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Amendamentul 717
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 2a (nou)
Directiva 2002/20/CE
Articolul 3 – alineatul 2a (nou) §

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) La articolul 3, se adaugă următorul 
alineat:
„(2a) Serviciile globale de comunicaţii 
electronice fac exclusiv obiectul unui 
proces de notificare simplificat incluzând 
înregistrarea specifică a activităţii de 
serviciu de comunicaţii electronice ca
«servicii globale de comunicaţii 
electronice». Serviciile globale de 
comunicaţii electronice reprezintă date de 
afaceri şi servicii vocale gestionate care 
sunt furnizate întreprinderilor 
multinaţionale din state diferite şi uneori 
de pe continente diferite. Acestea au în 
mod natural un caracter transfrontalier, 
iar, în  Europa, au statutul de servicii 
paneuropene.”

Or. en

Justificare

În temeiul actualului Cadru de reglementare al UE pentru comunicaţiile electronice, un 
furnizor de servicii globale de comunicaţii electronice (GTS) trebuie să îndeplinească 
cerinţele naţionale pentru autorizare în scopul de a pune la dispoziţie un serviciu 
paneuropean în interiorul fiecărui stat membru. Astfel de cerinţe variază considerabil de la 
un stat membru la altul, în timp ce respectarea obligaţiilor impuse de regimurile naţionale 
pentru autorizare diferă adesea în mod semnificativ. Dată fiind natura sa specială şi situaţia 
concurenţială a pieţei GTS, ar fi esenţială supunerea furnizorilor GTS exclusiv la un proces 
limitat şi armonizat de autorizare.
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Amendamentul 718
Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis, Sharon Bowles, Ignasi Guardans Cambó

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 2a (nou)
Directiva 2002/20/CE
Articolul 3 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) La articolul 3, se adaugă următorul 
alineat:
„(2a) Serviciile globale de comunicaţii 
electronice fac exclusiv obiectul unui 
proces de notificare simplificat incluzând 
înregistrarea specifică a activităţii de 
serviciu de comunicaţii electronice ca 
«servicii globale de comunicaţii 
electronice». Serviciile globale de 
comunicaţii electronice reprezintă date de 
afaceri şi servicii vocale gestionate care
sunt furnizate întreprinderilor 
multinaţionale din state diferite şi uneori 
de pe continente diferite. Acestea au în 
mod natural un caracter transfrontalier, 
iar, în  Europa, au statutul de servicii 
paneuropene.”

Or. en

Justificare

În temeiul actualului Cadru de reglementare al UE pentru comunicaţiile electronice, un 
furnizor de servicii de comunicaţii electronice globale (GTS) trebuie să îndeplinească 
cerinţele naţionale pentru autorizare în scopul de a pune la dispoziţia clienţilor de afaceri din 
fiecare stat membru un serviciu paneuropean. Întrucât astfel de cerinţe variază considerabil 
de la un stat membru la altul şi dată fiind natura specială a pieţei GTS, este esenţială 
supunerea furnizorilor GTS exclusiv la un proces limitat şi armonizat de autorizare. Acest 
fapt ar contribui pe viitor la dezvoltarea serviciilor paneuropene şi, în particular, la o piaţă 
transfrontalieră a comunicaţiilor electronice. 
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Amendamentul 719
Reino Paasilinna

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 2a (nou)
Directiva 2002/20/CE
Articolul 3 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) La articolul 3, se adaugă următorul 
alineat:
„(2a) Serviciile globale de comunicaţii 
electronice fac exclusiv obiectul unui 
proces de notificare simplificat incluzând 
înregistrarea specifică a activităţii de 
serviciu de comunicaţii electronice ca
«servicii globale de comunicaţii 
electronice». Serviciile globale de 
comunicaţii electronice reprezintă date de 
afaceri şi servicii vocale gestionate care 
sunt furnizate întreprinderilor 
multinaţionale din state diferite şi uneori 
de pe continente diferite. Acestea au în 
mod natural un caracter transfrontalier
iar, în  Europa, au statutul de servicii 
paneuropene.”

Or. en

Justificare

Serviciile de comunicaţii electronice paneuropene cu exemplul principal actual de servicii 
globale de comunicaţii electronice (GTS) oferite companiilor multinaţionale care îşi au sediul 
într-o serie de state europene reprezintă unul dintre domeniile în care trebuie să asigurăm o 
abordare reglementativă mult mai armonizată în interiorul UE.  

Amendamentul 720
Patrizia Toia

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 2a (nou)
Directiva 2002/20/CE
Articolul 3 – alineatul 2a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

La articolul 3, se adaugă următorul 
alineat:
„(2a) Serviciile globale de comunicaţii 
electronice fac exclusiv obiectul unui 
proces de notificare simplificat incluzând 
înregistrarea specifică a activităţii de 
serviciu de comunicaţii electronice ca
«servicii globale de comunicaţii 
electronice». Serviciile globale de 
comunicaţii electronice reprezintă date de 
afaceri şi servicii vocale gestionate care 
sunt furnizate întreprinderilor 
multinaţionale din state diferite şi uneori 
de pe continente diferite. Acestea au în 
mod natural un caracter transfrontalier, 
iar, în  Europa, au statutul de servicii 
paneuropene.”

Or. en

Justification

Under the current EU General Telecommunications Framework, a provider of global 
telecommunications services (GTS) must comply with national authorization requirements in 
order to provide a pan-European service within each Member State. Such requirements vary 
among Member States substantially. For example, while the UK imposes no initial 
registration obligation, most other Member States require notification and indication of the 
type of services to be provided. In addition, the compliance obligations imposed by national 
authorisation regimes often diverge significantly, and in many instances reflect social and 
economic regulatory policy concerns that do not apply to the GTS market. Given its special 
nature and the competitive situation of the GTS market it is justified to subject GTS providers 
only to a limited and harmonised authorisation process. This would contribute further to the 
development of pan-European services and in particular corporate cross-border 
telecommunications market for the benefit of the overall.

Amendamentul 721
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 2a (nou)
Directiva 2002/20/CE
Articolul 3 – alineatul 2a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) La articolul 3, se adaugă următorul 
alineat:
„(2a) Furnizorii de servicii care oferă 
servicii întreprinderilor multinaţionale 
din mai mult de un stat membru fac 
exclusiv obiectul unui proces de notificare 
simplificat de înregistrare specifică a 
activităţii de serviciu de comunicaţii 
electronice ca «servicii globale de 
comunicaţii electronice».”

Or. en

Justification

Under the current EU General Telecommunications Framework, a provider of global 
telecommunications services (GTS) must comply with national authorization requirements in 
order to provide a pan-European service within each Member State. Such requirements vary 
among Member States substantially. For example, while the UK imposes no initial 
registration obligation, most other Member States require notification and indication of the 
type of services to be provided. In addition, the compliance obligations imposed by national 
authorisation regimes often diverge significantly, and in many instances reflect social and 
economic regulatory policy concerns that do not apply to the GTS market. Given its special 
nature and the competitive situation of the GTS market it is justified to subject GTS providers 
only to a limited and harmonised authorisation process. This would contribute further to the 
development of pan-European services and in particular corporate cross-border 
telecommunications market for the benefit of the overall economies.

Amendamentul 722
Erna Hennicot-Schoepges

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 3
Directiva 2002/20/CE
Articolul 5 – alineatul 1 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre nu condiţionează
utilizarea frecvenţelor radio de acordarea 
drepturilor individuale de utilizare, ci 
includ condiţiile de utilizare a acestor 

(1) Statele membre facilitează utilizarea 
frecvenţelor radio condiţionată de 
autorizaţia generală. Statele membre pot
acorda drepturi individuale cu scopul:
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frecvenţe radio în autorizaţia generală, cu 
excepţia cazului când este justificată
acordarea drepturilor individuale cu 
scopul:

Or. en

Justificare

Mecanismul propus de revizuire a drepturilor actuale nu este realist, astfel cum s-a justificat 
pentru amendamentele la articolul 9a din directiva-cadru.

Amendamentul 723
Lambert van Nistelrooij

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 3
Directiva 2002/20/CE
Articolul 5 – alineatul 1 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre nu condiţionează
utilizarea frecvenţelor radio de acordarea 
drepturilor individuale de utilizare, ci 
includ condiţiile de utilizare a acestor 
frecvenţe radio în autorizaţia generală, cu 
excepţia cazului când este justificată
acordarea drepturilor individuale cu 
scopul:

(1) Statele membre facilitează utilizarea 
frecvenţelor radio în baza autorizaţiei
generale, dat fiind faptul că analize 
amănunţite au confirmat faptul că 
principiul acordării drepturilor individuale 
de utilizare nu este necesar cu scopul:

Or. en

Justificare

Trebuie suficient definite şi aplicate condiţiile necesare pentru devierea de la principiul 
drepturilor individuale. Aceste condiţii trebuie să implice realizarea unei analize tehnice 
detaliate pentru salvgardarea în special a protecţiei interferenţei şi a utilizării eficiente a 
spectrului.
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Amendamentul 724
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 3
Directiva 2002/20/CE
Articolul 5 – alineatul 1 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre nu condiţionează
utilizarea frecvenţelor radio de acordarea 
drepturilor individuale de utilizare, ci 
includ condiţiile de utilizare a acestor 
frecvenţe radio în autorizaţia generală, cu 
excepţia cazului când este justificată
acordarea drepturilor individuale cu 
scopul:

(1) Statele membre acordă utilizarea 
frecvenţei radio în baza autorizaţiilor 
naţionale. Acestea pot acorda drepturi
individuale cu scopul:

Or. es

Amendamentul 725
Paul Rübig

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 3
Directiva 2002/20/CE
Articolul 5 – alineatul 1 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre nu condiţionează 
utilizarea frecvenţelor radio de acordarea 
drepturilor individuale de utilizare, ci 
includ condiţiile de utilizare a acestor
frecvenţe radio în autorizaţia generală, cu 
excepţia cazului când este justificată
acordarea drepturilor individuale cu 
scopul:

(1) Statele membre  condiţionează 
utilizarea frecvenţelor radio de acordarea 
drepturilor individuale de utilizare. Acestea
includ condiţiile de utilizare a frecvenţelor
radio în baza autorizaţiei generale, în 
benzi specificate pentru acest scop.

Or. en

Justificare

Autorizaţia generală comportă probleme juridice şi tehnice semnificative, în special în ceea 
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ce priveşte gestionarea interferenţelor prejudiciabile. De asemenea, Comisia ignoră 
contractele aprobate şi garantate între operatori şi statele suverane şi caută să schimbe 
regimul actual de autorizare specifică cu unul de autorizare generală, fără a acorda atenţie 
prejudiciului adus utilizatorilor spectrului din Europa.

Amendamentul 726
Hannes Swoboda

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 3
Directiva 2002/20/CE
Articolul 5 – alineatul 1 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre nu condiţionează 
utilizarea frecvenţelor radio de acordarea 
drepturilor individuale de utilizare ci includ 
condiţiile de utilizare a acestor frecvenţe
radio în autorizaţia generală, cu excepţia 
cazului când este justificată  acordare
drepturilor individuale cu scopul:

1. Statele membre condiţionează utilizarea 
frecvenţelor radio de acordarea drepturilor 
individuale de utilizare. Acestea includ 
condiţiile de utilizare a frecvenţelor radio 
în baza autorizaţiei generale, în benzi
specificate pentru acest scop.

Or. en

Justificare

Cu toate acestea, autorizaţia generală comportă probleme juridice şi tehnice semnificative, în 
special în ceea ce priveşte gestionarea interferenţelor prejudiciabile. De asemenea, Comisia 
ignoră contractele care au fost aprobate şi garantate între operatori şi statele suverane şi 
caută să schimbe regimul actual de autorizare specifică cu unul de autorizare generală, fără 
a acorda atenţie prejudiciului adus utilizatorilor spectrului din Europa.

Amendamentul 727
Hannes Swoboda

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 3
Directiva 2002/20/CE
Articolul 5 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) de a evita un risc grav de bruiaj eliminat
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dăunător; sau

Or. en

Justificare

Cu toate acestea, autorizaţia generală comportă probleme juridice şi tehnice semnificative, în 
special în ceea ce priveşte gestionarea interferenţelor prejudiciabile. De asemenea, Comisia 
ignoră contractele care au fost aprobate şi garantate între operatori şi statele suverane şi 
caută să schimbe regimul actual de autorizare specifică cu unul de autorizare generală, fără 
a acorda atenţie prejudiciului adus utilizatorilor spectrului din Europa.

Amendamentul 728
Paul Rübig

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 3
Directiva 2002/20/CE
Articolul 5 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) de a evita un risc grav de bruiaj 
dăunător; sau

eliminat

Or. en

Justificare

Autorizaţia generală comportă probleme juridice şi tehnice semnificative, în special în ceea 
ce priveşte gestionarea interferenţelor prejudiciabile. De asemenea, Comisia ignoră 
contractele aprobate şi garantate între operatori şi statele suverane şi caută să schimbe 
regimul actual de autorizaţie specifică cu unul de autorizaţie generală, fără a acorda atenţie 
prejudiciului adus utilizatorilor spectrului din Europa.

Amendamentul 729
Erna Hennicot-Schoepges

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 3
Directiva 2002/20/CE
Articolul 5 – alineatul 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) de a evita un risc grav de bruiaj 
dăunător; sau

(a) de a evita o posibilitate de bruiaj 
dăunător; sau

Or. en

Justificare

Orice risc de „interferenţă prejudiciabilă” este un „risc grav”. Mecanismul propus pentru 
revizuirea drepturilor existente nu este realist, astfel cum s-a justificat pentru amendamentele
articolului 9a din directiva-cadru.

Amendamentul 730
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 3
Directiva 2002/20/CE
Articolul 5 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) de a evita un risc grav de bruiaj 
dăunător; sau

(a) de a evita posibilitatea de bruiaj 
dăunător; sau

Or. es

Amendamentul 731
Robert Goebbels, Catherine Trautmann

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 3
Directiva 2002/20/CE
Articolul 5 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) de a evita un risc grav de bruiaj 
dăunător; sau

(a) de a evita riscul grav de bruiaj 
dăunător; sau(

Or. en
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Justificare

Orice risc de „interferenţă prejudiciabilă” este un „risc grav”. Mecanismul propus pentru 
revizuirea drepturilor existente nu este realist, astfel cum s-a justificat pentru amendamentele 
articolului 9a din directiva-cadru.

Amendamentul 732
Gianni De Michelis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 3
Directiva 2002/20/CE
Articolul 5 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) de a evita un risc grav de bruiaj 
dăunător; sau

(a) de a evita un risc grav de bruiaj 
dăunător, ţinând seama în cea mai mare 
măsură de evaluarea organizaţiilor 
tehnice şi de standardizare relevante; sau

Or. en

Justificare

Sunt necesare o serie de salvgardări pentru a garanta calitatea serviciilor oferite 
consumatorilor şi pentru a evita interferenţele. În consecinţă, este de cea mai mare 
importanţă furnizarea evaluării tehnice şi operaţionale de fezabilitate a soluţiilor preconizate 
de Comisie de către organisme internaţionale cum ar fi CEPT/ECC şi ETSI, cărora li s-a 
solicitat pe cale instituţională să sprijine Comisia Europeană în acest domeniu tehnic. 

Amendamentul 733
Reino Paasilinna

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 3
Directiva 2002/20/CE
Articolul 5 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) de a asigura calitatea serviciului;

Or. en
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Justificare

Pe lângă interferenţele prejudiciabile, şi „calitatea serviciului” trebuie să constituie un 
criteriu de furnizare a restricţiilor privind neutralitatea tehnologică. Acest fapt este în 
particular important în cazurile în care este autorizată utilizarea în comun a spectrului.

Amendamentul 734
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 3
Directiva 2002/20/CE
Articolul 5 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) de a asigura calitatea tehnică a 
serviciului;

Or. es

Amendamentul 735
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 3
Directiva 2002/20/CE
Articolul 5 – alineatul 1 – litera ab (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ab) de a salvgarda utilizarea eficientă a 
spectrului;

Or. es
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Amendamentul 736
Paul Rübig

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 3
Directiva 2002/20/CE
Articolul 5 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) de îndeplini alte obiective de 
interes general.

eliminat

Or. en

Justificare

Autorizaţia generală comportă probleme juridice şi tehnice semnificative, în special în ceea 
ce priveşte gestionarea interferenţelor prejudiciabile. De asemenea, Comisia ignoră 
contractele aprobate şi garantate între operatori şi statele suverane, şi caută să schimbe 
regimul actual de autorizaţie specifică cu unul de autorizaţie generală, fără a acorda atenţie 
prejudiciului adus utilizatorilor spectrului din Europa.

Amendamentul 737
Hannes Swoboda

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 3
Directiva 2002/20/CE
Articolul 5 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) de îndeplini alte obiective de 
interes general.

eliminat

Or. en

Justificare

Cu toate acestea, autorizaţia generală comportă probleme juridice şi tehnice semnificative, în 
special în ceea ce priveşte gestionarea interferenţelor prejudiciabile. De asemenea, Comisia 
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ignoră contractele care au fost aprobate şi garantate între operatori şi statele suverane şi 
caută să schimbe regimul actual de autorizare specifică cu unul de autorizare generală, fără 
a acorda atenţie prejudiciului adus utilizatorilor spectrului din Europa.

Amendamentul 738
Erna Hennicot-Schoepges

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 3
Directiva 2002/20/CE
Articolul 5 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) de îndeplini alte obiective de 
interes general.

(b) de a asigura utilizarea eficientă a 
spectrului.

Or. en

Justificare

Orice risc de „interferenţă prejudiciabilă” este un „risc grav”. Mecanismul propus pentru 
revizuirea drepturilor existente nu este realist, astfel cum s-a justificat pentru amendamentele 
articolului 9a din directiva-cadru.

Amendamentul 739
Rebecca Harms

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 3
Directiva 2002/20/CE
Articolul 5 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) de îndeplini alte obiective de interes 
general.

(b) de a îndeplini alte obiective de 
interes general în conformitate cu 
legislaţia comunitară, astfel cum a fost 
definită de fiecare stat membru.

Or. en
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Justificare

Scopul este pur şi simplu de conservare a competenţei statelor membre de a defini obiectivele 
de interes general.

Amendamentul 740
Erna Hennicot-Schoepges

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 3
Directiva 2002/20/CE
Articolul 5 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) de a asigura calitatea tehnică a 
serviciilor.

Or. en

Justificare

Orice risc de „interferenţă prejudiciabilă” este un „risc grav”. Mecanismul propus pentru 
revizuirea drepturilor existente nu este realist, astfel cum s-a justificat pentru amendamentele 
articolului 9a din directiva-cadru.

Amendamentul 741
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 3
Directiva 2002/20/CE
Articolul 5 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) de a salvgarda utilizarea eficientă a 
spectrului.

Or. en
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Justificare

Filozofia generală a politicii spectrului trebuie să facă tot posibilul pentru a asigura 
utilizarea eficientă a spectrului.

Amendamentul 742
Erna Hennicot-Schoepges

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 3
Directiva 2002/20/CE
Articolul 5 – alineatul 1 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) de a îndeplini alte obiective de interes 
general.

Or. en

Amendamentul 743
Paul Rübig

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 3
Directiva 2002/20/CE
Articolul 5 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre armonizează benzile 
de frecvenţă în baza principiilor generale 
comune. Acestea pun în aplicare reguli de 
licenţiere armonizate cu privire la benzile 
de frecvenţă în cauză. Autorităţile 
naţionale de reglementare sunt
responsabile cu licenţierea în cauză şi 
specificarea în consecinţă.

Or. en

Justificare

Autorizaţia generală comportă probleme juridice şi tehnice semnificative, în special în ceea 
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ce priveşte gestionarea interferenţelor prejudiciabile. De asemenea, Comisia ignoră 
contractele aprobate şi garantate între operatori şi statele suverane şi caută să schimbe 
regimul actual de autorizaţie specifică cu unul de autorizaţie generală, fără a acorda atenţie 
prejudiciului adus utilizatorilor spectrului din Europa.

Amendamentul 744
Hannes Swoboda

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 3
Directiva 2002/20/CE
Articolul 5 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre armonizează benzile 
de frecvenţă în baza principiilor generale 
comune. Acestea pun în aplicare reguli de 
licenţiere armonizate privind benzile de 
frecvenţă în cauză. Autorităţile naţionale 
de reglementare sunt responsabile cu 
licenţierea în cauză şi specificarea în 
consecinţă.

Or. en

Justificare

Cu toate acestea, autorizaţia generală comportă probleme juridice şi tehnice semnificative, în 
special în ceea ce priveşte gestionarea interferenţelor prejudiciabile. De asemenea, Comisia 
ignoră contractele care au fost aprobate şi garantate între operatori şi statele suverane şi 
caută să schimbe regimul actual de autorizare specifică cu unul de autorizare generală, fără 
a acorda atenţie prejudiciului adus utilizatorilor spectrului din Europa.

Amendamentul 745
Paul Rübig

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 3
Directiva 2002/20/CE
Articolul 5 – alineatul 2 –paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atunci când este necesar să se acorde 
drepturi individuale de utilizare pentru 
frecvenţe radio şi numere, statele membre 
acordă aceste drepturi, la cerere, oricărei 
întreprinderi care furnizează sau foloseşte 
reţele sau servicii în cadrul autorizaţiei 
generale, sub rezerva dispoziţiilor 
articolelor 6, 6a, 7 şi 11 alineatul (1) litera 
(c) din prezenta directivă şi a oricăror alte 
norme care garantează utilizarea eficientă a 
resurselor în cauză în conformitate cu 
Directiva 2002/21/CE (directiva-cadru).

(2) Statele membre acordă, la cerere, 
drepturi individuale oricărei întreprinderi,
sub rezerva dispoziţiilor articolelor 6, 6a, 7 
şi 11 alineatul (1) litera (c) din prezenta 
directivă şi a oricăror altor norme care 
garantează utilizarea eficientă a resurselor 
în cauză în conformitate cu Directiva 
2002/21/CE (directiva-cadru).

Or. en

Justificare

Autorizaţia generală comportă probleme juridice şi tehnice semnificative, în special în ceea 
ce priveşte gestionarea interferenţelor prejudiciabile. De asemenea, Comisia ignoră 
contractele aprobate şi garantate între operatori şi statele suverane şi caută să schimbe 
regimul actual de autorizaţie specifică cu unul de autorizaţie generală, fără a acorda atenţie 
prejudiciului adus utilizatorilor spectrului din Europa.

Amendamentul 746
Hannes Swoboda

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 3
Directiva 2002/20/CE
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atunci când este necesar să se acorde 
drepturi individuale de utilizare pentru 
frecvenţe radio şi numere, statele membre 
acordă aceste drepturi, la cerere, oricărei 
întreprinderi care furnizează sau foloseşte 
reţele sau servicii în cadrul autorizaţiei 
generale, sub rezerva dispoziţiilor 
articolelor 6, 6a, 7 şi 11 alineatul (1) litera 
(c) din prezenta directivă şi a oricăror alte 
norme care garantează utilizarea eficientă a 

(2) Statele membre acordă, la cerere, 
drepturi individuale oricărei întreprinderi,
sub rezerva dispoziţiilor articolelor 6, 6a, 7 
şi 11 alineatul (1) litera (c) din prezenta 
directivă şi a oricăror altor norme care 
garantează utilizarea eficientă a resurselor 
în cauză în conformitate cu Directiva 
2002/21/CE (directiva-cadru).
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resurselor în cauză în conformitate cu 
Directiva 2002/21/CE (directiva-cadru).

Or. en

Justificare

Cu toate acestea, autorizaţia generală comportă probleme juridice şi tehnice semnificative, în 
special în ceea ce priveşte gestionarea interferenţelor prejudiciabile. De asemenea, Comisia 
ignoră contractele care au fost aprobate şi garantate între operatori şi statele suverane şi 
caută să schimbe regimul actual de autorizare specifică cu unul de autorizare generală, fără 
a acorda atenţie prejudiciului adus utilizatorilor spectrului din Europa.

Amendamentul 747
Erna Hennicot-Schoepges

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 3
Directiva 2002/20/CE
Articolul 5 – alineatul 2 –paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a se aduce atingere criteriilor specifice 
definite în prealabil de statele membre de 
acordare a drepturilor la frecvenţe radio 
către furnizorii de servicii de difuzare de 
conţinuturi radio sau de televiziune în 
vederea respectării obiectivelor de interes 
general conforme cu legislaţia comunitară, 
aceste drepturi individuale de utilizare se 
acordă în temeiul unor proceduri obiective, 
transparente, nediscriminatorii şi 
proporţionale şi, în cazul frecvenţelor 
radio, conforme cu dispoziţiile articolului 9 
din Directiva 2002/21/CE (directiva-
cadru). De asemenea, procedurile sunt 
deschise, cu excepţia cazurilor în care se 
poate demonstra că acordarea drepturilor 
individuale de utilizare pentru spectrul 
radio către furnizorii de servicii de radio 
sau televiziune este esenţială pentru 
îndeplinirea unei obligaţii speciale 
definite în prealabil de statul membru ca 
fiind necesară interesului general în 

Fără a se aduce atingere criteriilor specifice 
şi procedurilor adoptate de către statele 
membre de acordare a drepturilor la 
frecvenţe radio către furnizorii de servicii 
de difuzare de conţinuturi radio sau de 
televiziune în vederea respectării 
obiectivelor de interes general conforme cu 
legislaţia comunitară, aceste drepturi 
individuale de utilizare se acordă în 
temeiul unor proceduri obiective, 
transparente, nediscriminatorii şi 
proporţionale şi, în cazul frecvenţelor 
radio, conforme cu dispoziţiile articolului 9 
din Directiva 2002/21/CE (directiva-
cadru).
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conformitate cu legislaţia comunitară.

Or. en

Amendamentul 748
Hannes Swoboda

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 3
Directiva 2002/20/CE
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a se aduce atingere criteriilor specifice 
definite în prealabil de statele membre de 
acordare a drepturilor la frecvenţe radio 
către furnizorii de servicii de difuzare de 
conţinuturi radio sau de televiziune în 
vederea respectării obiectivelor de interes 
general conforme cu legislaţia comunitară, 
aceste drepturi individuale de utilizare se 
acordă în temeiul unor proceduri obiective, 
transparente, nediscriminatorii şi 
proporţionale şi, în cazul frecvenţelor 
radio, conforme cu dispoziţiile articolului 9 
din Directiva 2002/21/CE (directiva-
cadru). De asemenea, procedurile sunt 
deschise, cu excepţia cazurilor în care se 
poate demonstra că acordarea drepturilor 
individuale de utilizare pentru spectrul 
radio către furnizorii de servicii de radio 
sau televiziune este esenţială pentru 
îndeplinirea unei obligaţii speciale 
definite în prealabil de statul membru ca 
fiind necesară interesului general în 
conformitate cu legislaţia comunitară.

Fără a se aduce atingere criteriilor specifice 
definite în prealabil de statele membre de 
acordare a drepturilor la frecvenţe radio 
către furnizorii de servicii de difuzare de 
conţinuturi radio sau de televiziune în 
vederea respectării obiectivelor de interes 
general conforme cu legislaţia comunitară, 
aceste drepturi individuale de utilizare se 
acordă în temeiul unor proceduri obiective, 
transparente, nediscriminatorii şi 
proporţionale şi, în cazul frecvenţelor 
radio, conforme cu dispoziţiile articolului 9 
din Directiva 2002/21/CE (directiva-
cadru). De asemenea, procedurile sunt 
deschise.

Or. en
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Amendamentul 749
Gianni De Michelis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 3
Directiva 2002/20/CE
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a se aduce atingere criteriilor specifice 
definite în prealabil de statele membre de 
acordare a drepturilor la frecvenţe radio 
către furnizorii de servicii de difuzare de 
conţinuturi radio sau de televiziune în 
vederea respectării obiectivelor de interes 
general conforme cu legislaţia comunitară, 
aceste drepturi individuale de utilizare se 
acordă în temeiul unor proceduri obiective, 
transparente, nediscriminatorii şi 
proporţionale şi, în cazul frecvenţelor 
radio, conforme cu dispoziţiile articolului 9 
din Directiva 2002/21/CE (directiva-
cadru). De asemenea, procedurile sunt 
deschise, cu excepţia cazurilor în care se 
poate demonstra că acordarea drepturilor 
individuale de utilizare pentru spectrul 
radio către furnizorii de servicii de radio 
sau televiziune este esenţială pentru 
îndeplinirea unei obligaţii speciale definite 
în prealabil de statul membru ca fiind 
necesară interesului general.

Fără a se aduce atingere criteriilor specifice 
definite în prealabil de statele membre de 
acordare a drepturilor la frecvenţe radio
către furnizorii de servicii de difuzare de 
conţinuturi radio sau de televiziune în 
vederea respectării obiectivelor de interes 
general conforme cu legislaţia comunitară, 
aceste drepturi individuale de utilizare se 
acordă în temeiul unor proceduri obiective, 
transparente, nediscriminatorii şi 
proporţionale şi, în cazul frecvenţelor 
radio, conforme cu dispoziţiile articolului 9 
din Directiva 2002/21/CE (directiva-
cadru). De asemenea, procedurile sunt 
deschise, cu excepţia cazurilor în care se 
poate demonstra că acordarea drepturilor 
individuale de utilizare pentru spectrul 
radio este esenţială, în lumina 
dezvoltărilor tehnologice şi de piaţă,
pentru îndeplinirea unei obligaţii speciale 
definite şi justificate în prealabil de statul 
membru ca fiind necesară interesului 
general în conformitate cu legislaţia 
comunitară.

Or. en

Justification

A new provision is added to paragraph 2 to ensure that any deviation from the general 
principles applied to spectrum assignments must be duly justified by Member States taking 
into utmost account the technological and market developments. Therefore, there is no need 
to review the grant prior to 5 years before the end of that period of time. When extension is 
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evaluated, the criteria to grant individual rights of use (i.e. the risk of interference and 
general interest objectives) should be taken into consideration. In addition, the period of 
notice should be at least 5 years, rather than “not more than”, to ensure that licensees have 
sufficient notice period to inform end users of any changes proposed in spectrum use.

Amendamentul 750
Pilar del Castillo Vera

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 3
Directiva 2002/20/CE
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a se aduce atingere criteriilor specifice 
definite în prealabil de statele membre de 
acordare a drepturilor la frecvenţe radio 
către furnizorii de servicii de difuzare de 
conţinuturi radio sau de televiziune în 
vederea respectării obiectivelor de interes 
general conforme cu legislaţia comunitară, 
aceste drepturi individuale de utilizare se 
acordă în temeiul unor proceduri obiective, 
transparente, nediscriminatorii şi 
proporţionale şi, în cazul frecvenţelor 
radio, conforme cu dispoziţiile articolului 9 
din Directiva 2002/21/CE (directiva-
cadru). De asemenea, procedurile sunt 
deschise, cu excepţia cazurilor în care se 
poate demonstra că acordarea drepturilor 
individuale de utilizare pentru spectrul 
radio către furnizorii de servicii de radio 
sau televiziune este esenţială pentru 
îndeplinirea unei obligaţii speciale definite 
în prealabil de statul membru ca fiind 
necesară interesului general.

Fără a se aduce atingere criteriilor specifice 
definite în prealabil de statele membre de 
acordare a drepturilor la frecvenţe radio 
către furnizorii de servicii de difuzare de 
conţinuturi radio sau de televiziune în 
vederea respectării obiectivelor de interes 
general conforme cu legislaţia comunitară, 
aceste drepturi individuale de utilizare se 
acordă în temeiul unor proceduri deschise, 
obiective, transparente, nediscriminatorii şi 
proporţionale şi, în cazul frecvenţelor 
radio, conforme cu dispoziţiile articolului 9 
din Directiva 2002/21/CE (directiva-
cadru). Procedurile sunt deschise, cu 
excepţia cazurilor în care se poate 
demonstra că acordarea drepturilor 
individuale de utilizare pentru spectrul 
radio către furnizorii de servicii de radio 
sau televiziune este esenţială pentru 
îndeplinirea unei obligaţii speciale definite
şi justificate în prealabil de statul membru 
ca fiind necesară interesului general în 
conformitate cu legislaţia comunitară.

Or. en
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Amendamentul 751
Robert Goebbels, Catherine Trautmann

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 3
Directiva 2002/20/CE
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a se aduce atingere criteriilor specifice 
definite în prealabil de statele membre de 
acordare a drepturilor la frecvenţe radio 
către furnizorii de servicii de difuzare de 
conţinuturi radio sau de televiziune în 
vederea respectării obiectivelor de interes 
general conforme cu legislaţia comunitară, 
aceste drepturi individuale de utilizare se 
acordă în temeiul unor proceduri obiective, 
transparente, nediscriminatorii şi 
proporţionale şi, în cazul frecvenţelor 
radio, conforme cu dispoziţiile articolului 9 
din Directiva 2002/21/CE (directiva-
cadru). De asemenea, procedurile sunt 
deschise, cu excepţia cazurilor în care se 
poate demonstra că acordarea drepturilor 
individuale de utilizare pentru spectrul 
radio către furnizorii de servicii de radio 
sau televiziune este esenţială pentru 
îndeplinirea unei obligaţii speciale definite 
în prealabil de statul membru ca fiind 
necesară interesului general.

Fără a se aduce atingere criteriilor specifice 
şi procedurilor adoptate de statele membre 
de acordare a drepturilor la frecvenţe radio 
către furnizorii de servicii de difuzare de 
conţinuturi radio sau de televiziune în 
vederea respectării obiectivelor de interes 
general conforme cu legislaţia comunitară, 
aceste drepturi individuale de utilizare se 
acordă în temeiul unor proceduri obiective, 
transparente, nediscriminatorii şi 
proporţionale şi, în cazul frecvenţelor 
radio, conforme cu dispoziţiile articolului 9 
din Directiva 2002/21/CE (directiva-
cadru). De asemenea, procedurile sunt 
[deschise], cu excepţia cazurilor în care se 
poate demonstra că acordarea drepturilor 
individuale de utilizare pentru spectrul 
radio către furnizorii de servicii de radio 
sau televiziune este esenţială pentru 
îndeplinirea unei obligaţii speciale definite 
în prealabil de statul membru ca fiind 
necesară interesului general în 
conformitate cu legislaţia comunitară.

Or. en

Amendamentul 752
Robert Goebbels

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 3
Directiva 2002/20/CE
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când se acordă drepturi de utilizare, 
statele membre precizează dacă drepturile 
în cauză pot fi transferate la iniţiativa 
titularului şi în ce condiţii, în cazul 
spectrului radio, în conformitate cu 
articolul 9b din Directiva 2002/21/CE 
(directiva-cadru).

Atunci când se acordă drepturi de utilizare, 
statele membre precizează dacă drepturile 
în cauză pot fi transferate la iniţiativa 
titularului şi în ce condiţii, în cazul 
spectrului radio, în conformitate cu 
articolul 9 din Directiva 2002/21/CE 
(directiva-cadru).

Or. en

Amendamentul 753
Erna Hennicot-Schoepges

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 3
Directiva 2002/20/CE
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care statele membre acordă 
drepturile de utilizare pentru o perioadă 
limitată de timp, durata va fi adecvată 
pentru serviciul vizat, având în vedere 
obiectivul urmărit şi predefinit.

În cazul în care statele membre acordă 
drepturile de utilizare pentru o perioadă 
limitată de timp, durata va fi adecvată 
pentru serviciul vizat, având în vedere 
obiectivul urmărit, luând în considerare în 
mod corespunzător necesitatea acordării 
unei perioade adecvate de amortizare a 
investiţiei. 

Or. en
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Amendamentul 754
Erna Hennicot-Schoepges

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 3
Directiva 2002/20/CE
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orice drept individual de utilizare a 
spectrului radio care se acordă pentru 
zece ani sau mai mult şi care nu poate fi 
transferat sau concesionat între 
întreprinderi, în conformitate cu articolul 
9b din directiva-cadru, va face obiectul 
unei revizuiri la fiecare cinci ani şi pentru 
prima dată la cinci ani de la emiterea 
acestuia în temeiul criteriilor stabilite în
alineatul (1). În cazul în care criteriile de 
acordare a drepturilor individuale de 
utilizare nu se mai aplică, dreptul 
individual de utilizare se transformă într-
o autorizaţie generală de utilizare a 
spectrului, care face obiectul unui preaviz 
pe o perioadă de maxim cinci ani de la 
încheierea revizuirii, sau se poate 
transfera sau concesiona liber între 
întreprinderi.

eliminat

Or. en

Justificare

Mecanismul propus de revizuire a drepturilor actuale nu este realist, astfel cum s-a justificat 
pentru amendamentele articolului 9a din directiva-cadru.

Amendamentul 755
Anne Laperrouze

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 3
Directiva 2002/20/CE
Articolul 5 – paragraful 2 – paragraful 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Orice drept individual de utilizare a 
spectrului radio care se acordă pentru zece 
ani sau mai mult şi care nu poate fi 
transferat sau concesionat între 
întreprinderi, în conformitate cu articolul 
9b din directiva-cadru, va face obiectul 
unei revizuiri la fiecare cinci ani şi pentru 
prima dată la cinci ani de la emiterea 
acestuia în temeiul criteriilor stabilite la 
alineatul (1). În cazul în care criteriile de 
acordare a drepturilor individuale de 
utilizare nu se mai aplică, dreptul 
individual de utilizare se transformă într-o 
autorizaţie generală de utilizare a 
spectrului, care face obiectul unui preaviz
pe o perioadă de maxim cinci ani de la 
încheierea revizuirii, sau se poate transfera 
sau concesiona liber între întreprinderi.

În cazurile în care drepturile individuale 
de utilizare a spectrului radio se acordă 
pentru zece ani sau mai mult şi nu pot fi 
transferate sau concesionate între 
întreprinderi, în conformitate cu articolul 
9b din directiva-cadru, autoritatea 
naţională de reglementare îşi asigură 
mijloacele prin care poate verifica că
criteriile de acordare a drepturilor 
individuale de utilizare continuă să fie
aplicate şi respectate pe durata licenţei. În 
cazul în care aceste criterii de acordare a 
drepturilor individuale de utilizare nu se 
mai aplică, dreptul individual de utilizare 
se transformă într-o autorizaţie generală de 
utilizare a spectrului, care face obiectul 
unui preaviz şi, după scurgerea unui 
termen rezonabil, se poate transfera sau 
concesiona liber între întreprinderi. Atunci 
când este luată o astfel de decizie, trebuie 
luată în considerare în mod corespunzător 
necesitatea acordării unei perioade 
adecvate de amortizare a investiţiei.

Or. fr

Justificare

Numeroase noi platforme şi servicii sunt obligate să-şi amortizeze investiţiile pe o perioadă 
care depăşeşte zece sau cel puţin cinci ani. Sunt adesea înregistrate pierderi considerabile 
după primul sau cel de-al doilea an de exploatare. Instituirea unei cerinţe rigide conform 
căreia autoritatea naţională de reglementare să desfăşoare o reexaminare oficială cincinală 
a tuturor licenţelor spectrului radio nu ar fi proporţională. 

Amendamentul 756
Gianni De Michelis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 3
Directiva 2002/20/CE
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Orice drept individual de utilizare a 
spectrului radio care se acordă pentru zece 
ani sau mai mult şi care nu poate fi 
transferat sau concesionat între 
întreprinderi, în conformitate cu articolul 
9b din directiva-cadru, va face obiectul 
unei revizuiri la fiecare cinci ani şi pentru 
prima dată la cinci ani de la emiterea 
acestuia în temeiul criteriilor stabilite în  
alineatul (1). În cazul în care criteriile de 
acordare a drepturilor individuale de 
utilizare nu se mai aplică, dreptul 
individual de utilizare se transformă într-o 
autorizaţie generală de utilizare a 
spectrului, care face obiectul unui preaviz 
pe o perioadă de maxim cinci ani de la 
încheierea revizuirii, sau se poate transfera 
sau concesiona liber între întreprinderi.

Orice drept individual de utilizare a 
spectrului radio care se acordă pentru zece 
ani sau mai mult şi care nu poate fi 
transferat sau concesionat între 
întreprinderi, în conformitate cu articolul 
9b din directiva-cadru, va face obiectul 
unei revizuiri, cu cinci ani înainte de data
expirării, în temeiul criteriilor stabilite în  
alineatul (1). În cazul în care criteriile de 
acordare a drepturilor individuale de 
utilizare nu se mai aplică, dreptul 
individual de utilizare se transformă într-o 
autorizaţie generală de utilizare a 
spectrului, care face obiectul unui preaviz 
pe o perioadă de nu mai puţin de cinci ani 
de la încheierea revizuirii, sau se poate 
transfera sau concesiona liber între 
întreprinderi.

Or. en

Justification

A new provision is added to paragraph 2 to ensure that any deviation from the general 
principles applied to spectrum assignments must be duly justified by Member States taking 
into utmost account the technological and market developments. Therefore, there is no need 
to review the grant prior to 5 years before the end of that period of time. When extension is 
evaluated, the criteria to grant individual rights of use (i.e. the risk of interference and 
general interest objectives) should be taken into consideration. In addition, the period of 
notice should be at least 5 years, rather than “not more than”, to ensure that licensees have 
sufficient notice period to inform end users of any changes proposed in spectrum use.

Amendamentul 757
Hannes Swoboda

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 3
Directiva 2002/20/CE
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orice drept individual de utilizare a Orice drept individual de utilizare a 
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spectrului radio care se acordă pentru zece 
ani sau mai mult şi care nu poate fi 
transferat sau concesionat între 
întreprinderi, în conformitate cu articolul 
9b din directiva-cadru, va face obiectul 
unei revizuiri la fiecare cinci ani şi pentru 
prima dată la cinci ani de la emiterea 
acestuia în temeiul criteriilor stabilite în 
alineatul (1). În cazul în care criteriile de 
acordare a drepturilor individuale de 
utilizare nu se mai aplică, dreptul 
individual de utilizare se transformă într-o 
autorizaţie generală de utilizare a 
spectrului, care face obiectul unui preaviz
pe o perioadă de maxim cinci ani de la 
încheierea revizuirii, sau se poate transfera 
sau concesiona liber între întreprinderi.

spectrului radio care se acordă pentru zece 
ani sau mai mult şi care nu poate fi 
transferat sau concesionat între 
întreprinderi, în conformitate cu articolul 
9b din directiva-cadru, va face obiectul 
unei revizuiri în temeiul criteriilor stabilite 
în alineatul (1). În cazul în care criteriile de 
acordare a drepturilor individuale de 
utilizare nu se mai aplică, dreptul 
individual de utilizare se transformă într-o 
autorizaţie generală de utilizare a 
spectrului, care face obiectul unui preaviz
reprezentând o perioadă rezonabilă de 
timp care are cel puţin aceeaşi durată cu 
perioada pentru care a fost acordat 
dreptul individual de utilizare, sau se 
poate transfera sau concesiona liber între 
întreprinderi.

Or. en

Justificare

Cu toate acestea, autorizaţia generală comportă probleme juridice şi tehnice semnificative, în 
special în ceea ce priveşte gestionarea interferenţelor prejudiciabile. De asemenea, Comisia 
ignoră contractele care au fost aprobate şi garantate între operatori şi statele suverane şi 
caută să schimbe regimul actual de autorizare specifică cu unul de autorizare generală, fără 
a acorda atenţie prejudiciului adus utilizatorilor spectrului din Europa.

Amendamentul 758
Catherine Trautmann

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 3
Directiva 2002/20/CE
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orice drept individual de utilizare a 
spectrului radio care se acordă pentru zece 
ani sau mai mult şi care nu poate fi 
transferat sau concesionat între 
întreprinderi, în conformitate cu articolul 
9b din directiva-cadru, va face obiectul

Orice drept individual de utilizare a 
spectrului radio care se acordă pentru zece 
ani sau mai mult şi care nu poate fi 
transferat sau concesionat între 
întreprinderi, în conformitate cu articolul 
9b din directiva-cadru, poate face obiectul 
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unei revizuiri la fiecare cinci ani şi pentru 
prima dată la cinci ani de la emiterea 
acestuia în temeiul criteriilor stabilite în  
alineatul (1). În cazul în care criteriile de 
acordare a drepturilor individuale de 
utilizare nu se mai aplică, dreptul 
individual de utilizare se transformă într-o 
autorizaţie generală de utilizare a 
spectrului, care face obiectul unui preaviz 
de cel mult cinci ani de la încheierea 
revizuirii, sau se poate transfera sau 
concesiona liber între întreprinderi.

unei revizuiri la fiecare cinci ani şi pentru 
prima dată la cinci ani de la emiterea 
acestuia în temeiul criteriilor stabilite în  
alineatul (1). În cazul în care dreptul 
individual nu îndeplineşte niciunul dintre 
aceste criterii, dreptul individual de 
utilizare se transformă într-o autorizaţie 
generală de utilizare a spectrului, care face 
obiectul unui preaviz de cel mult cinci ani 
de la încheierea revizuirii, sau se poate 
transfera sau concesiona liber între 
întreprinderi Atunci când este luată o 
astfel de decizie, trebuie luată în 
considerare în mod corespunzător 
necesitatea acordării unei perioade 
adecvate de amortizare a investiţiei.

Or. en

Justificare

Negocierea nu ar trebui să conducă la dezechilibre în diversitatea serviciilor sau la speculaţii 
şi, de asemenea, aceasta ar trebui să acopere cazurile în care utilizarea spectrului poate fi 
liberă, dar implicând unele obligaţii. De asemenea, nu ar trebui ignorate procedurile 
naţionale, de vreme ce gestionarea spectrului ţine în continuare de competenţa naţională.

Amendamentul 759
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propunere de directivă – act de modificare 
Articolul 3 – punctul 3
Directiva 2002/20/CE
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În luarea deciziilor cu privire la drepturile 
de utilizare, trebuie să se ţină cont de 
necesitatea de a permite o perioadă 
adecvată pentru amortizarea investiţiei

Or. en
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Justificare

Numeroase noi platforme şi servicii sunt obligate să-şi amortizeze investiţiile pe o perioadă 
care depăşeşte zece sau cel puţin cinci ani. Nu este improbabil să fie necesară susţinerea 
unor pierderi substanţiale în timpul primilor ani de operaţiuni. Instituirea unei cerinţe rigide 
conform căreia autoritatea naţională de reglementare să desfăşoare o reexaminare oficială 
cincinală a tuturor licenţelor pentru spectre nu ar fi proporţională.

Amendamentul 760
Robert Goebbels

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 3
Directive 2002/20/EC
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Deciziile privind drepturile de utilizare 
sunt adoptate, comunicate şi făcute publice 
cât mai repede posibil după primirea cererii 
complete de către autoritatea naţională de 
reglementare, în termen de trei săptămâni, 
în cazul numerelor care au fost alocate în 
scopuri specifice în cadrul planului 
naţional de numerotare, şi în termen de 
şase săptămâni, în cazul frecvenţelor radio 
care au fost alocate pentru comunicaţii 
electronice în cadrul planului naţional de 
frecvenţe. Cel de-al doilea termen nu aduce 
atingere niciunui acord internaţional 
aplicabil referitor la utilizarea spectrului 
radio sau a poziţiilor orbitale.

(3) Deciziile privind drepturile de utilizare 
sunt adoptate, comunicate şi făcute publice 
cât mai repede posibil după primirea cererii 
complete de către autoritatea naţională de 
reglementare, în termen de trei săptămâni, 
în cazul numerelor care au fost alocate în 
scopuri specifice în cadrul planului 
naţional de numerotare, şi în termen de 
şase săptămâni, în cazul frecvenţelor radio 
care au fost alocate pentru scopuri 
specifice în cadrul planului naţional de 
frecvenţe. Cel de-al doilea termen nu aduce 
atingere niciunui acord internaţional 
aplicabil referitor la utilizarea spectrului 
radio sau a poziţiilor orbitale.

Or. en
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Amendamentul 761
Robert Goebbels, Catherine Trautmann

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 3
Directiva 2002/20/CE
Articolul 5 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Atunci când, după consultarea părţilor 
interesate în conformitate cu articolul 6 din 
Directiva 2002/21/CE (directiva-cadru), s-a 
hotărât că drepturile de utilizare a 
numerelor cu valoare economică 
excepţională se acordă prin proceduri de 
selecţie competitivă sau comparativă, 
statele membre pot prelungi perioada 
maximă de trei săptămâni cu încă trei 
săptămâni.

(4) Atunci când, după consultarea părţilor 
interesate în conformitate cu articolul 6 din 
Directiva 2002/21/CE (directiva-cadru), s-a 
hotărât că drepturile de utilizare a 
numerelor cu valoare economică 
excepţională se acordă prin proceduri de 
selecţie competitivă sau comparativă, 
statele membre pot prelungi perioada 
maximă de trei săptămâni cu încă alte trei 
săptămâni.

Or. en

Amendamentul 762
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 3
Directiva 2002/20/CE
Articolul 5 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre nu limitează numărul 
de drepturi de utilizare care se acordă, cu 
excepţia cazului în care este necesară 
garantarea utilizării eficiente a spectrului 
radio în conformitate cu articolul 7.

(5) Statele membre nu limitează numărul 
de drepturi de utilizare care se acordă, cu 
excepţia cazului în care este necesară 
garantarea utilizării eficiente a spectrului 
radio în conformitate cu articolul 7. Statele 
membre iau în considerare investiţiile 
moştenite şi nivelul concurenţei.

Or. enJustificare
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Măsuri de siguranţă pentru a asigura considerarea corespunzătoare a investiţiilor moştenite. 
Altfel, investiţiile anterioare ar putea fi depreciate. Acest lucru ar denatura în mod grav piaţa 
şi ar afecta negativ următoarele decizii privind investiţiile.

Amendamentul 763
Angelika Niebler, Giles Chichester

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 3
Directiva 2002/20/CE
Articolul5 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Autorităţile naţionale de reglementare 
se asigură că spectrul este utilizat efectiv şi 
eficient în conformitate cu articolul 9 
alineatul (2) din Directiva 2002/21/CE 
(directiva-cadru). De asemenea, acestea se 
asigură că nu se denaturează concurenţa 
ca urmare a unui transfer sau a unei 
acumulări de drepturi de utilizare a 
spectrului. În aceste scopuri, statele 
membre pot adopta măsuri 
corespunzătoare cum ar fi reducerea, 
anularea sau impunerea vânzării unui 
drept de utilizare a spectrului.

(6) Autorităţile naţionale de reglementare 
se asigură că spectrul este utilizat efectiv şi 
eficient în conformitate cu articolul 9 
alineatul (2) din Directiva 2002/21/CE 
(directiva-cadru).

Or. en

Justificare

Propunerea este redundantă deoarece dublează reglementări care există deja în legislaţia 
europeană privind concurenţa şi care se aplică de asemenea transferului sau obţinerii 
drepturilor privind utilizarea spectrului.

Amendamentul 764
Robert Goebbels

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 3
Directiva 2002/20/CE
Articolul 5 – alineatul 6
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Autorităţile naţionale de reglementare 
se asigură că spectrul este utilizat efectiv şi 
eficient în conformitate cu articolul 9 
alineatul (2) din Directiva 2002/21/CE 
(directiva-cadru). De asemenea, acestea se 
asigură că nu se denaturează concurenţa ca 
urmare a unui transfer sau a unei acumulări 
de drepturi de utilizare a spectrului. În 
aceste scopuri, statele membre pot adopta 
măsuri corespunzătoare cum ar fi 
reducerea, anularea sau impunerea 
vânzării unui drept de utilizare a 
spectrului.

(6) Autorităţile naţionale de reglementare 
se asigură că spectrul este utilizat efectiv şi 
eficient în conformitate cu articolul 9 
alineatul (2) din Directiva 2002/21/CE 
(directiva-cadru). De asemenea, acestea se 
asigură că nu se denaturează concurenţa ca 
urmare a unui transfer sau a unei acumulări 
de drepturi de utilizare a spectrului.

Or. en

Amendamentul 765
Alexander Alvaro

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 3
Directiva 2002/20/CE
Articolul 5 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Autorităţile naţionale de reglementare 
se asigură că spectrul este utilizat efectiv şi
eficient în conformitate cu articolul 9
alineatul (2) din Directiva 2002/21/CE 
(directiva-cadru). De asemenea, acestea se 
asigură că nu se denaturează concurenţa ca 
urmare a unui transfer sau a unei acumulări 
de drepturi de utilizare a spectrului. În 
aceste scopuri, statele membre pot adopta 
măsuri corespunzătoare cum ar fi 
reducerea, anularea sau impunerea vânzării 
unui drept de utilizare a spectrului.

6. Autorităţile competente de reglementare 
se asigură că spectrul este utilizat efectiv şi 
eficient în conformitate cu articolul 8 şi
articolul 9 alineatul (2) din Directiva 
2002/21/CE (directiva-cadru). De 
asemenea, acestea se asigură că nu se 
denaturează concurenţa ca urmare a unui 
transfer sau a unei acumulări de drepturi de 
utilizare a spectrului. În aceste scopuri, 
statele membre pot adopta măsuri 
corespunzătoare cum ar fi reducerea, 
anularea sau impunerea vânzării unui drept 
de utilizare a spectrului.
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Or. en

Justificare

Deoarece autorităţile naţionale de reglementare nu au autoritatea necesară pentru a lua 
astfel de decizii, amendamentul este necesar.

Amendamentul 766
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 3
Directiva 2002/20/CE
Articolul 5 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Autorităţile naţionale de reglementare
se asigură că spectrul este utilizat efectiv şi 
eficient în conformitate cu articolul 9 
alineatul (2) din Directiva 2002/21/CE 
(directiva-cadru). De asemenea, acestea se 
asigură că nu se denaturează concurenţa ca 
urmare a unui transfer sau a unei acumulări 
de drepturi de utilizare a spectrului. În 
aceste scopuri, statele membre pot adopta
măsuri corespunzătoare cum ar fi 
reducerea, anularea sau impunerea vânzării 
unui drept de utilizare a spectrului.

(6) Statele membre se asigură că spectrul 
este utilizat efectiv şi eficient în 
conformitate cu articolul 8 alineatul (2) şi 
articolul 9 alineatul (2) din Directiva 
2002/21/CE (directiva-cadru). De 
asemenea, acestea se asigură că nu se 
denaturează concurenţa ca urmare a unui 
transfer sau a unei acumulări de drepturi de 
utilizare a spectrului. În aceste scopuri, 
statele membre pot asigura măsuri 
corespunzătoare cum ar fi reducerea, 
anularea sau impunerea vânzării unui drept 
de utilizare a spectrului.

Or. es

Justificare

Aici, înlocuirea „autorităţilor naţionale de reglementare” cu „statele membre” ar trebui să 
risipească îndoielile cu privire la cerinţe precum „independenţă” referitoare la organismele 
administrative competente în domeniul gestionării spectrului. În plus, adăugarea referinţei la 
articolul 8 alineatul (2) atrage identificarea utilizării frecvenţei radio eficiente şi eficace în 
contextul obiectivelor generale. În acelaşi timp, articolul 9 alineatul (2) se referă la atingerea 
aceloraşi obiective prin armonizarea măsurilor adoptate în temeiul directivei spectrului 
radioelectric.
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Amendamentul 767
Erna Hennicot-Schoepges

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 3
Directiva 2002/20/CE
Articolul 5 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Autorităţile naţionale de reglementare
se asigură că spectrul este utilizat efectiv şi 
eficient în conformitate cu articolul 9 
alineatul (2) din Directiva 2002/21/CE 
(directiva-cadru). De asemenea, acestea se 
asigură că nu se denaturează concurenţa ca 
urmare a unui transfer sau a unei acumulări 
de drepturi de utilizare a spectrului. În 
aceste scopuri, statele membre pot adopta 
măsuri corespunzătoare cum ar fi 
reducerea, anularea sau impunerea vânzării 
unui drept de utilizare a spectrului.

(6) Statele membre se asigură că spectrul 
este utilizat efectiv şi eficient în 
conformitate cu articolul 9 alineatul (2) din 
Directiva 2002/21/CE (directiva-cadru). De 
asemenea, acestea se asigură că nu se 
denaturează concurenţa ca urmare a unui 
transfer sau a unei acumulări de drepturi de 
utilizare a spectrului. În aceste scopuri, 
statele membre pot adopta măsuri 
corespunzătoare cum ar fi reducerea, 
anularea sau impunerea vânzării unui drept 
de utilizare a spectrului.

Or. en

Amendamentul 768
Reino Paasilinna

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 3
Directiva 2002/20/CE
Articolul 5 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Autorităţile naţionale de reglementare
se asigură că spectrul este utilizat efectiv şi 
eficient în conformitate cu articolul 9 
alineatul (2) din Directiva 2002/21/CE 
(directiva-cadru). De asemenea, acestea se 
asigură că nu se denaturează concurenţa ca 
urmare a unui transfer sau a unei acumulări 
de drepturi de utilizare a spectrului. În 
aceste scopuri, statele membre pot adopta 

(6) Statele membre se asigură că spectrul 
este utilizat efectiv şi eficient în 
conformitate cu articolul 9 alineatul (2) din 
Directiva 2002/21/CE (directiva-cadru). De 
asemenea, acestea se asigură că nu se 
denaturează concurenţa ca urmare a unui 
transfer sau a unei acumulări de drepturi de 
utilizare a spectrului. În aceste scopuri, 
statele membre pot adopta măsuri 
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măsuri corespunzătoare cum ar fi 
reducerea, anularea sau impunerea vânzării 
unui drept de utilizare a spectrului.

corespunzătoare cum ar fi reducerea, 
anularea sau impunerea vânzării unui drept 
de utilizare a spectrului.

Or. en

Justificare

Autoritatea competentă în problemele privind spectrul nu este întotdeauna aceeaşi cu 
autoritatea naţională de reglementare astfel cum a fost definită în directiva-cadru.

Amendamentul 769
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 3
Directiva 2002/20/CE
Articolul 5 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Autorităţile naţionale de reglementare
se asigură că spectrul este utilizat efectiv şi 
eficient în conformitate cu articolul 9 
alineatul (2) din Directiva 2002/21/CE 
(directiva-cadru). De asemenea, acestea se 
asigură că nu se denaturează concurenţa ca 
urmare a unui transfer sau a unei acumulări 
de drepturi de utilizare a spectrului. În 
aceste scopuri, statele membre pot adopta 
măsuri corespunzătoare cum ar fi 
reducerea, anularea sau impunerea vânzării 
unui drept de utilizare a spectrului.

(6) Autorităţile naţionale se asigură că 
spectrul este utilizat efectiv şi eficient în 
conformitate cu articolul 9 alineatul (2) din 
Directiva 2002/21/CE (directiva-cadru). De 
asemenea, acestea se asigură că nu se 
denaturează concurenţa ca urmare a unui 
transfer sau a unei acumulări de drepturi de 
utilizare a spectrului. În aceste scopuri, 
statele membre pot adopta măsuri 
corespunzătoare cum ar fi reducerea, 
anularea sau impunerea vânzării unui drept 
de utilizare a spectrului.

Or. en

Justificare

Autoritatea competentă în problemele privind spectrul nu este întotdeauna aceeaşi cu 
autoritatea naţională de reglementare astfel cum a fost definită în directiva-cadru.
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Amendamentul 770
Hannes Swoboda

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 4 – litera a
Directiva 2002/20/CE
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autorizaţia generală pentru furnizarea 
de reţele şi servicii de comunicaţii 
electronice şi drepturile de utilizare a 
spectrului radio şi drepturile de utilizare a 
numerelor poate să facă obiectul numai al 
condiţiilor enumerate în anexa I. Aceste 
condiţii sunt nediscriminatorii, 
proporţionale şi transparente şi, în cazul 
drepturilor de utilizare a spectrului radio, 
sunt în conformitate cu articolul 9 din 
Directiva 2002/21/CE (directiva-cadru).

(1) În cazul unei autorizaţii generale, 
autorizaţia generală pentru furnizarea de 
reţele şi servicii de comunicaţii electronice 
şi drepturile de utilizare a spectrului radio 
şi drepturile de utilizare a numerelor poate 
să facă obiectul numai al gestionării 
bruiajului dăunător şi al condiţiilor 
enumerate în anexa I. Aceste condiţii sunt 
nediscriminatorii, proporţionale şi 
transparente şi, în cazul drepturilor de 
utilizare a spectrului radio, sunt în 
conformitate cu articolul 9 din Directiva 
2002/21/CE (directiva-cadru).

Or. en

Justificare

Principiul autorizării individuale ar trebui să predomine, în timp ce autorizarea generală ar 
trebui să fie o excepţie de la această regulă. Comisia ar trebui să precizeze benzile de 
frecvenţă care ar putea face obiectul autorizărilor generale; iar această măsură ar trebui să 
fie inclusă în temeiul articolului 6 alineatul (1).

Amendamentul 771
Herbert Reul

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 5
Directiva 2002/20/CE
Articolul 6a – alineatul 1 – paragraful 1 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru a îndeplini obiectivele 
prevăzute la articolul 1 şi fără a aduce 
atingere dispoziţiilor prevăzute la articolul 

1. Fără a aduce atingere dispoziţiilor 
prevăzute la articolul 5 alineatele (1) şi (2)
din prezenta directivă şi la articolele 8 a şi
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5 alineatul (2) al prezentei directive, 
Comisia poate adopta măsuri de punere în 
aplicare:

9 din Directiva 2002/21/CE (directiva-
cadru), Comisia poate adopta măsuri de 
punere în aplicare:

Or. en

Amendamentul 772
Erna Hennicot-Schoepges

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 5
Directiva 2002/20/CE
Articolul 6a – alineatul 1 – paragraful 1 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru a îndeplini obiectivele prevăzute 
la articolul 1 şi fără a aduce atingere 
dispoziţiilor prevăzute la articolul 5 
alineatul (2) al prezentei directive, Comisia 
poate adopta măsuri de punere în aplicare:

(1) Pentru a îndeplini obiectivele prevăzute 
la articolul 1 şi fără a aduce atingere 
Deciziei nr. 676/2002/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 7 martie 
2002 privind cadrul de reglementare 
pentru politica de gestionare a spectrului 
de frecvenţe radio în Comunitatea 
Europeană (decizia privind spectrul de 
frecvenţe radio) 1 şi dispoziţiilor prevăzute 
la articolul 5 alineatul (2) al prezentei 
directive, Comisia poate adopta măsuri de 
punere în aplicare:

___________
1 JO L 108, 24.4.2002, p. 1.

Or. en

Justificare

Armonizarea condiţiilor UE pentru garantarea drepturilor individuale privind spectrul şi a 
autorizaţiilor generale pot facilita desfăşurarea serviciilor fără fir şi promova investiţiile şi 
inovaţiile în beneficiul utilizatorilor finali, în cazul în care se conformează Deciziei privind 
spectrul de frecvenţe radio din 2002. Nu este adecvat sau proporţional ca Comisia să aibă 
puterea sau responsabilitatea de a alege întreprinderile care vor beneficia de drepturile 
privind spectrul.
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Amendamentul 773
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 5
Directiva 2002/20/CE
Articolul 6a – alineatul 1 – paragraful 1 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru a îndeplini obiectivele prevăzute 
la articolul 1 şi fără a aduce atingere 
dispoziţiilor prevăzute la articolul 5 
alineatul (2) al prezentei directive, Comisia 
poate adopta măsuri de punere în aplicare:

(1) Pentru a îndeplini obiectivele prevăzute 
la articolul 1 şi fără a aduce atingere 
dispoziţiilor prevăzute la articolul 5 
alineatul (2) al prezentei directive şi 
Deciziei nr. 676/2002/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 7 martie 
2002 privind cadrul de reglementare 
pentru politica de gestionare a spectrului 
de frecvenţe radio în Comunitatea 
Europeană (decizia privind spectrul de 
frecvenţe radio) 1, Comisia poate adopta 
măsuri de punere în aplicare:

___________
1 JO L 108, 24.4.2002, p. 1.

Or. en

Justificare

Referirea la Decizia privind spectrul de frecvenţe  radio este crucială pentru obţinerea  unei 
abordări de politică integrată şi a unui tratament coerent al măsurilor de armonizare. 

Amendamentul 774
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 5
Directiva 2002/20/CE
Articolul 6a – alineatul 1 – paragraful 1 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru a îndeplini obiectivele prevăzute 
la articolul 1 şi fără a aduce atingere 
dispoziţiilor prevăzute la articolul 5 

(1) Pentru a îndeplini obiectivele prevăzute 
la articolul 1 şi fără a aduce atingere 
dispoziţiilor prevăzute la articolul 5 
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alineatul (2) al prezentei directive, Comisia 
poate adopta măsuri de punere în aplicare:

alineatul (2) al prezentei directive sau 
deciziei privind spectrul de frecvenţe radio 
(Decizia nr. 676/2002/CE), Comisia poate 
adopta măsuri de punere în aplicare:

Or. es

Amendamentul 775
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 5
Directiva 2002/20/CE
Articolul 6a – alineatul 1 – paragraful 1 – litera -a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) pentru servicii paneuropene;

Or. es

Amendamentul 776
Herbert Reul

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 5
Directiva 2002/20/CE
Articolul 6a – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) pentru a identifica benzile de frecvenţă 
a căror utilizare va face obiectul 
autorizaţiilor generale şi al drepturilor 
individuale de utilizare a spectrului radio;

(a) pentru a identifica benzile de frecvenţă 
a căror utilizare va face obiectul 
autorizaţiilor generale;

Or. en
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Amendamentul 777
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 5
Directiva 2002/20/CE
Articolul 6a – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

a) pentru a identifica benzile de frecvenţă a 
căror utilizare va face obiectul 
autorizaţiilor generale şi al drepturilor 
individuale de utilizare a spectrului radio;

a) pentru a identifica benzile de frecvenţă a 
căror utilizare va face obiectul 
autorizaţiilor;

Or. es

Amendamentul 778
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 5
Directiva 2002/20/CE
Articolul 6a – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) pentru a identifica benzile de frecvenţă 
a căror utilizare va face obiectul 
autorizaţiilor generale şi al drepturilor 
individuale de utilizare a spectrului radio;

(a) pentru a identifica benzile de frecvenţă 
care furnizează reţele paneuropene sau 
servicii de comunicaţii electronice, a căror 
utilizare va face obiectul autorizaţiilor 
generale sau al drepturilor individuale de 
utilizare a spectrului radio;

Or. en

Justificare

Sfera de aplicare a articolului este mult prea largă. În plus, teza nu este în concordanţă cu 
principiul separării puterilor. Este important să se garanteze că competenţele statelor 
membre privind frecvenţele nu sunt subminate prin noi proceduri centralizate la nivelul UE. 
Astfel, acest articol trebuie transmis serviciilor paneuropene.
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Amendamentul 779
Erna Hennicot-Schoepges

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 5
Directiva 2002/20/CE
Articolul 6a – alineatul 1 – paragraful 1 –litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) pentru a identifica benzile de frecvenţă 
a căror utilizare va face obiectul 
autorizaţiilor generale şi al drepturilor 
individuale de utilizare a spectrului radio;

(a) pentru a identifica benzile de frecvenţă 
a căror utilizare ar putea face obiectul 
autorizaţiilor generale sau al drepturilor 
individuale de utilizare a spectrului radio; 
şi

Or. en

Justificare

Armonizarea condiţiilor UE pentru garantarea drepturilor individuale privind spectrul şi a 
autorizaţiilor generale pot facilita desfăşurarea serviciilor fără fir şi promova investiţiile şi 
inovaţiile în beneficiul utilizatorilor finali, în cazul în care se conformează Deciziei privind 
spectrul de frecvenţe radio din 2002. Nu este adecvat sau proporţional ca Comisia să aibă 
puterea sau responsabilitatea de a alege întreprinderile care vor beneficia de drepturile 
privind spectrul.

Amendamentul 780
Erna Hennicot-Schoepges

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 5
Directiva 2002/20/CE
Articolul 6a – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) pentru a armoniza procedurile de 
acordare a autorizaţiilor generale sau a 
drepturilor individuale de utilizare pentru 

eliminat
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frecvenţe radio sau numere;

Or. en

Justificare

Armonizarea condiţiilor UE pentru garantarea drepturilor individuale privind spectrul şi a 
autorizaţiilor generale pot facilita desfăşurarea serviciilor fără fir şi promova investiţiile şi 
inovaţiile în beneficiul utilizatorilor finali, în cazul în care se conformează Deciziei privind 
spectrul de frecvenţe radio din 2002. Nu este adecvat sau proporţional ca Comisia să aibă 
puterea sau responsabilitatea de a alege întreprinderile care vor beneficia de drepturile 
privind spectrul.

Amendamentul 781
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 5
Directiva 2002/20/ E
Articolul 6a – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) pentru a armoniza procedurile de 
acordare a autorizaţiilor generale sau a 
drepturilor individuale de utilizare pentru 
frecvenţe radio sau numere;

eliminat

Or. es

Amendamentul 782
Herbert Reul

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 5
Directiva 2002/20/CE
Articolul 6a – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) pentru a armoniza procedurile de 
acordare a autorizaţiilor generale sau a 
drepturilor individuale de utilizare pentru 
frecvenţe radio sau numere;

eliminat

Or. en

Justificare

Toate măsurile de punere în aplicare în temeiul articolului 6a (armonizarea) trebuie adoptate 
conform procedurii de reglementare cu control. Procedura de urgenţă nu se justifică pentru 
adoptarea acestor măsuri.

Amendamentul 783
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 5
Directiva 2002/20/CE
Articolul 6a – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) pentru a armoniza procedurile de 
acordare a autorizaţiilor generale sau a 
drepturilor individuale de utilizare pentru 
frecvenţe radio sau numere;

(c) pentru a armoniza procedurile de 
acordare a autorizaţiilor generale sau a 
drepturilor individuale de utilizare pentru 
frecvenţe radio care furnizează reţele sau 
comunicaţii electronice paneuropene sau 
pentru numere;

Or. en

Justificare

Sfera de aplicare a articolului este mult prea largă. În plus, teza nu este în concordanţă cu 
principiul separării puterilor. Este important să se garanteze că competenţele statelor 
membre privind frecvenţele nu sunt subminate prin noi proceduri centralizate la nivelul UE. 
Astfel, acest articol trebuie transmis serviciilor paneuropene.
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Amendamentul 784
Erna Hennicot-Schoepges

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 5
Directiva 2002/20/CE
Articolul 6a – alineatul 1 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) pentru a armoniza condiţiile precizate 
în anexa II cu privire la autorizaţiile 
generale sau la drepturile individuale de 
utilizare pentru frecvenţe radio sau numere;

eliminat

Or. en

Justificare

Armonizarea condiţiilor UE pentru garantarea drepturilor individuale privind spectrul şi a 
autorizaţiilor generale pot facilita desfăşurarea serviciilor fără fir şi promova investiţiile şi 
inovaţiile în beneficiul utilizatorilor finali, în cazul în care se conformează Deciziei privind 
spectrul de frecvenţe radio din 2002. Nu este adecvat sau proporţional ca Comisia să aibă 
puterea sau responsabilitatea de a alege întreprinderile care vor beneficia de drepturile 
privind spectrul.

Amendamentul 785
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 5
Directiva 2002/20/CE
Articolul 6a – alineatul 1 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) pentru a armoniza condiţiile precizate 
în anexa II cu privire la autorizaţiile 
generale sau la drepturile individuale de 
utilizare pentru frecvenţe radio sau 
numere;

eliminat
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Or. es

Amendamentul 786
Herbert Reul

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul5
Directiva 2002/20/CE
Articolul 6a – alineatul 1 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) pentru a armoniza condiţiile precizate 
în anexa II cu privire la autorizaţiile 
generale sau la drepturile individuale de 
utilizare pentru frecvenţe radio sau 
numere;

eliminat

Or. en

Amendamentul 787
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 5
Directiva 2002/20/CE
Articolul 6a – alineatul 1 – paragraful 1 – litera d (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) pentru a armoniza condiţiile precizate 
în anexa II cu privire la autorizaţiile 
generale sau la drepturile individuale de 
utilizare pentru frecvenţe radio sau numere;

(d) pentru a armoniza condiţiile precizate 
în anexa II cu privire la autorizaţiile 
generale sau la drepturile individuale de 
utilizare pentru frecvenţe radio care 
furnizează reţele sau comunicaţii 
electronice paneuropene sau pentru 
numere;

Or. en
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Justificare

Sfera de aplicare a articolului este mult prea largă. În plus, teza nu este în concordanţă cu 
principiul separării puterilor. Este important să se garanteze că competenţele statelor 
membre privind frecvenţele nu sunt subminate prin noi proceduri centralizate la nivelul UE. 
Astfel, acest articol trebuie transmis serviciilor paneuropene.

Amendamentul 788
Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis, Sharon Bowles, Ignasi Guardans Cambó

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 5
Directiva 2002/20/CE
Articolul 6a – alineatul 1 – paragraful 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) pentru a armoniza condiţiile 
precizate în anexa I cu privire la 
autorizaţiile generale;

Or. en

Justificare

Partea A din anexa 1 conţine o serie de condiţii care ar putea fi ataşate autorizaţiilor 
generale precum condiţiile pentru reţelele de comunicaţii electronice, pentru clienţii de 
afaceri. Pentru serviciile globale de telecomunicaţii (GTS), unele au calităţi, precum 
contribuţiile la serviciile universale de sponsorizare, în timp ce altele aduc o povară de 
reglementare inutilă. Astfel, Comisia ar trebui să aibă puterea de a adopta armonizarea 
măsurilor în acest domeniu.

Amendamentul 789
Patrizia Toia

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 5
Directiva 2002/20/CE
Articolul 6a – alineatul 1 – paragraful 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) pentru a armoniza condiţiile 
precizate în anexa I cu privire la 
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autorizaţiile generale;

Or. en

Justificare

Part A of Annex I contains a number of conditions which may be attached to general 
authorisations, such as those for operating an electronic communications network for 
business customers. Among the conditions are financial contributions to the funding of 
universal service and administrative charges as well as thirteen other conditions. For certain 
authorisations, such as for global telecommunications services, (GTS) the previously named 
financial conditions have merits. At the same time, other conditions with little or no merit are 
being imposed by one or the other national regulator creating a regulatory burden on 
providers of GTS. The Commission should have the power to adopt harmonisation measures 
in this area.

Amendamentul 790
Erna Hennicot-Schoepges

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 5
Directiva 2002/20/CE
Articolul 6a – alineatul 1 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) pentru a prevedea modificarea sau 
eliminarea autorizaţiilor sau a drepturilor 
de utilizare şi procedurile referitoare la 
litera (d);

eliminat

Or. en

Justificare

Armonizarea condiţiilor UE pentru garantarea drepturilor individuale privind spectrul şi a 
autorizaţiilor generale pot facilita desfăşurarea serviciilor fără fir şi promova investiţiile şi 
inovaţiile în beneficiul utilizatorilor finali, în cazul în care se conformează Deciziei privind 
spectrul de frecvenţe radio din 2002. Nu este adecvat sau proporţional ca Comisia să aibă 
puterea sau responsabilitatea de a alege întreprinderile care vor beneficia de drepturile 
privind spectrul.
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Amendamentul 791
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 5
Directiva 2002/20/CE
Articolul 6a – alineatul 1 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) pentru a prevedea modificarea sau 
eliminarea autorizaţiilor sau a drepturilor 
de utilizare şi procedurile referitoare la 
litera (d);

eliminat

Or. es

Amendamentul 792
Herbert Reul

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 5
Directiva 2002/20/CE
Articolul 6a – alineatul 1 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) pentru a prevedea modificarea sau 
eliminarea autorizaţiilor sau a drepturilor 
de utilizare şi procedurile referitoare la 
litera (d);

eliminat

Or. en

Justificare

Toate măsurile de punere în aplicare în temeiul articolului 6a (armonizarea) trebuie adoptate 
conform procedurii de reglementare cu control. Procedura de urgenţă nu se justifică pentru 
adoptarea acestor măsuri.
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Amendamentul 793
Erna Hennicot-Schoepges

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 5
Directiva 2002/20/CE
Articolul 6a – alineatul 1 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) pentru a prevedea procedurile de 
selecţie a întreprinderilor cărora 
autorizaţiile naţionale de reglementare le 
acordă drepturi individuale de utilizare 
pentru frecvenţe radio sau numere, după 
caz, în conformitate cu dispoziţiile 
articolului 6b.

eliminat

Or. en

Justificare

Armonizarea condiţiilor UE pentru garantarea drepturilor individuale privind spectrul şi a 
autorizaţiilor generale pot facilita desfăşurarea serviciilor fără fir şi promova investiţiile şi 
inovaţiile în beneficiul utilizatorilor finali, în cazul în care se conformează Deciziei privind 
spectrul de frecvenţe radio din 2002. Nu este adecvat sau proporţional ca Comisia să aibă 
puterea sau responsabilitatea de a alege întreprinderile care vor beneficia de drepturile 
privind spectrul.

Amendamentul 794
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 5
Directiva 2002/20/CE
Articolul 6a – alineatul 1 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) pentru a prevedea procedurile de 
selecţie a întreprinderilor cărora 
autorităţile naţionale de reglementare le 
acordă drepturi individuale de utilizare 
pentru frecvenţe radio sau numere, după 
caz, în conformitate cu dispoziţiile 

eliminat
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articolului 6b.

Or. es

Amendamentul 795
Herbert Reul

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 5
Directiva 2002/20/CE
Articolul 6a – alineatul 1 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) pentru a prevedea procedurile de 
selecţie a întreprinderilor cărora 
autorităţile naţionale de reglementare le 
acordă drepturi individuale de utilizare 
pentru frecvenţe radio sau numere, după 
caz, în conformitate cu dispoziţiile 
articolului 6b.

eliminat

Or. en

Justificare

Toate măsurile de punere în aplicare în temeiul articolului 6a (armonizarea) trebuie adoptate 
conform procedurii de reglementare cu control. Procedura de urgenţă nu se justifică pentru 
adoptarea acestor măsuri.

Amendamentul 796
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 5
Directiva 2002/20/CE
Articolul 6a – alineatul 1 – paragraful 1 – litera f
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) pentru a prevedea procedurile de 
selecţie a întreprinderilor cărora autorităţile 
naţionale de reglementare le acordă 
drepturi individuale de utilizare pentru 
frecvenţe radio sau numere, după caz, în
conformitate cu dispoziţiile articolului 6b.

(f) pentru a prevedea procedurile de 
selecţie a întreprinderilor care furnizează 
reţele sau comunicaţii electronice 
paneuropene cărora autorităţile naţionale 
de reglementare le vor acorda drepturi 
individuale de utilizare pentru frecvenţe 
radio sau numere, după caz, în 
conformitate cu dispoziţiile articolului 6b.

Or. en

Justificare

Sfera de aplicare a articolului este mult prea largă. În plus, teza nu este în concordanţă cu 
principiul separării puterilor.

Amendamentul 797
Gianni De Michelis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 5
Directiva 2002/20/CE
Articolul 6a – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsurile enumerate la literele (a)-(d) şi (f), 
destinate să modifice elementele 
neesenţiale din prezenta directivă şi să o 
completeze, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
prevăzută la articolul 14a alineatul (3). Din 
motive imperative de urgenţă, Comisia 
poate să utilizeze procedura de urgenţă 
prevăzută la articolul 14a alineatul (4).

Măsurile enumerate la literele (a)-(d) şi (f), 
destinate să modifice elementele 
neesenţiale din prezenta directivă şi să o 
completeze, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
prevăzută la articolul 14a alineatul (3). Din 
motive imperative de urgenţă, Comisia  
poate să utilizeze procedura de urgenţă 
prevăzută la articolul 14a alineatul (4). 
Comisia adoptă aceste măsuri ţinând cont 
în special de evaluarea efectuată de 
organizaţiile tehnice şi de standardizare 
relevante şi după consultarea cu părţile
interesate.

Or. en
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Amendamentul 798
Erna Hennicot-Schoepges

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 5
Directiva 2002/20/CE
Articolul 6a – alineatul  1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsurile enumerate la literele (a)-(d) şi (f), 
destinate să modifice elementele 
neesenţiale din prezenta directivă şi să o 
completeze, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
prevăzută la articolul 14a alineatul (3). Din 
motive imperative de urgenţă, Comisia  
poate să utilizeze procedura de urgenţă 
prevăzută la articolul 14a alineatul (4).

Măsurile enumerate la literele (a) şi (b), 
destinate să modifice elementele 
neesenţiale din prezenta directivă şi să o 
completeze, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
prevăzută la articolul 14a alineatul (3).

Or. en

Justificare

Armonizarea condiţiilor UE pentru garantarea drepturilor individuale privind spectrul şi a 
autorizaţiilor generale pot facilita desfăşurarea serviciilor fără fir şi promova investiţiile şi 
inovaţiile în beneficiul utilizatorilor finali, în cazul în care se conformează Deciziei privind 
spectrul de frecvenţe radio din 2002. Nu este adecvat sau proporţional ca Comisia să aibă 
puterea sau responsabilitatea de a alege întreprinderile care vor beneficia de drepturile 
privind spectrul.

Amendamentul 799
Herbert Reul

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 5
Directiva 2002/20/CE
Articolul 6a – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsurile enumerate la literele (a)-(d) şi (f), Măsurile enumerate în primul paragraf, 
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destinate să modifice elementele 
neesenţiale din prezenta directivă şi să o 
completeze, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
prevăzută la articolul 14a alineatul (3). Din 
motive imperative de urgenţă, Comisia  
poate să utilizeze procedura de urgenţă 
prevăzută la articolul 14a alineatul (4).

destinate să modifice elementele 
neesenţiale din prezenta directivă şi să o 
completeze, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
prevăzută la articolul 14a alineatul (3).

Or. en

Justificare

Toate măsurile de punere în aplicare în temeiul articolului 6a (armonizarea) trebuie adoptate 
conform procedurii de reglementare cu control. Procedura de urgenţă nu se justifică pentru 
adoptarea acestor măsuri.

Amendamentul 800
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 5
Directiva 2002/20/CE
Articolul 6a – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsurile enumerate la literele (a)-(d) şi (f), 
destinate să modifice elementele 
neesenţiale din prezenta directivă şi să o 
completeze, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
prevăzută la articolul 14a alineatul (3). Din 
motive imperative de urgenţă, Comisia 
poate să utilizeze procedura de urgenţă 
prevăzută la articolul 14a alineatul (4).

Măsurile enumerate în paragraful
anterior, destinate să modifice elementele 
neesenţiale din prezenta directivă şi să o 
completeze, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
prevăzută la articolul 14a alineatul (3). Din 
motive imperative de urgenţă, Comisia 
poate să utilizeze procedura de urgenţă 
prevăzută la articolul 14a alineatul (4).

Or. es
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Amendamentul 801
Hannes Swoboda

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 5
Directiva 2002/20/CE
Articolul 6a – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia evaluează argumentarea 
cererii luând în considerare situaţia 
specifică din statul membru respectiv şi 
poate acorda o scutire parţială sau o 
derogare temporară sau ambele cu 
condiţia ca acest lucru să nu amâne în 
mod nejustificat punerea în aplicare sau 
să creeze diferende nejustificate de natură 
concurenţială sau de reglementare între 
statele membre.

eliminat

Or. en

Amendamentul 802
Hannes Swoboda

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 5
Directiva 2002/20/CE
Articolul 6a – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) La punerea în aplicare a dispoziţiilor 
prezentului articol, Comisia poate fi 
asistată de Autoritatea europeană pentru 
piaţa de comunicaţii electronice 
(denumită în continuare „Autoritatea”). 
Comisia ţine cont în cea mai mare măsură 
de avizul Autorităţii, în cazul în care 
acesta există, emis în temeiul articolului 
11 din Regulamentul [ ].

eliminat

Or. en
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Amendamentul 803
Erna Hennicot-Schoepges

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 5
Directiva 2002/20/CE
Articolul 6a – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) La punerea în aplicare a dispoziţiilor 
prezentului articol, Comisia poate fi 
asistată de Autoritatea europeană pentru 
piaţa de comunicaţii electronice 
(denumită în continuare „Autoritatea”). 
Comisia ţine cont în cea mai mare măsură 
de avizul Autorităţii, în cazul în care 
acesta există, emis în temeiul articolului 
11 din Regulamentul [ ].

(3) La punerea în aplicare a dispoziţiilor 
prezentului articol, Comisia ţine cont în cea 
mai mare măsură de planurile naţionale de 
alocare a frecvenţelor şi de reglementările 
radio ale ITU

Or. en

Amendamentul 804
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 5
Directiva 2002/20/CE
Articolul 6a – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) La punerea în aplicare a dispoziţiilor 
prezentului articol, Comisia poate fi 
asistată de Autoritatea europeană pentru 
piaţa de comunicaţii electronice 
(denumită în continuare „Autoritatea”). 
Comisia ţine cont în cea mai mare măsură 
de avizul Autorităţii, în cazul în care 
acesta există, emis în temeiul articolului 
11 din Regulamentul [ ].

(3) La punerea în aplicare a dispoziţiilor 
prezentului articol, Comisia poate fi 
asistată de OARET. Comisia ţine cont în 
cea mai mare măsură de avizul OARET.

Or. es
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Amendamentul 805
Hannes Swoboda

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul3 – punctul5
Directive 2002/20/EC
Articolul 6b

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6b eliminat
Procedura comună de selecție pentru 

emiterea drepturilor
(1) Măsurile tehnice de punere în aplicare 
prevăzute la articolul (6a) alineatul (1) 
litera (f) pot prevedea ca Autoritatea să 
propună selecţia întreprinderii(lor) cărora 
le pot fi emise drepturi individuale de 
utilizare a spectrului radio, în 
conformitate cu articolul 12 din 
Regulamentul [...].
În astfel de cazuri, măsura trebuie să 
specifice perioada în care Autoritatea 
trebuie să încheie selecţia, procedura, 
normele şi condiţiile aplicabile selecţiei 
detaliile tuturor taxelor şi onorariilor care 
se impun titularilor de drepturi pentru 
utilizarea spectrului şi/sau a numerelor, 
pentru a garanta utilizarea optimă a 
spectrului sau a numerelor. Procedura de 
selecţie este deschisă, transparentă, 
nediscriminatorie şi obiectivă.
(2) Ţinând cont în cea mai mare măsură 
de avizul Autorităţii, Comisia adoptă o 
măsură de selectare a întreprinderii(lor) 
cărora se emit drepturi individuale de 
utilizare pentru spectru radio sau numere. 
Măsura precizează data limită la care 
autorităţile naţionale de reglementare 
emit aceste drepturi. În acest fel, Comisia 
respectă procedura prevăzută la articolul 
14a alineatul (2).
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Or. en

Amendamentul 806
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 5
Directiva 2002/20/CE
Articolul 6b – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Măsurile tehnice de punere în aplicare 
prevăzute la articolul (6a) alineatul (1) 
litera (f) pot prevedea ca Autoritatea să 
propună selecţia întreprinderii(lor) cărora 
le pot fi emise drepturi individuale de 
utilizare a spectrului radio, în conformitate 
cu articolul 12 din Regulamentul [...].

(1) Măsurile tehnice de punere în aplicare 
prevăzute la articolul (6a) alineatul (1) 
litera (f) pot prevedea ca Autoritatea să 
propună selecţia întreprinderii sau a 
întreprinderilor care furnizează reţele şi 
servicii de comunicaţii paneuropene
cărora le pot fi emise drepturi individuale 
de utilizare a spectrului radio, în 
conformitate cu articolul 12 din 
Regulamentul [...].

Or. en

Justificare

Articolul 6b nu este în conformitate cu principiul subsidiarităţii. Este important să se asigure 
că competenţele statelor membre privind frecvenţele nu sunt compromise de noi proceduri 
centralizate la nivel european. Astfel, acest articol trebuie transmis serviciilor paneuropene. 

Amendamentul 807
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 5
Directiva 2002/20/CE
Articolul 6b – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Ţinând cont în cea mai mare măsură de 
avizul Autorităţii, Comisia adoptă o 
măsură de selectare a întreprinderii(lor)
cărora se emit drepturi individuale de 
utilizare pentru spectru radio sau numere. 
Măsura precizează data limită la care 
autorităţile naţionale de reglementare emit 
aceste drepturi. În acest fel, Comisia 
respectă procedura prevăzută la articolul 
14a alineatul (2).

2. Ţinând cont în cea mai mare măsură de 
avizul Autorităţii, Comisia adoptă o 
măsură de selectare a întreprinderii sau a 
întreprinderilor care furnizează reţele şi 
servicii de comunicaţii paneuropene
cărora se emit drepturi individuale de 
utilizare pentru spectru radio sau numere. 
Măsura precizează data limită la care 
autorităţile naţionale de reglementare emit 
aceste drepturi. În acest fel, Comisia 
respectă procedura prevăzută la articolul 
14a alineatul (2).

Or. en

Justificare

Articolul 6b nu este în conformitate cu principiul subsidiarităţii. Este important să se asigure 
că competenţele statelor membre privind frecvenţele nu sunt compromise de noi proceduri 
centralizate la nivel european. Astfel, acest articol trebuie transmis serviciilor paneuropene. 

Amendamentul 808
Rebecca Harms

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 8 – litera a
Directiva 2002/20/CE
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În acest sens, statele membre pot
împuternici autorităţile competente să 
impună sancţiuni financiare, după caz. 
Măsurile şi motivele care stau la baza 
acestora sunt comunicate fără întârziere 
întreprinderii în cauză şi stabilesc o 
perioadă rezonabilă pentru ca 
întreprinderea în cauză să respecte 
măsurile.

În acest sens, statele membre 
împuternicesc autorităţile competente să 
impună:
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(a) sancţiuni financiare disuasive, după
caz, care pot include sancţiuni periodice 
cu efect retroactiv; şi
(b) ordine de încetare a furnizării unui 
serviciu sau a mai multor servicii care ar 
provoca daune semnificative concurenţei, 
în aşteptarea conformării cu obligaţiile de 
acces impuse în urma unei analize de 
piaţă în temeiul articolului 16.

Or. en

Justificare

Amendamentul propune două puteri explicite de punere în aplicare care sunt disponibile în 
prezent pentru unele, dar nu pentru toate autorităţile de reglementare şi care s-au dovedit 
utile în facilitarea punerii în aplicare. În special, capacitatea de a împiedica un operator 
dominant să lanseze un serviciu care să împiedice concurenţa înainte de a permite accesul 
tuturor pe un teren egal este importantă pentru a asigura de la început competitivitatea 
pieţelor (în locul monopolului), ceea ce sprijină rulajul şi preţurile scăzute.

Amendamentul 809
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 8 – litera a
Directiva 2002/20/CE
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În acest sens, statele membre pot
împuternici autorităţile competente să 
impună sancţiuni financiare, după caz. 
Măsurile şi motivele care stau la baza 
acestora sunt comunicate fără întârziere 
întreprinderii în cauză şi stabilesc o 
perioadă rezonabilă pentru ca 
întreprinderea în cauză să respecte 
măsurile.

În acest sens, statele membre 
împuternicesc autorităţile competente să 
impună:

(a) sancţiuni financiare disuasive , după 
caz, care pot include sancţiuni periodice 
cu efect retroactiv; şi
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(b) ordine de încetare a furnizării unui 
serviciu sau a mai multor servicii care ar 
provoca daune semnificative concurenţei, 
în aşteptarea conformării cu obligaţiile de 
acces impuse în urma unei analize de 
piaţă în temeiul articolului 16.

Or. en

Justificare

Amendamentul propune două puteri explicite de punere în aplicare care sunt disponibile în 
prezent pentru unele, dar nu pentru toate autorităţile de reglementare şi care s-au dovedit 
utile în facilitarea punerii în aplicare. În special, capacitatea de a împiedica un operator 
dominant să lanseze un serviciu care să împiedice concurenţa înainte de a permite accesul 
tuturor pe un teren egal este importantă pentru a asigura de la început competitivitatea 
pieţelor (în locul monopolului), ceea ce sprijină rulajul şi preţurile scăzute.

Amendamentul 810
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 8 – litera c
Directiva 2002/20/CE
Articolul 10 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul unor încălcări grave şi repetate ale 
condiţiilor din autorizaţia generală, sau ale 
obligaţiilor specifice menţionate la 
articolul 6 alineatul (2), în cazul în care 
măsurile destinate să garanteze respectarea 
condiţiilor şi menţionate la alineatul (3) din 
prezentul articol au eşuat, autorităţile 
naţionale de reglementare pot împiedica o 
întreprindere să îşi continue activitatea de 
furnizare a reţelelor sau serviciilor de 
comunicaţii electronice sau pot suspenda 
sau retrage drepturile de utilizare. 
Sancţiunile şi penalităţile, care sunt 
efective, proporţionale şi descurajatoare, se 
pot aplica pentru a cuprinde perioada 
oricărei încălcări, chiar dacă încălcarea a 

În cazul unor încălcări grave sau repetate 
ale condiţiilor din autorizaţia generală, sau 
ale obligaţiilor specifice menţionate la 
articolul 6 alineatul (2), în cazul în care 
măsurile destinate să garanteze respectarea 
condiţiilor şi menţionate la alineatul (3) din 
prezentul articol au eşuat, autorităţile 
naţionale de reglementare pot împiedica o 
întreprindere să îşi continue activitatea de 
furnizare a reţelelor sau serviciilor de 
comunicaţii electronice sau pot suspenda 
sau retrage drepturile de utilizare. 
Sancţiunile şi penalităţile, care sunt 
efective, proporţionale şi descurajatoare, se 
pot aplica pentru a cuprinde perioada 
oricărei încălcări, chiar dacă încălcarea a 
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fost ulterior rectificată. fost ulterior rectificată.

Or. en

Amendamentul 811
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 8 – litera d
Directiva 2002/20/CE
Articolul 10 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Oricare ar fi dispoziţiile alineatelor (2), 
(3) şi (5), atunci când autoritatea relevantă 
are dovada încălcării condiţiilor din 
autorizaţia generală, a drepturilor de 
utilizare sau a obligaţiilor specifice 
menţionate la articolul 6 alineatul (2) care 
reprezintă o ameninţare gravă şi imediată 
la adresa ordinii, a siguranţei sau a sănătăţii 
publice sau care poate determina probleme 
economice sau operaţionale grave pentru 
alţi furnizori sau utilizatori de reţele şi 
servicii de comunicaţii electronice, aceasta 
poate adopta de îndată măsuri interimare 
pentru a remedia situaţia înainte de 
adoptarea unei decizii finale. Întreprinderea 
în cauză are astfel posibilitatea de a-şi 
exprima opinia şi de a propune soluţii. 
După caz, autoritatea competentă poate 
confirma măsurile interimare, care au o 
valabilitate de cel mult trei luni.

(6) Oricare ar fi dispoziţiile alineatelor (2), 
(3) şi (5), atunci când autoritatea relevantă 
are dovada încălcării condiţiilor din 
autorizaţia generală, a drepturilor de 
utilizare sau a obligaţiilor specifice 
menţionate la articolul 6 alineatul (2) care 
reprezintă o ameninţare gravă şi imediată 
la adresa ordinii, a siguranţei sau a sănătăţii 
publice sau care poate determina probleme 
economice sau operaţionale grave pentru 
alţi furnizori sau utilizatori de reţele şi 
servicii de comunicaţii electronice, aceasta 
poate adopta de îndată măsuri interimare 
pentru a remedia situaţia înainte de 
adoptarea unei decizii finale. Întreprinderea 
în cauză are astfel posibilitatea de a-şi 
exprima opinia şi de a propune soluţii. 
După caz, autoritatea competentă poate 
confirma măsurile interimare, care au o 
valabilitate de cel mult trei luni, cu 
posibilitatea de prelungire pentru încă trei 
luni în cazul în care procedura de punere 
în aplicare nu a fost încheiată.

Or. es
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Amendamentul 812
Mary Honeyball

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 9a (nou)
Directiva 2002/20/CE
Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) La articolul 11 alineatul (1) primul 
paragraf se adaugă următoarea literă:
„(fa) încurajarea folosirii eficiente şi 
asigurarea gestionării eficace a spectrului 
radio.”

Or. en

Justificare

Comercializarea spectrului încurajează eficienţa acestuia şi ar trebui să elimine acumularea 
excesivă. Totuşi, cifre precise privind folosirea spectrului de către întreprinderi ar fi de folos 
pentru BERT şi ANR în vederea evaluării corecte a utilizării spectrului.

Amendamentul 813
Gianni De Michelis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 13
Directiva 2002/20/CE
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingere articolului 9a din 
Directiva 2002/21/CE (directiva-cadru), 
până cel târziu la [31 decembrie 2010], 
statele membre se asigură că autorizaţiile 
deja existente la 31 decembrie 2009 sunt 
conforme cu articolele 5, 6, 7 şi cu anexa I 
la prezenta directivă.

(1) Fără a aduce atingere articolului 9a din 
Directiva 2002/21/CE (directiva-cadru), 
până la ...*, statele membre se asigură că 
autorizaţiile deja existente la 31 decembrie 
2009 sunt conforme cu articolele 5, 6, 7 şi 
cu anexa I la prezenta directivă.

___________
* Cinci ani de la data transpunerii 
prezentei directive.
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Or. en

Justificare

Tranziţia de la regimul actual de gestionare a spectrului la un nou regim este critică pentru 
multe sectoare industriale, drept pentru care este necesară o abordare prudentă. Pentru a 
trata în mod adecvat problemele legate de moştenire pentru deţinătorii de licenţe care posedă 
în prezent licenţe pe termen lung care sunt valabile mult după data propusă acum, nu este 
adecvat ca perioadele de revizuire să fie atât de scurte. Acest lucru compromite investiţii 
importante făcute în temeiul sistemului actual de licenţiere. Considerăm oportun să se 
impună statelor membre măsuri de aducere a licenţelor existente în conformitate cu noul 
regim până la momentul revizuirii reglementativă.

Amendamentul 814
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 13
Directiva 2002/20/CE
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingere articolului 9a din 
Directiva 2002/21/CE (directiva-cadru), 
până cel târziu la [31 decembrie 2010], 
statele membre se asigură că autorizaţiile 
deja existente la 31 decembrie 2009 sunt 
conforme cu articolele 5, 6, 7 şi cu anexa I 
la prezenta directivă.

(1) Fără a aduce atingere articolului 9a din 
Directiva 2002/21/CE (directiva-cadru), 
până cel târziu la [doi ani de la intrarea în 
vigoare], statele membre se asigură că 
autorizaţiile generale şi drepturile de 
utilizare deja existente la [data 
transpunerii] sunt conforme cu articolele 
5, 6, 7 şi cu anexa I la prezenta directivă.

Or. es

Amendamentul 815
Gianni De Michelis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 13
Directiva 2002/20/CE
Articolul 17 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazurile în care aplicarea alineatului 
(1) are drept efect reducerea drepturilor sau 
extinderea obligaţiilor în cadrul 
autorizaţiilor deja existente, statele membre 
pot extinde validitatea acelor drepturi şi 
obligaţii până la [30 septembrie 2011] cel 
târziu, în condiţiile în care drepturile altor 
întreprinderi supuse dreptului comunitar nu 
sunt afectate de această extindere. Statele 
membre notifică aceste extinderi Comisiei 
şi declară motivele pentru care acestea au 
fost acordate.

(2) În cazurile în care aplicarea alineatului 
(1) are drept efect reducerea drepturilor sau 
extinderea obligaţiilor în cadrul 
autorizaţiilor deja existente, statele membre 
pot extinde validitatea acelor drepturi şi 
obligaţii pentru încă un an, în condiţiile în 
care drepturile altor întreprinderi supuse 
dreptului comunitar nu sunt afectate de 
această extindere. Statele membre notifică 
aceste extinderi Comisiei şi declară 
motivele pentru care acestea au fost 
acordate.

Or. en

Justificare

Tranziţia de la regimul actual de gestionare a spectrului la un nou regim este critică pentru 
multe sectoare industriale, drept pentru care este necesară o abordare prudentă. Pentru a 
trata în mod adecvat problemele legate de moştenire pentru deţinătorii de licenţe care posedă 
în prezent licenţe pe termen lung care sunt valabile mult după data propusă acum, nu este 
adecvat ca perioadele de revizuire să fie atât de scurte. Acest lucru compromite investiţii 
importante făcute în temeiul sistemului actual de licenţiere. Considerăm oportun să se 
impună statelor membre măsuri de aducere a licenţelor existente în conformitate cu noul 
regim până la momentul revizuirii reglementative.

Amendamentul 816
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 13
Directiva 2002/20/CE
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazurile în care aplicarea alineatului 
(1) are drept efect reducerea drepturilor sau 
extinderea obligaţiilor în cadrul 
autorizaţiilor deja existente, statele membre 
pot extinde validitatea acelor drepturi şi 
obligaţii până la [30 septembrie 2011] cel 
târziu, în condiţiile în care drepturile altor 

(2) În cazurile în care aplicarea alineatului 
(1) are drept efect reducerea drepturilor sau 
extinderea obligaţiilor în cadrul 
autorizaţiilor generale sau al drepturilor 
de utilizare deja existente, statele membre 
pot extinde validitatea acelor drepturi şi 
obligaţii până la [data transpunerii] cel 
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întreprinderi supuse dreptului comunitar nu 
sunt afectate de această extindere. Statele 
membre notifică aceste extinderi Comisiei 
şi declară motivele pentru care acestea au 
fost acordate.

târziu, în condiţiile în care drepturile altor 
întreprinderi supuse dreptului comunitar nu 
sunt afectate de această extindere. Statele 
membre notifică aceste extinderi Comisiei 
şi declară motivele pentru care acestea au 
fost acordate.

Or. es

Amendamentul 817
Gianni De Michelis

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa I – punctul 3 – litera a
Directiva 2002/20/CE
Anexa I – partea A – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Accesibilitatea numerelor din planul 
naţional de numerotare pentru utilizatorii 
finali, a numerelor din SNTE şi UIFN, şi 
condiţiile în conformitate cu Directiva 
2002/22/CE (directiva privind serviciul 
universal).

4.Accesibilitatea numerelor din planul 
naţional de numerotare pentru utilizatorii 
finali, şi planurile internaţionale globale 
de numerotare gestionate de UIT-T şi 
SNTE, inclusiv condiţiile în conformitate 
cu Directiva 2002/22/CE (directiva privind 
serviciul universal).

Or. en

Justificare

Propunerea Comisiei ar trebui să fie fondată pe solicitări şi nevoi reale ale pieţei. În ceea ce 
priveşte SNTE, trebuie subliniat faptul că aceste numere sunt necesare doar în cazul 
furnizării serviciilor paneuropene, acordate în baza acordurilor comerciale încheiate între 
întreprinderile din diferite state membre.

Amendamentul 818
Catherine Trautmann

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa I – punctul 3 – litera a
Directiva 2002/20/ CE
Anexa I – partea A – punctul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Accesibilitatea numerelor din planul
naţional de numerotare pentru utilizatorii 
finali, a numerelor din SNTE şi UIFN, în 
conformitate cu Directiva 2002/22/CE 
(directiva privind serviciul universal).

4. Accesibilitatea numerelor din planurile
naţionale de numerotare ale statelor 
membre pentru utilizatorii finali, a 
numerelor din SNTE şi UIFN, în 
conformitate cu Directiva 2002/22/CE 
(directiva privind serviciul universal).

Or. en

Justificare

Accesul transfrontalier la numere este solicitat pentru piaţa internă.

Amendamentul 819
Stefano Zappalà

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa I – punctul 3 – litera a
Directiva 2002/20/CE
Anexa I – partea A – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Accesibilitatea numerelor din planul
naţional de numerotare pentru utilizatorii 
finali, a numerelor din SNTE şi UIFN, în 
conformitate cu Directiva 2002/22/CE 
(directiva privind serviciul universal).

4. Accesibilitatea numerelor din planurile
naţionale de numerotare ale statelor 
membre pentru utilizatorii finali, a 
numerelor din SNTE şi UIFN, în 
conformitate cu Directiva 2002/22/CE 
(directiva privind serviciul universal).

Or. en

Justificare

Accesul transfrontalier la numere este solicitat pentru piaţa internă. Această modificare este 
în conformitate cu măsurile propuse pentru articolul 28 din Directiva serviciului universal.
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Amendamentul 820
Lambert van Nistelrooij

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa I – punctul 3 – litera g
Directiva 2002/20/CE
Anexa I – partea A – punctul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

19. Respectarea măsurilor naţionale de 
punere în aplicare a Directivei 
2001/29/CE a Parlamentului European şi 
a Consiliului şi a Directivei 2004/48/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului.

eliminat

Or. en

Justificare

Ar fi mult mai eficient şi mai binevenit dacă discuţiile privind protejarea drepturilor de autor 
şi chestiunile aferente privind reţelele de comunicaţii electronice ar fi tratate în cadrul 
consultării online privind conţinutul. Această iniţiativă are ca scop crearea unui mediu 
adecvat pentru un  dialog în care toate părţile interesate din întregul lanţ valoric electronic 
să poată conlucra pentru a găsi soluţii bazate pe autoreglementare şi susţinute de toate 
părţile interesate. 

Amendamentul 821
Paul Rübig

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa I – punctul 3 – litera ga (nouă)
Directiva 2002/20/CE
Anexa I – partea A – punctul 19a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) Se adaugă următorul punct:
„19a. Obligaţii de transparenţă privind
furnizorii de reţele de comunicaţii 
electronice care să asigure conectivitatea 
cap la cap, inclusiv accesul nerestricţionat 
la conţinut, servicii şi aplicaţii, în 
conformitate cu obiectivele şi principiile 
enunţate în articolul 8 din Directiva 
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2002/21/CE, aducerea la cunoştinţă a 
restricţiilor privind accesul la servicii şi 
aplicaţii şi privind politicile de gestionare 
a traficului şi, acolo unde este necesar şi 
proporţional, accesul autorităţilor 
naţionale de reglementare la  informaţiile
necesare pentru verificarea preciziei unei 
astfel de aduceri la cunoştinţă.”

Or. en

Justificare

Condiţiile existente nu includ în mod explicit obligaţiile de transparenţă în scopul asigurării 
faptului că drepturile de acces ale utilizatorului final sunt protejate. Este extrem de important 
ca autorităţile naţionale de reglementare să deţină suficiente informaţii pentru a evalua dacă 
furnizorii de reţele publice de comunicaţii îşi respectă obligaţiile de a permite utilizatorilor 
finali accesul la conţinutul, serviciile şi aplicaţiile dorite. Condiţiile generale de autorizare 
furnizează un mecanism pentru asigurarea transparenţei între furnizorii de reţele de 
comunicaţii care nu au o mare putere de piaţă.

Amendamentul 822
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa I – punctul 4 – litera a
Directiva 2002/20/CE
Anexa I – partea B – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Obligaţia de a furniza un serviciu sau de 
a utiliza un tip de tehnologie pentru care au 
fost acordate drepturile de utilizare a 
frecvenţelor, inclusiv, după caz, cerinţele
de acoperire.

1. Obligaţia de a furniza un serviciu sau de 
a utiliza un tip de tehnologie pentru care au 
fost acordate drepturile de utilizare a 
frecvenţelor, inclusiv, după caz, folosirea 
exclusivă a unei frecvenţe pentru 
transmiterea unui conţinut sau a unor 
servicii audiovizuale specifice şi cerinţele 
de acoperire.

Or. fr

Justificare

Ar trebui să fie posibilă folosirea exclusivă a frecvenţei pentru serviciile de transmisie. 
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Folosirea eficientă a frecvenţei ar putea fi o condiţie adăugată drepturilor de folosire.

Amendamentul 823
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa I – punctul 4 –  litera a 
Directiva 2002/20/CE
Anexa I – partea B – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Obligaţia de a furniza un serviciu sau de 
a utiliza un tip de tehnologie pentru care au 
fost acordate drepturile de utilizare a 
frecvenţelor, inclusiv, după caz, cerinţele 
de acoperire.

1. Obligaţia de a furniza un serviciu sau de 
a utiliza un tip de tehnologie pentru care au 
fost acordate drepturile de utilizare a 
frecvenţelor, inclusiv, după caz, cerinţele 
de acoperire şi calitate.

Or. es

Amendamentul 824
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa I – punctul 4 – litera c
Directiva 2002/20/CE
Anexa I – partea B – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) La punctul 4 textul „supus oricăror 
modificări ale planului naţional privind 
spectrul de frecvenţe” se elimină.

eliminat

Or. es
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Amendamentul 825
Lambert van Nistelrooij

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa I – punctul 4 – litera d
Directiva 2002/20/CE
Anexa I – partea B – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Angajamentele voluntare pe care le-a 
luat întreprinderea care beneficiază de 
drepturi de utilizare în cursul procedurii de 
selecţie competitive sau comparative.

7. Angajamentele voluntare pe care le-a 
luat întreprinderea care beneficiază de 
drepturi de utilizare în cursul procedurii de 
selecţie competitive sau comparative. În 
cazul în care un astfel de angajament 
corespunde în fapt uneia sau mai multor
obligaţii menţionate la articolele 9 – 13 
din Directiva 2002/19/CE, angajamentul 
în cauză va fi considerat caduc la cel 
târziu 1 ianuarie 2010.

Or. en

Justificare

Obligaţiile de reglementare se impun doar întreprinderilor cu o putere semnificativă pe o 
piaţă care justifică reglementarea ex ante. Înainte de cadrul din 2002, obţinerea drepturilor 
de utilizare era condiţionată uneori de „angajamentul voluntar” al noilor intraţi care 
corespundea unor astfel de obligaţii de reglementare (obligaţii de non-discriminare etc.). 
Pentru evitarea reglementării perpetue indiferent de puterea de piaţă, aceste „angajamente 
voluntare” vor fi privite ca fiind expirate după o perioadă de tranziţie.

Amendament 826
Mary Honeyball

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa I – punctul 4a (nou)
Directiva 2002/20/CE
Anexa I – partea C – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) În partea C, punctul 1 se înlocuieşte 
cu următorul Textul:
„1. Denumiri ale serviciului pentru care 
se foloseşte numărul, inclusiv orice 
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cerinţă legată de furnizarea serviciului 
respectiv şi, pentru a evita îndoielile, 
principiile de tarifare şi preţurile maxime 
care se aplică pentru anumite categorii de 
numere în vederea asigurării protecţiei 
consumatorului în temeiul articolului 8, 
alineatul (4) litera (b) din Directiva 
2002/21/CE (directiva-cadru).” 

Or. en

Justificare

Categoriile specifice de numere se referă la anumite tipuri de servicii (telefon gratuit, rată 
naţională, rată locală). Este important ca autorităţile naţionale de reglementare să asigure 
ca taxele pe care operatorii le impun pentru aceste servicii să se încadreze în aşteptările 
clienţilor. De exemplu, clienţii s-ar putea aştepta în mod rezonabil ca un număr naţional 
(non-geografic) să fie taxat la rata obişnuită naţională.

Amendamentul 827
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa II
Directiva 2002/20/CE
Anexa II

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se adaugă anexa II următoare la 
Directiva 2002/20/CE (directiva privind 
autorizarea):

eliminat

Or. es

Justificare

Consistenţa cu eliminarea articolului 6a alineatul (d) astfel cum a fost menţionat.
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Amendamentul 828
Lambert van Nistelrooij

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa II
Directiva 2002/20/CE
Anexa II

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se adaugă anexa II următoare la 
Directiva 2002/20/CE (directiva privind 
autorizarea):

eliminat

Or. en

Justificare

Acesta este consistent cu amendamentul la articolele propuse 6a şi 6b din Directiva privind 
autorizarea.

Amendamentul 829
Mary Honeyball

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa II
Directiva 2002/20/CE
Anexa II – punctul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) metoda de determinare a taxelor de 
utilizare pentru drepturile de utilizare a 
frecvenţelor radio;

(d) metoda de determinare a taxelor de 
utilizare pentru drepturile de utilizare a 
frecvenţelor radio; fără a aduce atingere 
sistemelor definite de statele membre în 
care obligaţia de a plăti taxe de utilizare 
este înlocuită de o obligaţie de a îndeplini 
obiective specifice de interes general;

Or. en

Justificare

Trebuie să fie în continuare posibil ca statele membre să menţină sau să introducă sisteme în 
care obligaţia de a plăti taxe de utilizare este înlocuită de obligaţia de a îndeplini obiective 
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specifice de interes general. Aceste sisteme sunt comune în ceea ce priveşte frecvenţele  de 
transmisie terestră care deservesc obiectivele pluralismului mediatic.  

Amendamentul 830
Anne Laperrouze

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa II
Directiva 2002/20/CE
Anexa II – punctul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) metoda de determinare a taxelor de 
utilizare pentru drepturile de utilizare a 
frecvenţelor radio;

(d) metoda de determinare a taxelor de 
utilizare pentru drepturile de utilizare a 
frecvenţelor radio; fără a aduce atingere 
sistemelor definite de statele membre în 
care obligaţia de a plăti taxe de utilizare 
este înlocuită de o obligaţie de a îndeplini 
obiective specifice de interes general;

Or. fr

Justificare

Statele membre ar trebui să fie autorizate să păstreze opţiunea de a reţine sau introduce 
mecanisme pentru înlocuirea obligaţiei privind drepturile utilizatorului printr-o obligaţie  de 
a îndeplini obiective precise de interes general. Astfel de mecanisme care deservesc 
obiectivele pluralismului mediatic corespund practicii comune în contextul alocării frecvenţei 
pentru transmisia terestră.
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