pieţe, de 
exemplu, creşterea gradului de penetrare 
cu conexiuni de nouă generaţie. Pe 
parcursul acestei perioade, preţurile 
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angro se pot stabili pe baza ratelor 
consumatorilor finali.”

Or. de

Justificare

Regulation of next-generation access networks must take account of the significant investment 
risk. The current regulatory regime must therefore be modified accordingly and, in 
particular, contain mechanisms for fair risk-sharing between investor and access seeker.

Amendamentul 682
Astrid Lulling

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 13a eliminat
Separarea funcţională

(1) O autoritate naţională de reglementare 
poate, în conformitate cu dispoziţiile 
articolului 8, în special alineatul (3) al 
doilea paragraf, să prevadă obligaţia 
întreprinderilor integrate vertical de a 
dispune activităţi cu privire la furnizarea 
cu ridicata a produselor de acces într-o 
unitate comercială independentă.
Respectiva unitate furnizează produse şi 
servicii de acces tuturor întreprinderilor, 
inclusiv altor unităţi comerciale din 
cadrul societăţii-mamă, respectând 
aceleaşi limite de timp şi condiţii, inclusiv 
cele referitoare la nivelurile de preţ şi 
servicii, şi prin intermediul aceloraşi 
sisteme şi procese.
(2) Atunci când o autoritate naţională de 
reglementare intenţionează să impună 
obligaţia separării funcţionale, aceasta 
înaintează o cerere Comisiei care 
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cuprinde:
(a) dovada faptului că impunerea 
obligaţiilor corespunzătoare dintre cele 
identificate la articolele 913 de a realiza o 
concurenţă eficientă în urma unei analize 
coordonate a pieţelor relevante în 
conformitate cu analiza pieţei prevăzută 
la articolul 16 din Directiva 2002/21/CE 
(directiva-cadru) nu a realizat sau nu ar 
realiza o concurenţă eficientă şi viabilă;
(b) o analiză a impactului preconizat 
asupra autorităţii de reglementare, asupra 
întreprinderii şi asupra stimulentelor de 
care aceasta dispune spre a investi în 
reţeaua sa, precum şi asupra altor părţi 
interesate, inclusiv impactul pe care se 
preconizează că o asemenea cerinţă îl va 
avea asupra concurenţei la nivelul 
infrastructurii şi orice efecte potenţiale pe 
care aceasta le-ar antrena pentru 
consumatori;
(c) propunerea unui proiect de măsură.
(3) Proiectul de măsură cuprinde 
următoarele elemente:
(a) natura precisă şi nivelul de separare, 
menţionând în special statutul entităţii 
comerciale separate;
(b) identificarea activelor entităţii 
comerciale separate şi a produselor sau 
serviciilor care urmează să fie furnizate 
de respectiva entitate;
(c) identificarea activelor entităţii 
comerciale separate şi a produselor sau 
serviciilor care urmează să fie furnizate 
de respectiva entitate;
(d) normele pentru garantarea respectării 
obligaţiilor;
(e) normele pentru garantarea 
transparenţei procedurilor operaţionale, 
în special faţă de celelalte părţi interesate;
(f) un program de monitorizare pentru 
garantarea respectării obligaţiilor, 
inclusiv publicarea unui raport anual.
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(4) Ca urmare a deciziei Comisiei privind
proiectul de măsură adoptată în 
conformitate cu articolul 8 alineatul (3), 
autoritatea naţională de reglementare 
efectuează o analiză coordonată a 
diferitelor pieţe asociate reţelei de acces în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 16 din Directiva 2002/21/CE 
(directiva-cadru). Pe baza evaluării 
acesteia, autoritatea naţională de 
reglementare impune, menţine, modifică 
sau elimină obligaţii, în conformitate cu 
articolele 6 şi 7 din Directiva 2002/21/CE 
(directiva-cadru).
(5) O întreprindere asupra căreia s-a 
impus separarea funcţională poate face 
obiectul obligaţiilor identificate la 
articolele 9-13 în cadrul oricărei pieţe 
specifice în cazul în care a fost desemnată 
ca având putere semnificativă pe piaţă în 
conformitate cu articolul 16 din Directiva 
2002/21/CE (directiva-cadru), sau al 
oricăror obligaţii autorizate de Comisie în 
conformitate cu articolul 8 alineatul (3).

Or. en

Amendamentul 683
Angelika Niebler

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 13a eliminat
Separarea funcţională

(1) O autoritate naţională de reglementare 
poate, în conformitate cu dispoziţiile 
articolului 8, în special alineatul (3) al 
doilea paragraf, să prevadă obligaţia 
întreprinderilor integrate vertical de a 
dispune activităţi cu privire la furnizarea 
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cu ridicata a produselor de acces într-o 
unitate comercială independentă.
Respectiva unitate furnizează produse şi 
servicii de acces tuturor întreprinderilor, 
inclusiv altor unităţi comerciale din 
cadrul societăţii-mamă, respectând 
aceleaşi limite de timp şi condiţii, inclusiv 
cele referitoare la nivelurile de preţ şi 
servicii, şi prin intermediul aceloraşi 
sisteme şi procese.
(2) Atunci când o autoritate naţională de 
reglementare intenţionează să impună 
obligaţia separării funcţionale, aceasta 
înaintează o cerere Comisiei care 
cuprinde:
(a) dovada faptului că impunerea 
obligaţiilor corespunzătoare dintre cele 
identificate la articolele 913 de a realiza o 
concurenţă eficientă în urma unei analize 
coordonate a pieţelor relevante în 
conformitate cu analiza pieţei prevăzută 
la articolul 16 din Directiva 2002/21/CE 
(directiva-cadru) nu a realizat sau nu ar 
realiza o concurenţă eficientă şi viabilă;
(b) o analiză a impactului preconizat 
asupra autorităţii de reglementare, asupra 
întreprinderii şi asupra stimulentelor de 
care aceasta dispune spre a investi în 
reţeaua sa, precum şi asupra altor părţi 
interesate, inclusiv impactul pe care se 
preconizează că o asemenea cerinţă îl va 
avea asupra concurenţei la nivelul 
infrastructurii şi orice efecte potenţiale pe 
care aceasta le-ar antrena pentru 
consumatori;
(c) propunerea unui proiect de măsură.
(3) Proiectul de măsură cuprinde 
următoarele elemente:
(a) natura precisă şi nivelul de separare, 
menţionând în special statutul entităţii 
comerciale separate;
(b) identificarea activelor entităţii 
comerciale separate şi a produselor sau 
serviciilor care urmează să fie furnizate 
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de respectiva entitate;
(c) identificarea activelor entităţii 
comerciale separate şi a produselor sau 
serviciilor care urmează să fie furnizate 
de respectiva entitate;
(d) normele pentru garantarea respectării 
obligaţiilor;
(e) normele pentru garantarea 
transparenţei procedurilor operaţionale, 
în special faţă de celelalte părţi interesate;
(f) un program de monitorizare pentru 
garantarea respectării obligaţiilor, 
inclusiv publicarea unui raport anual.
(4) Ca urmare a deciziei Comisiei privind 
proiectul de măsură adoptată în 
conformitate cu articolul 8 alineatul (3), 
autoritatea naţională de reglementare 
efectuează o analiză coordonată a 
diferitelor pieţe asociate reţelei de acces în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 16 din Directiva 2002/21/CE 
(directiva-cadru). Pe baza evaluării 
acesteia, autoritatea naţională de 
reglementare impune, menţine, modifică 
sau elimină obligaţii, în conformitate cu 
articolele 6 şi 7 din Directiva 2002/21/CE 
(directiva-cadru).
(5) O întreprindere asupra căreia s-a 
impus separarea funcţională poate face 
obiectul obligaţiilor identificate la 
articolele 9-13 în cadrul oricărei pieţe 
specifice în cazul în care a fost desemnată 
ca având putere semnificativă pe piaţă în 
conformitate cu articolul 16 din Directiva 
2002/21/CE (directiva-cadru), sau al 
oricăror obligaţii autorizate de Comisie în 
conformitate cu articolul 8 alineatul (3).

Or. de

Justificare

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

Amendamentul 684
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 13a eliminat
Separarea funcţională

(1) O autoritate naţională de reglementare 
poate, în conformitate cu dispoziţiile 
articolului 8, în special alineatul (3) al 
doilea paragraf, să prevadă obligaţia 
întreprinderilor integrate vertical de a 
dispune activităţi cu privire la furnizarea 
cu ridicata a produselor de acces într-o 
unitate comercială independentă.
Respectiva unitate furnizează produse şi 
servicii de acces tuturor întreprinderilor, 
inclusiv altor unităţi comerciale din 
cadrul societăţii-mamă, respectând 
aceleaşi limite de timp şi condiţii, inclusiv 
cele referitoare la nivelurile de preţ şi 
servicii, şi prin intermediul aceloraşi 
sisteme şi procese.
(2) Atunci când o autoritate naţională de 
reglementare intenţionează să impună 
obligaţia separării funcţionale, aceasta 
înaintează o cerere Comisiei care 
cuprinde:
(a) dovada faptului că impunerea 
obligaţiilor corespunzătoare dintre cele 
identificate la articolele 9-13 de a realiza 
o concurenţă eficientă în urma unei 
analize coordonate a pieţelor relevante în 
conformitate cu analiza pieţei prevăzută 
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la articolul 16 din Directiva 2002/21/CE 
(directiva-cadru) nu a realizat sau nu ar 
realiza în mod repetat o concurenţă 
eficientă şi viabilă şi că există probleme 
privind concurenţa sau deficienţe de piaţă 
importante şi persistente identificate în 
mai multe dintre aceste pieţe de produse;
(b) o analiză a impactului preconizat 
asupra autorităţii de reglementare, asupra 
întreprinderii şi asupra stimulentelor de 
care aceasta dispune spre a investi în 
reţeaua sa, precum şi asupra altor părţi 
interesate, inclusiv impactul pe care se 
preconizează că o asemenea cerinţă îl va 
avea asupra concurenţei la nivelul 
infrastructurii şi orice efecte potenţiale pe 
care aceasta le-ar antrena pentru 
consumatori;
(c) propunerea unui proiect de măsură.
(3) Proiectul de măsură cuprinde 
următoarele elemente:
(a) natura precisă şi nivelul de separare, 
menţionând în special statutul entităţii 
comerciale separate;
(b) identificarea activelor entităţii 
comerciale separate şi a produselor sau 
serviciilor care urmează să fie furnizate 
de respectiva entitate;
(c) identificarea activelor entităţii 
comerciale separate şi a produselor sau 
serviciilor care urmează să fie furnizate 
de respectiva entitate;
(d) normele pentru garantarea respectării 
obligaţiilor;
(e) normele pentru garantarea 
transparenţei procedurilor operaţionale, 
în special faţă de celelalte părţi interesate;
(f) un program de monitorizare pentru 
garantarea respectării obligaţiilor, 
inclusiv publicarea unui raport anual.
(4) Ca urmare a deciziei Comisiei privind 
proiectul de măsură adoptată în 
conformitate cu articolul 8 alineatul (3), 
autoritatea naţională de reglementare 
efectuează o analiză coordonată a 
diferitelor pieţe asociate reţelei de acces în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
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articolul 16 din Directiva 2002/21/CE 
(directiva-cadru). Pe baza evaluării 
acesteia, autoritatea naţională de 
reglementare impune, menţine, modifică 
sau elimină obligaţii, în conformitate cu 
articolele 6 şi 7 din Directiva 2002/21/CE 
(directiva-cadru).
(5) O întreprindere asupra căreia s-a 
impus separarea funcţională poate face 
obiectul obligaţiilor identificate la 
articolele 9-13 în cadrul oricărei pieţe 
specifice în cazul în care a fost desemnată 
ca având putere semnificativă pe piaţă în 
conformitate cu articolul 16 din Directiva 
2002/21/CE (directiva-cadru), sau al 
oricăror obligaţii autorizate de Comisie în 
conformitate cu articolul 8 alineatul (3).

Or. es

Justificare

The article is superfluous because the existing framework already affords a sufficient legal 
basis for NRAs to impose functional separation (Article 8(3) of the Access Directive). This 
option is likewise covered by the present competition legislation. Lastly, from a practical
point of view, given that the possibility already exists, the inclusion of Article 13a might send 
an unfortunate message to the industry at a time when new-generation networks need to be set 
up and investment accordingly has to be provided to make this happen.

Amendamentul 685
Herbert Reul

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 13a eliminat
Separarea funcţională

(1) O autoritate naţională de reglementare 
poate, în conformitate cu dispoziţiile 
articolului 8, în special alineatul (3) al 
doilea paragraf, să prevadă obligaţia 
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întreprinderilor integrate vertical de a 
dispune activităţi cu privire la furnizarea 
cu ridicata a produselor de acces într-o 
unitate comercială independentă.
Respectiva unitate furnizează produse şi 
servicii de acces tuturor întreprinderilor, 
inclusiv altor unităţi comerciale din 
cadrul societăţii-mamă, respectând 
aceleaşi limite de timp şi condiţii, inclusiv 
cele referitoare la nivelurile de preţ şi 
servicii, şi prin intermediul aceloraşi 
sisteme şi procese.
(2) Atunci când o autoritate naţională de 
reglementare intenţionează să impună 
obligaţia separării funcţionale, aceasta 
înaintează o cerere Comisiei care 
cuprinde:
(a) dovada faptului că impunerea 
obligaţiilor corespunzătoare dintre cele 
identificate la articolele 913 de a realiza o 
concurenţă eficientă în urma unei analize 
coordonate a pieţelor relevante în 
conformitate cu analiza pieţei prevăzută 
la articolul 16 din Directiva 2002/21/CE 
(directiva-cadru) nu a realizat sau nu ar 
realiza o concurenţă eficientă şi viabilă;
(b) o analiză a impactului preconizat 
asupra autorităţii de reglementare, asupra 
întreprinderii şi asupra stimulentelor de 
care aceasta dispune spre a investi în 
reţeaua sa, precum şi asupra altor părţi 
interesate, inclusiv impactul pe care se 
preconizează că o asemenea cerinţă îl va 
avea asupra concurenţei la nivelul 
infrastructurii şi orice efecte potenţiale pe 
care aceasta le-ar antrena pentru 
consumatori;
(c) propunerea unui proiect de măsură.
(3) Proiectul de măsură cuprinde 
următoarele elemente:
(a) natura precisă şi nivelul de separare, 
menţionând în special statutul entităţii 
comerciale separate;
(b) identificarea activelor entităţii 
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comerciale separate şi a produselor sau 
serviciilor care urmează să fie furnizate 
de respectiva entitate;
(c) identificarea activelor entităţii 
comerciale separate şi a produselor sau 
serviciilor care urmează să fie furnizate 
de respectiva entitate;
(d) normele pentru garantarea respectării 
obligaţiilor;
(e) normele pentru garantarea 
transparenţei procedurilor operaţionale, 
în special faţă de celelalte părţi interesate;
(f) un program de monitorizare pentru 
garantarea respectării obligaţiilor, 
inclusiv publicarea unui raport anual.
(4) Ca urmare a deciziei Comisiei privind 
proiectul de măsură adoptată în 
conformitate cu articolul 8 alineatul (3), 
autoritatea naţională de reglementare 
efectuează o analiză coordonată a 
diferitelor pieţe asociate reţelei de acces în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 16 din Directiva 2002/21/CE 
(directiva-cadru). Pe baza evaluării 
acesteia, autoritatea naţională de 
reglementare impune, menţine, modifică 
sau elimină obligaţii, în conformitate cu 
articolele 6 şi 7 din Directiva 2002/21/CE 
(directiva-cadru).
(5) O întreprindere asupra căreia s-a 
impus separarea funcţională poate face 
obiectul obligaţiilor identificate la 
articolele 9-13 în cadrul oricărei pieţe 
specifice în cazul în care a fost desemnată 
ca având putere semnificativă pe piaţă în 
conformitate cu articolul 16 din Directiva 
2002/21/CE (directiva-cadru), sau al 
oricăror obligaţii autorizate de Comisie în 
conformitate cu articolul 8 alineatul (3).

Or. de
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Justificare

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

Amendamentul 686
Nikolaos Vakalis

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 13a eliminat
Separarea funcţională

(1) O autoritate naţională de 
reglementare poate, în conformitate cu 
dispoziţiile articolului 8, în special 
alineatul (3) al doilea paragraf, să 
prevadă obligaţia întreprinderilor 
integrate vertical de a dispune activităţi cu 
privire la furnizarea cu ridicata a 
produselor de acces într-o unitate 
comercială independentă.

Respectiva unitate furnizează produse şi 
servicii de acces tuturor întreprinderilor, 
inclusiv altor unităţi comerciale din 
cadrul societăţii-mamă, respectând 
aceleaşi limite de timp şi condiţii, inclusiv 
cele referitoare la nivelurile de preţ şi 
servicii, şi prin intermediul aceloraşi 
sisteme şi procese.

(2) Atunci când o autoritate naţională de 
reglementare intenţionează să impună 
obligaţia separării funcţionale, aceasta 
înaintează o cerere Comisiei care 
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cuprinde:
(a) dovada faptului că impunerea 
obligaţiilor corespunzătoare dintre cele 
identificate la articolele 9-13 de a realiza 
o concurenţă eficientă în urma unei 
analize coordonate a pieţelor relevante în 
conformitate cu analiza pieţei prevăzută 
la articolul 16 din Directiva 2002/21/CE 
(directiva-cadru) nu a realizat sau nu ar 
realiza în mod repetat o concurenţă 
eficientă şi viabilă şi că există probleme 
privind concurenţa sau deficienţe de piaţă 
importante şi persistente identificate în 
mai multe dintre aceste pieţe de produse;

(b) o analiză a impactului preconizat 
asupra autorităţii de reglementare, asupra 
întreprinderii şi asupra stimulentelor de 
care aceasta dispune spre a investi în 
reţeaua sa, precum şi asupra altor părţi 
interesate, inclusiv impactul pe care se 
preconizează că o asemenea cerinţă îl va 
avea asupra concurenţei la nivelul 
infrastructurii şi orice efecte potenţiale pe 
care aceasta le-ar antrena pentru 
consumatori;

(c)propunerea unui proiect de măsură.

(3) Proiectul de măsură cuprinde 
următoarele elemente:

(a) natura precisă şi nivelul de separare, 
menţionând în special statutul entităţii 
comerciale separate;

(b) identificarea activelor entităţii 
comerciale separate şi a produselor sau 
serviciilor care urmează să fie furnizate 
de respectiva entitate;

(c) identificarea activelor entităţii 
comerciale separate şi a produselor sau 
serviciilor care urmează să fie furnizate 
de respectiva entitate;

(d) normele pentru garantarea respectării 
obligaţiilor;
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(e) normele pentru garantarea 
transparenţei procedurilor operaţionale, 
în special faţă de celelalte părţi interesate;

(f) un program de monitorizare pentru 
garantarea respectării obligaţiilor, 
inclusiv publicarea unui raport anual.

(4) Ca urmare a deciziei Comisiei privind 
proiectul de măsură adoptată în 
conformitate cu articolul 8 alineatul (3), 
autoritatea naţională de reglementare 
efectuează o analiză coordonată a 
diferitelor pieţe asociate reţelei de acces în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 16 din Directiva 2002/21/CE 
(directiva-cadru). Pe baza evaluării 
acesteia, autoritatea naţională de 
reglementare impune, menţine, modifică 
sau elimină obligaţii, în conformitate cu 
articolele 6 şi 7 din Directiva 2002/21/CE 
(directiva-cadru).

(5) O întreprindere asupra căreia s-a 
impus separarea funcţională poate face 
obiectul obligaţiilor identificate la 
articolele 9-13 în cadrul oricărei pieţe 
specifice în cazul în care a fost desemnată 
ca având putere semnificativă pe piaţă în 
conformitate cu articolul 16 din Directiva 
2002/21/CE (directiva-cadru), sau al 
oricăror obligaţii autorizate de Comisie în 
conformitate cu articolul 8 alineatul (3).

Or. en

Justificare

Functional separation is an advanced tool, adequate for saturated markets. It will grow to 
vertically integrated companies disincentive to invest in new networks or in upgrading the 
existing ones and will consequently negatively affect the roll-out of next generation high-
speed access networks. Instead of functional separation, we should have stronger guidelines 
to NRAs through BERT for more transparency on local loop unbundling, which is anyway 
foreseen under the current framework.
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Amendamentul 687
Ivo Belet

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) O autoritate naţională de reglementare 
poate, în conformitate cu dispoziţiile 
articolului 8, în special alineatul (3) al 
doilea paragraf, să prevadă obligaţia 
întreprinderilor integrate vertical de a 
dispune activităţi cu privire la furnizarea cu 
ridicata a produselor de acces într-o unitate 
comercială independentă.

(1) O autoritate naţională de reglementare 
poate, în conformitate cu dispoziţiile 
articolului 8, în special alineatul (3) al 
doilea paragraf, să prevadă obligaţia 
întreprinderilor integrate vertical de a 
dispune activităţi cu privire la furnizarea cu 
ridicata a produselor de acces într-o unitate 
comercială independentă, în cazul în care:

Or. en

Amendamentul 688
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) O autoritate naţională de reglementare 
poate, în conformitate cu dispoziţiile 
articolului 8, în special alineatul (3) al 
doilea paragraf, să prevadă obligaţia 
întreprinderilor integrate vertical de a 
dispune activităţi cu privire la furnizarea cu 
ridicata a produselor de acces într-o unitate 
comercială independentă.

(1) O autoritate naţională de reglementare 
poate, în conformitate cu dispoziţiile 
articolului 8, în special alineatul (3) al 
doilea paragraf, să prevadă obligaţia 
întreprinderilor integrate vertical de a 
dispune activităţi cu privire la furnizarea cu 
ridicata a produselor de acces într-o unitate 
comercială independentă. Această 
dispoziţie se aplică numai în cazul în care 
există probleme persistente privind 
concurenţa pe piaţă.

Or. pl
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Justificare

This amendment seeks to ensure effective implementation of Article 13a(1).

Amendamentul 689
Marian-Jean Marinescu

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) O autoritate naţională de reglementare 
poate, în conformitate cu dispoziţiile 
articolului 8, în special alineatul (3) al 
doilea paragraf, să prevadă obligaţia 
întreprinderilor integrate vertical de a 
dispune activităţi cu privire la furnizarea cu 
ridicata a produselor de acces într-o unitate 
comercială independentă.

(1) O autoritate naţională de reglementare 
poate, în conformitate cu dispoziţiile 
articolului 8, în special alineatul (3) al 
doilea paragraf să prevadă, ca o măsură 
corectivă excepţională, obligaţia 
întreprinderilor integrate vertical de a 
dispune activităţi cu privire la furnizarea cu 
ridicata a produselor de acces într-o unitate 
comercială independentă.

Or. en

Amendamentul 690
Silvia-Adriana Ţicău

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. O autoritate naţională de reglementare 
poate, în conformitate cu dispoziţiile 
articolului 8, în special alineatul (3) al 
doilea paragraf, să prevadă obligaţia 
întreprinderilor integrate vertical de a 
dispune activităţi cu privire la furnizarea cu 
ridicata a produselor de acces într-o unitate 
comercială independentă.

1. O autoritate naţională de reglementare 
poate, în conformitate cu dispoziţiile 
articolului 8, în special alineatul (3) al 
doilea paragraf, să prevadă, ca o măsură 
excepţională, obligaţia întreprinderilor 
integrate vertical de a dispune activităţi cu 
privire la furnizarea cu ridicata a 
produselor de acces într-o unitate 
comercială independentă.
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Or. ro

Justificare

Separarea funcţională trebuie să fie o măsură excepţională. In zonele în care penetrarea 
serviciilor de comunicaţii este foarte redusă, trebuie luate măsuri pentru incurajarea 
investiţiilor.

Amendamentul 691
Ivo Belet

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Respectiva unitate furnizează produse şi 
servicii de acces tuturor întreprinderilor, 
inclusiv altor unităţi comerciale din 
cadrul societăţii-mamă, respectând 
aceleaşi limite de timp şi condiţii, inclusiv 
cele referitoare la nivelurile de preţ şi 
servicii, şi prin intermediul aceloraşi 
sisteme şi procese. 

eliminat

Or. en

Amendamentul 692
Silvia-Adriana Ţicău

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Respectiva unitate furnizează produse şi 
servicii de acces tuturor întreprinderilor, 
inclusiv altor unităţi comerciale din cadrul 
societăţii-mamă, respectând aceleaşi limite 
de timp şi condiţii, inclusiv cele referitoare 

Respectiva unitate furnizează produse şi 
servicii de acces tuturor întreprinderilor, 
inclusiv altor unităţi comerciale din cadrul 
societăţii-mamă, respectând aceleaşi limite 
de timp şi condiţii, inclusiv cele referitoare 
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la nivelurile de preţ şi servicii, şi prin 
intermediul aceloraşi sisteme şi procese.

la nivelurile de preţ şi servicii, şi prin 
intermediul aceloraşi sisteme şi procese. 
Autoritatea naţională de reglementare 
poate impune obligaţia separării 
funcţionale în pieţele în care există 
concurenţă pentru infrastructura de acces 
la consumatorul final şi în care gradul de 
penetrare a serviciilor de telefonie fixă 
este foarte mic, numai în situaţia în care 
toate celelalte măsuri de încurajare a 
concurenţei au eşuat.

Or. ro

Justificare

Separarea funcţională trebuie să fie o măsură excepţională. In zonele în care penetrarea 
serviciilor de comunicaţii este foarte redusă, trebuie luate măsuri pentru incurajarea 
investiţiilor.

Amendamentul 693
Ivo Belet

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) dovada faptului că impunerea 
obligaţiilor corespunzătoare dintre cele 
identificate la articolele 9-13 de a realiza o 
concurenţă eficientă în urma unei analize 
coordonate a pieţelor relevante în 
conformitate cu analiza pieţei prevăzută la 
articolul 16 din Directiva 2002/21/CE 
(directiva-cadru) nu a realizat sau nu ar 
realiza în mod repetat o concurenţă 
eficientă şi viabilă şi că există probleme 
privind concurenţa sau deficienţe de piaţă 
importante şi persistente identificate în mai 
multe dintre aceste pieţe de produse; 

(a) dovada faptului că impunerea 
obligaţiilor corespunzătoare dintre cele 
identificate la articolele 9-13 de a realiza o 
concurenţă eficientă în urma unei analize 
coordonate a pieţelor relevante în 
conformitate cu analiza pieţei prevăzută la 
articolul 16 din Directiva 2002/21/CE 
(directiva-cadru) nu a realizat sau nu ar 
realiza în mod repetat o concurenţă 
eficientă la nivelul cu amănuntul şi că 
există probleme privind concurenţa sau 
deficienţe de piaţă importante şi 
persistente identificate în mai multe dintre 
aceste pieţe de produse, şi, în special că 
eforturile în privinţa nediscriminării 
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efective pe mai multe dintre pieţele vizate 
au eşuat în repetate rânduri;

Or. en

Amendamentul 694
Ivo Belet

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) autoritatea naţională de 
reglementare a luat toate măsurile 
necesare pentru a pune în aplicare 
obligaţiile părţilor prevăzute la articolele 
9-13, având în vedere cele mai bune 
practici ale autorităţilor naţionale de 
reglementare europene, şi s-a scurs 
suficient timp pentru ca respectivele 
măsuri să fie pe deplin operaţionale;

Or. en

Amendamentul 695
Ivo Belet

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ab) există şanse reduse sau nule pentru 
concurenţă în materie de infrastructură 
într-un termen rezonabil de timp;

Or. en
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Amendamentul 696
Ivo Belet

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ac) autoritatea de reglementare poate 
demonstra că costurile care decurg din 
obligaţia ce trebuie impusă întreprinderii, 
inclusiv impactul preconizat al acesteia 
asupra autorităţii de reglementare, asupra 
stimulentelor de care întreprinderea 
dispune spre a investi în reţeaua sa, 
asupra altor părţi interesate şi, în special 
asupra concurenţei în materie de 
infrastructură, precum şi orice efecte 
potenţiale pe care aceasta le-ar antrena 
pentru consumatori, sunt considerabil 
mai reduse decât beneficiile rezultate;

Or. en

Amendamentul 697
Marian-Jean Marinescu

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

O autoritate naţională de reglementare nu 
impune separarea funcţionala ca măsură 
corectivă de reglementare pe pieţele unde 
există concurenţă în furnizarea de servicii 
cu amănuntul bazate pe infrastructură 
şi/sau în care penetrarea serviciilor de 
telecomunicaţii fixe este foarte scăzută.

Or. en
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Amendamentul 698
Ivo Belet

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atunci când o autoritate naţională de 
reglementare intenţionează să impună 
obligaţia separării funcţionale, aceasta 
înaintează o cerere Comisiei care cuprinde:

(2) Unitatea comercială separată 
furnizează produse şi servicii de acces 
tuturor întreprinderilor, inclusiv altor 
unităţi comerciale din cadrul societăţii-
mamă, în conformitate cu aceleaşi limite 
de timp şi condiţii, inclusiv în materie de 
niveluri de preţ şi servicii, şi prin 
intermediul aceloraşi sisteme şi procese.

Or. en

Amendamentul 699
Mary Honeyball

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atunci când o autoritate naţională de 
reglementare intenţionează să impună 
obligaţia separării funcţionale, aceasta 
înaintează o cerere Comisiei care cuprinde:

(2) Atunci când o autoritate naţională de 
reglementare intenţionează să impună 
obligaţia separării funcţionale, aceasta 
înaintează o propunere Comisiei care 
cuprinde:

Or. en

Justificare

For serious economic bottlenecks functional separation should be available as a remedy to 
NRAs and would act as an incentive for incumbents to offer non-discriminatory terms. 
However, requiring NRAs to prove that competition has failed on an ongoing 'persistent 
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basis' before proposing functional separation could lead to an unnecessary delay in 
establishing a competitative market.  It could make functional separation virtually 
unavailable to NRAs.

Amendamentul 700
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) dovada faptului că impunerea 
obligaţiilor corespunzătoare dintre cele 
identificate la articolele 9-13 de a realiza 
o concurenţă eficientă în urma unei 
analize coordonate a pieţelor relevante în 
conformitate cu analiza pieţei prevăzută 
la articolul 16 din Directiva 2002/21/CE 
(directiva-cadru) nu a realizat sau nu ar 
realiza în mod repetat o concurenţă 
eficientă şi viabilă şi că există probleme 
privind concurenţa sau deficienţe de piaţă 
importante şi persistente identificate în mai 
multe dintre aceste pieţe de produse;

(a) dovada faptului că există probleme 
privind concurenţa sau deficienţe de piaţă 
importante şi persistente identificate în mai 
multe pieţe de produse şi că această 
măsură ar reprezenta modalitatea cea mai 
eficace şi eficientă pentru a pune în 
aplicare măsuri corective elaborate în 
scopul soluţionării acestor probleme sau 
deficienţe;

Or. en

Justificare

Since functional separation can provide a means to simplify enforcement for the Authority 
and regulated operator, it should be possible for Regulators to make use of this measure on a 
forward-looking basis (for serious enduring bottlenecks) and not only after there is a long-
standing failure of enforcement which means that remedies have been ineffective over an 
extended period (and thus competition has failed to develop). It is important to refer to 
‘effective’ competition as some infrastructure competition could exist without being sufficient 
to provide an effective constraint on the dominant operator (as in the UK).
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Amendamentul 701
Ivo Belet

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) dovada faptului că impunerea 
obligaţiilor corespunzătoare dintre cele 
identificate la articolele 9-13 de a realiza 
o concurenţă eficientă în urma unei 
analize coordonate a pieţelor relevante în 
conformitate cu analiza pieţei prevăzută 
la articolul 16 din Directiva 2002/21/CE 
(directiva-cadru) nu a realizat sau nu ar 
realiza în mod repetat o concurenţă 
eficientă şi viabilă şi că există probleme 
privind concurenţa sau deficienţe de piaţă 
importante şi persistente identificate în 
mai multe dintre aceste pieţe de produse;

(a) dovada faptului că acele condiţii 
enumerate la alineatul (1) au fost 
îndeplinite;

Or. en

Amendamentul 702
Mary Honeyball

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) dovada faptului că impunerea 
obligaţiilor corespunzătoare dintre cele 
identificate la articolele 9-13 de a realiza o 
concurenţă eficientă în urma unei analize 
coordonate a pieţelor relevante în 
conformitate cu analiza pieţei prevăzută 
la articolul 16 din Directiva 2002/21/CE 
(directiva-cadru) nu a realizat sau nu ar 
realiza în mod repetat o concurenţă 

(a) dovada faptului că impunerea 
obligaţiilor corespunzătoare dintre cele 
identificate la articolele 9-13 de a realiza 
o concurenţă eficientă în urma unei 
analize coordonate a pieţelor relevante 
nu a realizat sau nu ar realiza în mod 
repetat o concurenţă eficientă şi că
această măsură ar reprezenta 
modalitatea cea mai eficace şi eficientă 
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eficientă şi viabilă şi că există probleme 
privind concurenţa sau deficienţe de piaţă 
importante şi persistente identificate în 
mai multe dintre aceste pieţe de produse;

pentru a pune în aplicare măsuri 
corective elaborate în scopul 
soluţionării acestei deficienţe;

Or. en

Justificare

For serious economic bottlenecks functional separation should be available as a remedy to 
NRAs and would act as an incentive for incumbents to offer non-discriminatory terms. 
However, requiring NRAs to prove that competition has failed on an ongoing 'persistent 
basis' before proposing functional separation could lead to an unnecessary delay in 
establishing a competitative market.  It could make functional separation virtually 
unavailable to NRAs.

Amendamentul 703
Paul Rübig

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) dovada faptului că impunerea 
obligaţiilor corespunzătoare dintre cele 
identificate la articolele 9-13 de a realiza o 
concurenţă eficientă în urma unei analize 
coordonate a pieţelor relevante în 
conformitate cu analiza pieţei prevăzută la 
articolul 16 din Directiva 2002/21/CE 
(directiva-cadru) nu a realizat sau nu ar 
realiza în mod repetat o concurenţă 
eficientă şi viabilă şi că există probleme 
privind concurenţa sau deficienţe de piaţă 
importante şi persistente identificate în 
mai multe dintre aceste pieţe de produse;

(a) dovada faptului că impunerea 
obligaţiilor corespunzătoare dintre cele 
stabilite la articolele 9-13 de a realiza o 
concurenţă eficientă în urma unei analize a 
pieţei relevante în conformitate cu analiza 
pieţei prevăzută la articolul 16 din 
Directiva 2002/21/CE (directiva-cadru) nu 
a realizat sau nu ar realiza o soluţionare a 
problemelor privind concurenţa de pe 
respectiva piaţă;

Or. en

Justificare

Functional separation should not be seen as a last resort remedy after all else has failed and 
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markets have been monopolized, but rather as a remedy which should be applied if it is an 
effective and efficient solution to the competitive problem identified by the NRA. The reason to 
delete paragraph b is that, according to Arts. 6 and 8 of the Framework Directive, the 
obligation to have a consultation process with interested parties and to decide proportionate 
measures taking into account social economic analysis, already exists.

Amendamentul 704
Ivo Belet

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o analiză a impactului preconizat 
asupra autorităţii de reglementare, asupra 
întreprinderii şi asupra stimulentelor de 
care aceasta dispune spre a investi în 
reţeaua sa, precum şi asupra altor părţi 
interesate, inclusiv impactul pe care se 
preconizează că o asemenea cerinţă îl va 
avea asupra concurenţei la nivelul 
infrastructurii şi orice efecte potenţiale pe 
care aceasta le-ar antrena pentru 
consumatori;

eliminat

Or. en

Amendamentul 705
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o analiză a impactului preconizat 
asupra autorităţii de reglementare, asupra 
întreprinderii şi asupra stimulentelor de 
care aceasta dispune spre a investi în 
reţeaua sa, precum şi asupra altor părţi 

(b) o analiză a costurilor şi beneficiilor 
măsurii, inclusiv impactul preconizat al 
acesteia asupra autorităţii de reglementare, 
asupra întreprinderii, precum şi asupra
investiţiilor, concurenţei şi 



PE407.731v01-00 92/100 AM\726891RO.doc

RO

interesate, inclusiv impactul pe care se 
preconizează că o asemenea cerinţă îl va 
avea asupra concurenţei la nivelul 
infrastructurii şi orice efecte potenţiale pe 
care aceasta le-ar antrena pentru 
consumatori;

consumatorilor;

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 706
Mary Honeyball

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o analiză a impactului preconizat 
asupra autorităţii de reglementare, asupra 
întreprinderii şi asupra stimulentelor de 
care aceasta dispune spre a investi în 
reţeaua sa, precum şi asupra altor părţi 
interesate, inclusiv impactul pe care se 
preconizează că o asemenea cerinţă îl va 
avea asupra concurenţei la nivelul 
infrastructurii şi orice efecte potenţiale pe 
care aceasta le-ar antrena pentru 
consumatori;

(b) o analiză a costurilor şi beneficiilor 
măsurii, inclusiv impactul preconizat al 
acesteia asupra autorităţii de reglementare, 
asupra întreprinderii, precum şi asupra
investiţiilor, concurenţei şi 
consumatorilor;

Or. en
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Justificare

For serious economic bottlenecks functional separation should be available as a remedy to 
NRAs and would act as an incentive for incumbents to offer non-discriminatory terms. 
However, requiring NRAs to prove that competition has failed on an ongoing 'persistent 
basis' before proposing functional separation could lead to an unnecessary delay in 
establishing a competitative market.  It could make functional separation virtually 
unavailable to NRAs.

Amendamentul 707
Paul Rübig

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o analiză a impactului preconizat 
asupra autorităţii de reglementare, asupra 
întreprinderii şi asupra stimulentelor de 
care aceasta dispune spre a investi în 
reţeaua sa, precum şi asupra altor părţi 
interesate, inclusiv impactul pe care se 
preconizează că o asemenea cerinţă îl va 
avea asupra concurenţei la nivelul 
infrastructurii şi orice efecte potenţiale pe 
care aceasta le-ar antrena pentru 
consumatori;

eliminat

Or. en

Justificare

Functional separation should not be seen as a last resort remedy after all else has failed and 
markets have been monopolized, but rather as a remedy which should be applied if it is an 
effective and efficient solution to the competitive problem identified by the NRA. The reason to 
delete paragraph b is that, according to Arts. 6 and 8 of the Framework Directive, the 
obligation to have a consultation process with interested parties and to decide proportionate 
measures taking into account social economic analysis, already exists.
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Amendamentul 708
Ivo Belet

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) propunerea unui proiect de măsură. eliminat

Or. en

Amendamentul 709
Angelika Niebler

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 13b eliminat
Separarea voluntară a unei întreprinderi 

integrate vertical
(1) Operatorii identificaţi ca având putere 
semnificativă pe piaţă pe una sau mai 
multe pieţe relevante în conformitate cu 
articolul 16 din Directiva 2002/21/CE 
(directiva-cadru) informează autoritatea 
naţională de reglementare în prealabil în 
cazul în care intenţionează să îşi transfere 
activele de la reţeaua locală de acces sau 
o parte substanţială a acestora către o 
entitate juridică separată aflată în 
proprietatea altei entităţi, sau să înfiinţeze 
o entitate comercială separată cu scopul 
de a oferi tuturor furnizorilor cu 
amănuntul, inclusiv propriilor diviziuni 
de vânzare cu amănuntul, produse de 
acces perfect echivalente.
(2) Autoritatea naţională de reglementare 
evaluează efectul tranzacţiei preconizate 
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asupra obligaţiilor reglementare existente 
în conformitate cu Directiva 2002/21/CE 
(directiva-cadru).
În acest scop, autoritatea naţională de 
reglementare efectuează o analiză 
coordonată a diferitelor pieţe asociate 
reţelei de acces în conformitate cu 
procedura prevăzută la articolul 16 din 
Directiva 2002/21/CE (directiva-cadru).
Pe baza evaluării acesteia, autoritatea 
naţională de reglementare impune, 
menţine, modifică sau elimină obligaţii, în 
conformitate cu articolele 6 şi 7 din 
Directiva 2002/21/CE (directiva-cadru).
(3) Entitatea comercială separată din 
punct de vedere legal şi operaţional poate 
face obiectul obligaţiilor identificate la 
articolele 9-13 în cadrul oricărei pieţe 
specifice în cazul în care a fost desemnată 
ca având putere semnificativă pe piaţă în 
conformitate cu articolul 16 din Directiva 
2002/21/CE (directiva-cadru), sau al 
oricăror obligaţii autorizate de Comisie în 
temeiul articolului 8 alineatul (3).

Or. de

Justificare

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

Amendamentul 710
Herbert Reul

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 10a (nou)
Directiva 2002/19/CE
Articolul 19a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Se introduce următorul articol 19a:
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„Articolul 19a
Caducitatea

Articolele 8-13 devin caduce la 1 ianuarie 
2014.”

Or. de

Justificare

It must be ensured that the transition from ex ante regulation to application of general 
competition law in the telecommunications sector is reviewed after five years.

Amendamentul 711
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 10b (nou)
Directiva 2002/19/CE
Anexa II – secţiunea introductivă – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

10b. În anexa II secţiunea introductivă, 
litera (a) se înlocuieşte cu următorul text:

„(a) «sub-buclă locală» înseamnă o 
porţiune dintr-o buclă locală care face 
legătura între punctul terminal al 
reţelei […] şi un punct de concentrare 
sau un punct de acces intermediar 
specificat din reţeaua fixă publică de 
comunicaţii electronice, în care 
conexiunea poate fi accesată din punct 
de vedere tehnic.”

Or. en

Justificare

The amendment updates the description of access resulting from dominance in the local loop 
in the Access Directive to ensure technological neutrality and bring it into line with the new 
definition in the Commission’s Relevant Markets. By the time the amendments are approved, 
many loops may be partly or wholly composed of fibre and thus technological neutrality is 
required to ensure the Framework is futureproof.
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Amendamentul 712
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 10c (nou)
Directiva 2002/19/CE
Anexa II – secţiunea introductivă – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

10c. În anexa II secţiunea introductivă, 
litera (c) se înlocuieşte cu următorul text:

„(c) «acces dezintegrat complet la 
bucla locală» înseamnă furnizarea 
către un beneficiar a accesului la 
bucla locală sau la sub-bucla locală a 
operatorului notificat, acces care 
autorizează utilizarea întregii 
capacităţi a infrastructurii de reţea;”

Or. en

Justificare

See justification to amendment Hökmark to Annex II – subparagraph 1 – point a.

Amendamentul 713
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 10d (nou)
Directiva 2002/19/CE
Anexa II – secţiunea introductivă – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

10d. În anexa II secţiunea introductivă, 
litera (d) se înlocuieşte cu următorul text:
„(d) «acces partajat la bucla locală» 
înseamnă furnizarea către beneficiar a 
accesului la bucla locală sau la sub-bucla 
locală a operatorului notificat, acces 
care autorizează utilizarea unei anumite 
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părţi din capacitatea infrastructurii de 
reţea, cum ar fi o parte din frecvenţele şi 
lungimile de undă disponibile, de exemplu
frecvenţele fără voce din spectrul de 
frecvenţe al perechii de fire metalice 
răsucite; [...]”

Or. en

Justificare

See justification to amendment Hökmark to Annex II – subparagraph 1 – point a.

Amendamentul 714
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 10e (nou)
Directiva 2002/19/CE
Anexa II – secţiunea introductivă – litera da (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

10e. În anexa II secţiunea introductivă se 
adaugă următorul punct:

„(da) «acces în bandă largă en gros» 
înseamnă accesul la reţea nefizic sau 
virtual la bucla locală sau la sub-bucla 
locală, care oferă transmitere 
biderecţională a datelor prin 
intermediul buclei locale sau sub-buclei 
locale unor punct de acces specificate 
în reţeaua publică fixă de comunicaţii 
electronice.”

Or. en

Justificare

See justification to amendment Hökmark to Annex II – subparagraph 1 – point a.
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Amendamentul 715
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 - punctul 10f (nou)
Directiva 2002/19/CE
Anexa II – partea A

Textul propus de Comisie Amendamentul

10f. În anexa II, partea A se înlocuieşte 
cu următorul text:

„A. Condiţii pentru accesul 
dezintegrat [...]

1. Elemente de reţea la care se oferă 
acces, care includ în special 
următoarele elemente, împreună cu 
infrastructurile asociate 
corespunzătoare:

(a) accesul dezintegrat la bucle locale şi 
la sub-bucle locale;

(b) accesul la conducte care permite 
instalarea reţelelor de acces şi 
racordare;

(c) accesul în bandă largă en gros în 
puncte adecvate ale reţelei pentru a 
asigura concurenţa naţională efectivă 
şi care permite funcţionalitatea 
echivalentă accesului dezintegrat în 
circumstanţe în care un astfel de acces 
nu este fezabil din punct de vedere 
tehnic sau economic;

2. Informaţii privind amplasarea 
punctelor de acces fizice, inclusiv 
cutiile de distribuţie situate la nivelul 
străzilor şi repartitoarele, 
disponibilitatea buclelor şi sub-
buclelor locale, conductelor şi 
infrastructurilor de racordare în 
anumite părţi ale reţelei de acces; 

3. Condiţii tehnice privind accesul la 
bucla, sub-bucla şi conductele locale, şi 
utilizarea acestora, inclusiv 
caracteristici tehnice ale perechii de 
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fire [...] răsucite [...] şi/sau fibra optică, 
repartitoarele de cablaj, conducte şi 
infrastructuri asociate;

4. Proceduri de plasare a comenzilor 
şi de aprovizionare, restricţii de 
utilizare.”

Or. en

Justificare

See justification to amendment Hökmark to Annex II – subparagraph 1 – point a.

Amendamentul 716
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 10g (nou)
Directiva 2002/19/CE
Anexa II – partea B – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

10g. La anexa II partea B, textul de la 
punctul 1 se înlocuieşte cu următorul 
text:

„1. Informaţii privind amplasamentele 
pertinente sau amplasamentele 
echipamentelor operatorului notificat.”

Or. en

Justificare

The amendment updates the description of access resulting from dominance in the local loop 
in the Access Directive to ensure technological neutrality and bring it into line with the new 
definition in the Commission’s Relevant Markets. By the time the amendments are approved, 
many loops may be partly or wholly composed of fibre and thus technological neutrality is 
required to ensure the Framework is futureproof.
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